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سیاهچاله اقتصاد ایران

صفحه 2

آســمان تیــره اقتصــاد ایــران ،ایــن روزهــا درگیر مســائل
مختلفــی اســت؛ از التهابــات و تنــش هــای ارزی عجیب
و غریبــی کــه حاصــل افســار گســیختگی مالــی شــدید
کشــور اســت ،تــا پیوســتن بــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی
کــه بازیچــه سیاســی عــده معلــوم الحالــی در کشــور
شــده اســت.

ضامن برجام
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صفحه 5

پیوســتن ایـران بــه گــروه ویــژه اقـدام مالــی علیــه پولشــویی( )FATFدر ســال 95
ســبب شــد تــا ریســک اعتبــاری ایـران کاهــش یافتــه و تبــع آن جــذب ســرمایه
هــای خارجــی افزایــش یابــد .امــا در ایــن چنــد وقــت اخیــر بحــث هــای فراوانــی
پیرامــون اینکــه پذیرفتــن لوایــح چهارگانــه  FATFچــه فوایــدی بـرای کشــور دارد
شــکل گرفتــه و حتــی بعضــی معتقدنــد کــه همــکاری بــا  FATFبه مثابــه خیانت
بــه کشــور میباشــد!

بی تفاوتی اجتماعی

صفحه 7

بــی تفاوتــی اعضــای یــک جامعــه ،آثــار عمیــق و شــدیدی بــر
پیکــره آن اجتمــاع مــی گــذارد .زمانیکــه تعامــات اجتماعــی
گــرم افــراد دچــار اختــال شــود ،میــزان بــی تفاوتــی افــراد از
یکدیگــر کاهــش مــی یابــد و بــه مــرور زمــان ،بــه کاهــش
مســئولیت پذیــری در عرصــه هــای اجتماعــی منجــر مــی شــود.
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شماره 16
نیمهی اول اسفند ماه 96

اقتصادی

سرمقاله

سیاهچاله اقتصاد ایران
سینا واحدی فرد

اقتصاد نظری 92

آســمان تیــره اقتصــاد ایــران ،ایــن روزهــا درگیــر مســائل
مختلفــی اســت؛ از التهابــات و تنشهــای ارزی عجیــب
و غریبــی کــه حاصــل افســار گســیختگی مالــی شــدید
کشــور اســت ،تــا پیوســتن بــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی
کــه بازیچــۀ سیاســی عــدۀ معلــوم الحالــی در کشــور شــده
اســت .قواعــد ،لوایــح و کنوانســیونهای بینالمللــی تــا
زمانــی کــه خطــری بــرای امنیــت ملــی یــک کشــور
ایجــاد نکنــد ،بــه طــور طبیعــی بــرای حضــور در جامعــه
بینالملــل الزم االجراســت .پیوســتن بــه هرکــدام از
ایــن نهادهــا و یــا قواعــد جهانــی مشــخصا بایــد مزایــای
اقتصــادی بــرای هــر کشــور ایجــاد کنــد .از ســال  92و بــا
روی کار آمــدن دولــت دکتــر روحانــی ،کســانی کــه تعلــق
خاطــری بــه پیشــرفت و آبادانــی و توســعۀ این مــرز و بوم
داشــتند بــا تاییــد و همراهــی در بــه ثمــر نشســتن توافقــی
بینالمللــی کــه بعدهــا برجــام نــام گرفــت ،تــاش خــود
را بــه انحــا مختلــف انجــام دادنــد .کارشناســان اقتصــادی
و ذینفعــان عرصــۀ اقتصــاد ایــران نیــز میدانســتند کــه
بدیهــی اســت در ادامــۀ گامهــای مشــخصی در جهــت
ارتباطــات تجــاری ،اقتصــادی و جهانــی بایــد طــی شــود.
بــرای بهبــود مســیر تجــاری ایــران در جهــت اقتصــادی
درونزا و برونگــرا نیازمنــد اقداماتــی داخلــی در جهــت
رفــع موانــع کســب و کار هســتیم و در خــارج نیــز تســهیل
ارتبــاط تجــاری جهــت تامیــن نیازهــا و صــادرات بهینــه
کاالی ایرانــی بایــد صــورت بگیــرد .رفــع موانــع ایــن
مســیر نیــاز مبــرم بــه انجــام اقدامــات گســتردهای دارد.
بــه صورتــی کــه بانکهــای مــا در جهــت ایجــاد ارتبــاط
بایــد رابطــۀ مســتحکمی بــا بانکهــای خارجــی داشــته
باشــند ،عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی
صــورت بگیــرد ،ایــران از لیســت ســیاه  FATF، OECDو
عــدم پیشــنهادهای ســرمایه گــذاری خــارج شــود .ســایه
تحریمهــای بینالمللــی از ســر اقتصــاد ایــران برداشــته
شــود و مســیر نوینــی در جهــت ارتبــاط بــا اقتصــاد جهانی
فراهــم شــود .البتــه ایــن گامهــا شــاید هــر کــدام در میانه
راه بــوده و بخشــی از آن طــی شــده باشــد ،امــا در هــر
صــورت اقتصــاد ایــران نیازمنــد هــوای تــازهای اســت تــا
از ایــن کجراهــۀ امــروزی رهــا شــود .اگــر چــه هنــوز در
بخــش داخلــی درگیــر مســائل گســترده و بیبدیلــی بــوده
و هســتیم کــه مانــع پیشــرفت مســتمر مــا شــدهاند .رفــع
موانــع تولیــد تنهــا و تنهــا بــا حکمرانــی خــوب بــه دســت
میآیــد .حکمرانــی خــوب در اقتصــاد تعاریــف مشــخصی
دارد کــه مجــال ایــن ســخن از آن کوتــاه اســت .امــا

میتــوان در ایــن حــد بســنده کــرد کــه ثبــات قوانیــن
تجــاری ،تســهیل کســب و کار ،ثبــات ارز ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
و دﺷﻮاري ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و هــزاران مانــع دیگــر
در کســب و کار و تولیــد ،بیــش از  50ســال اســت کــه
اقتصــاد ایــران را دچــار اختگــی کــرده اســت .در طــول
ســالهای اخیــر نیــز بهبــود محسوســی حاصــل نشــده
اســت .عــاوه بــر اینهــا فســاد و لجــام گســیختگی در
مســاله شــفافیت نیــز بــر مشــکالت عدیــده بــازار اقتصــاد
ایــران افــزوده شــده اســت.
هــر چــه محیــط کســب و کار (محیــط نهــادی و
اقتصــادی) شــرایط بهتــری داشــته باشــد ،بهرهبــرداری
از فرصتهــای کارآفرینــی بیشــتر اســت و هــر چــه
بهرهبــرداری از فرصتهــای کارآفرینــی در جامعــهای
بیشــتر باشــد ،عملکــرد اقتصــادی آن کشــور و خلــق
ارزش و ثــروت در آن جامعــه بیشــتر میشــود .امــا
بــا نبــود ســازوکارهای نظارتــی ،رســیدگی نشــدن بــه
مســائل قضایــی و نیــز مفاســد اقتصــادی خصوصــی و
دولتــی همچنــان نمیتــوان بهــروزی اقتصــاد ایــران را
متصــور شــد .در صورتــی کــه چــارهای اساســی بــرای
ترمیــم محیــط ســالم کســب وکار اندیشــیده نشــود،
حتــی بــا وجــود رفــع موانــع اقتصــادی ،نمیتــوان شــاهد
ایجــاد رونــق و تولیــد بیشــتر بــود .بررسـیهای موسســه
جهانــی ریســک و بانــک جهانــی نشــان میدهــد طــی
دو دهــۀ گذشــته میانگیــن شــاخص بیثباتــی محیــط
اقتصــاد کالن در ایــران بیــش از 4.8درصــد باالتــر از
متوســط میانگیــن جهانــی اســت .محیــط اقتصــاد کالن
یکــی از مهمتریــن مولفههــای محیــط کســب و کار
اســت و تاثیــر بهســزایی بــر کارآفرینــان و کســب و
کارهــا دارد .میانگیــن شــاخص بیثباتــی محیــط اقتصــاد
کالن ،در  25ســال گذشــته یعنــی محــدوده زمانــی 1991
تــا  2017حــدود  11درصــد بــرآورد شــده اســت کــه
در مقایســه بــا متوســط جهانــی آن یعنــی  6.4درصــد
تفــاوت محسوســی دارد .نــرخ تــورم و نــرخ ارز یکــی از
عواملــی اســت کــه در سیاســتگذاری اقتصــاد کالن
توســط دولــت هــا تعییــن میشــود .خصوصیســازی
و مشــارکت مــردم در فعالیتهــای اقتصــادی در مســیر
تعامــل بــا دولــت و بــا ایجــاد فضــای مناســب بــه دســت
میآیــد .تــا زمانــی کــه دولــت کشــورمان تصمیــم بــه
شفافســازی بدنــۀ اقتصــادی خــود ،مســائل درگیــر آن
و مقابلــه جــدی بــا فســاد گســتردهنگیــرد ،نمیتــوان
ســپهر اقتصــاد ایــران را شــفاف و پرفــروغ یافــت.

رضا امیرزاده
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در روزهــای ابتدایــی مهرمــاه ،حســن روحانــی در حالــی در
صحــن ســازمان ملــل بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت کــه
شــرایط کشــور ایــران در ماههــای اخیــر کام ـ ً
ا متفــاوت بــا
ســالهای پیشــین ریاســت جمهــوری وی بوده اســت .شــرایط
بحرانــی اقتصــاد ،بــازار متالطــم ارز و ســکه ،نابهســامانی و
هرجومــرج در بــازار کاال و خدمــات ،اعتصــاب و اعتــراض
اصنــاف مختلــف ،اســتیضاح و برکنــاری وزرای دولــت یکــی
پــس از دیگــری ،طــرح ســوال از رییسجمهــور و دریافــت
کارت زرد وی از مجلــس شــورای اســامی و یــک روز قبــل
از ســفر روحانــی بــه نیویــورک ،حملـهی تروریســتی بــه رژهی
نیروهــای مســلح در اهــواز ،شــرایط روحانــی را پشــت تریبــون
ســازمان ملــل نســبت بــه تمامــی ســالهای گذشــتهی
ریاســت جمهــوری وی ،متفــاوت کــرده بــود .او از یکســو
بــر خــاف ســال  93کــه در شــرایط مشــابه و یــک ســال
پــس از رأی مــردم بــه وی در ســازمان ملــل بــه ســخنرانی
میپرداخــت ،جســارت تکیــه بــر رأی مــردم کشــورش را بــه
عنــوان ابــزاری بــرای مخالفــت مــردم ایــران بــا سیاسـتهای
نهادهــای بینالمللــی و بهویــژه سیاســتهای خصمانــهی
آمریــکا نداشــت و از ســوی دیگــر در ضعیفتریــن موقعیــت
سیاســی خــود در  5ســال اخیــر هــم در عرص ـهی داخلــی و
هــم در عرصـهی بینالمللــی قــرار داشــت .انتظــار طبیعــی آن
اســت کــه شــرایط داخلــی و بینالمللــی حاکــم بــر فضــای
سیاســی و اجتماعــی کشــور بــر نطــق تهیــه شــده توســط
رییسجمهــور و تیــم مشــاوران وی بــرای ایــراد ســخنرانی
در ســازمان ملــل تأثیرگــذار باشــد و متــن ســخنرانی ایشــان
در جهــت تقویــت موقعیــت کشــور ایــران و رییسجمهــور آن
در عرصــهی بینالملــل و احیــای از دســترفتههای آنهــا
در ایــن حــوزه و نیــز احیــا و بهبــود جایــگاه رییسجمهــور
در جامعــهی ایــران تنظیــم شــده باشــد .امــا در ســخنرانی
روحانــی در ســازمان ملــل ،اثــری از چنیــن خردورزیهــا
و تدابیــری مشــاهده نمیشــد و وی همچــون گذشــته از
موضــع اقتــداری کاذب و بــا لحنــی واعظگونــه بــه وعــظ و
نصیحــت ســران کشــورهای جهــان بــه ویــژه ایــاالت متحــده
پرداخــت و شــعارهایی را ســر داد کــه در گذشــته نیــز بــر آنها
تأکیــد فــراوان کــرده بــود .گویــی روحانــی فرامــوش کــرده
اســت کــه دیگــر شــعارهایش حتــی در میــان مــردم کشــور
خــودش نیــز شــنوندهای نــدارد ،چــه رســد بــه کشــورهایی
کــه بــا سیاســتها و تدابیــر خــود جایــگاه وی را متزلــزل
کردهانــد.
تکیــه بــر برجــام ،بــه عنــوان تنهــا دســتآورد پنــج ســال
کار دولــت روحانــی ،همچنــان بخــش اصلــی ســخنان
رییسجمهــور را تشــکیل مــیداد و ایــن در حالــی اســت
کــه برجــام نهتنهــا در عرصـهی بینالمللــی جایــگاه و اعتبــار
پیشــین خــود را دارا نیســت ،بلکــه انــدک تأثیرگــذاری خــود
را بــر اقتصــاد داخلــی ایــران از دســت داده و شــرایط اقتصــاد
کشــور نســبت بــه پیــش از برجــام نیــز از هــم گســیختهتر
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واعظانکاینجلوهدرمحرابومنبرمیکنند...
نقدی بر سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل متحد
اســت .روحانــی خــروج آمریــکا از برجــام را محصــول
بــازی و رقابــت سیاســی و جناحــی در کشــور آمریــکا
میــان جمهوریخواهــان و دموکراتهــا معرفــی کــرد و
ترامــپ را بــه پرهیــز از بازیچــه قــرار دادن قطعنامههــا
و سیاســتهای بینالمللــی بــه واســطهی رقابتهــای
جناحــی در ایــاالت متحــده دعــوت کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه ســران کشــورهای آمریــکا و اروپایــی شــاید
بیــش از مــردم ایــران واقــف هســتند کــه حتــی نطقهــای
رییسجمهــور ایــران در پنــج ســال گذشــته تــا چــه انــدازه
در گــرو واکنشهــای داخلــی مخالفــان او در ایــران بــوده و
افزایــش چشــمگیر تأثیرگــذاری فشــارهای سیاســی داخلــی

ادامــهی تحصیــل محــروم میشــوند ،جهــان را بــه صلــح
و نوعدوســتی و گفتوگــو فرامیخوانــد و ایــن بــار شــرایط
کشــور بهگونـهای اســت کــه ایــن ســخنان رییسجمهــور نــه
خنــدهای تلــخ بــر لبــان مــردم ایــران کــه اشـکهای حســرت
را بــر گونههــای آنــان جــاری میســازد .روحانــی ســران
کشــورهای جهــان را بــه اعتــدال و پرهیــز از افراطیگــری
دعــوت میکنــد ،در حالــی کــه در یــک ســال و نیــم گذشــته،
نهتنهــا هیــچ اقدامــی بــرای مقابلــه بــا افراطگرایــان داخلــی
نکــرده کــه در دولــت جدیــد خــود تمامــی تخــم مرغهــای
خــود را نیــز در ســبد افراطیــون ایرانــی گذاشــته اســت .حســن
روحانــی ،رییــس جمهــور و دولــت ایــاالت متحــده را بــه

بــر رییسجمهــور ایــران را بــر مواضــع بینالمللــی دولــت
وی درک کردهانــد .روحانــی درحالــی همچنــان بــر عــدم
مداخل ـهی سیاســی آمریــکا و اروپــا در ســایر کشــورها تأکیــد
میکنــد کــه در پنــج ســال گذشــته نهتنهــا پاســخگوی
رســانهها و ســران نهادهــای بینالمللــی کــه حتــی
یــک بــار در مقابــل مــردم کشــور خــود نیــز پاســخگوی
هزینههــای نظامــی و غیرنظامــی هنگفــت دولــت خــود در
کشــورهای منطقــه نبــوده اســت .او جهانیــان را بــه صلــح و
گفتوگــو دعــوت میکنــد ،در حالــی کــه پــس از پنــج ســال
هنــوز کوچکتریــن موفقیتــی بــرای ایجــاد زمینههــای
گفتوگــوی ملــی در کشــور خــودش کســب نکــرده اســت.
رییسجمهــوری کــه در ســایهی دولــت وی روزنامهنــگاران و
دانشــجویان و فعــاالن صنفــی و اجتماعــی بــه دلیــل انتقاداتی
ســاده ،محاکمــه و زندانــی میشــوند و دانشــجویان آن
همچنــان از ابتداییتریــن حقــوق خــود همچــون حــق

اســتفاده از زور در معــادالت جهانــی متهــم و شــکایت خــود
را بــا ایــن عبــارت کــه «آمریــکا فکــر میکنــد چــون زور
دارد ،حــق هــم دارد» در ســازمان ملــل مطــرح میکنــد،
امــا در تمــام دوران ریاســت جمهــوری خــود حتــی یــک
بــار در مقابــل زورگویــان قلدرمآبــی کــه در داخــل کشــور
بــه هــر اقــدام غیرقانونــی و زورگویانــهای در جهــت منافــع
شــخصی خــود دســت میزننــد ،ایســتادگی نکــرده و هیـچگاه
صــدای اعتــراض او بــه فســاد گســتردهی سیاســی ،اقتصــادی
واجتماعــی ایــن زورگویــان در داخــل کشــور شــنیده نشــده
اســت .رییسجمهــور ایــران از حقــوق ملتهــا و دولتهــا
در مقابــل یکدیگــر ســخن میگویــد و دولتهــای زورگــو را
بــه نادیــده گرفتــن و پایمــال کــردن حقــوق ســایر ملتهــا
متهــم میکنــد ،امــا هیــچگاه از ملتــی کــه بــه واســطهی
زورگویــی و قســاد ،حتــی از حقــوق اولیــه و انســانی خــود
محــروم شــدهاند ،ســخن نگفتــه اســت .گویــی ســخن رانــدن

از حقــوق پایمــال شــدهی ملتهــا نیــز تنهــا زمانــی ارزشــمند
اســت کــه ابــزاری باشــد بــرای حصــول بــه اهــداف سیاســی
آقــای رییــس! روحانــی هیــچگاه از حــق مــردم کشــورش
بــرای انتخــاب آزادانــهی رییسجمهــور و نماینــدگان خــود
کــه بــه واســطهی نظــارت اســتصوابی پایمــال شــده اســت،
ســخن نگفتــه و نمیگویــد ،چــرا کــه خــود نیــز بــاور دارد کــه
انتخــاب وی بــه عنــوان رییسجمهــور ملــت ایــران تنهــا در
ســایهی نظــارت اســتصوابی و عــدم حــق انتخــاب آزادان ـهی
ملــت ایــران میســر و ممکــن شــده اســت.
تناقضهــای بیشــمار گفتــار و کــردار رییــس دولــت ایــران،
ســخنان و وعظهــای زیبــا و گاه صحیــح و منطقــی او را در
داخــل و خــارج از ایــران بیاثــر و بیاعتبــار کــرده و وی را بــه
ناطقــی بیعمــل کــه تنهــا تــوان او ســخنوری و ســخنرانی
اســت ،تبدیــل کــرده اســت .روحانــی گویــا فرامــوش کــرده
کــه رییسجمهــور ملــت ایــران اســت و حتــی در عرصههــای
بینالمللــی نیــز بایــد خواســت و اراده و مشــکالت مــردم
ایــران را متجلــی ســازد و در پــی رفــع آنهــا باشــد .او بایــد
از شــرایط امــروز ملتــی ســخن بگویــد کــه توســط زورگویــان
فاســدی کــه مصــداق عینــی ســخنان روحانــی در ســازمان
ملــل هســتند ،غــارت شــده و بــا ابــزار ســرکوب بهجــای
نشســتهاند .ترامــپ بــه عنــوان رییسجمهــوری آمریــکا ،در
مهمتریــن بخــش ســخنان خــود در ســازمان ملــل از شــرایط
کشــور خــود و انچــه بــرای مــردم آمریــکا انجــام داده و
شــرایط ملــت و شــهروندان ایــاالت متحــده ســخن گفــت؛
حــال آنکــه اطالعــات وی از منظــر برخــی صحیــح و از منظر
برخــی غلــط بــوده اســت ،امــا وی بــه عنــوان رییسجمهــور
یــک ملــت ،روش صحیــح ســخنرانی در مجامــع بینالمللــی را
پیــش گرفــت و پیــش از آنکــه بــرای ســایر ملــل ســخنرانی
کنــد ،بــرای ملــت خــود ســخن گفــت .روحانــی امــا فرصــت
خــود بــرای احیــای جایــگاه نابودشــدهی خــود بــه عنــوان
رییسجمهــور ایــران را بــا ســخنانی صحیــح و زیبــا و تــا
انــدازهای مســتدل ،امــا بیربــط بــه کشــور و ملــت ایــران
از دســت داد .بایــد بــه روحانــی هشــدار داد کــه تکــرار ایــن
ســخنان زیبــا بــرای روســای ملتهــای جهــان و در عیــن
حــال عمــل متناقــض توســط دولــت وی ،بیشــک باعــث
خواهــد شــد کــه ســخنان او در مجامــع بینالمللــی نیــز
هماننــد کشــور خــودش انــدک اعتبــار خــود را از دســت داده
و تنهــا بــه عاملــی بــرای تمســخر دولــت ایــران و رییــس آن
تبدیــل شــود.
بــرای روحانــی حتــی بازگشــت بــه ملــت و خواســتههای آنها
بســیار دیــر و در جهــت احیــای وجاهــت ریاســتجمهوری
وی بیاثــر شــده اســت ،امــا شــاید بازگشــت بــه خواســت
و ارادهی ملــت ایــران در مــدت باقیمانــده از دولــت وی،
بتوانــد در کارنامــهی ســیاه او نقــاط روشــنی را بــه یــادگار
بگــذارد .رییــس دولــت ایــران امــا ،اکنــون مصــداق واعظانــی
اســت کــه کار خــود را تنهــا وعــظ و نصیحــت میداننــد و
عمــل بــه ایــن نصایــح را کار دیگــران.
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جوابیه انجمن اسالمی دانشجویان به نشریه سالم

سیاسی

ـای
ـه ی آقـ
ـت مقالـ
ـگاه بابـ
ـریات دانشـ
ـر نشـ
ـر بـ
ـه ناظـ
ـه کمیتـ
ـام بـ
ـریه سـ
ـی از نشـ
ـگاه فردوسـ
ـامی دانشـ
ـن اسـ
ـکایت انجمـ
ـرو شـ
پیـ
ـاه ،) ۹۶
ـر مـ
ـه اول مهـ
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پاسخی به ادعاهای تکراری
از زمــان احیــای انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه
فردوســی مشــهد در ســال  1390و بازخوانــی و بــر ســر دســت
گرفتــن اهــداف و آرمانهــای هفتــاد ســاله انجمنهــای
اســامی دانشــجویان ،همــواره از جهــات مختلــف  -کــه
ظاهــراً متضــاد یکدیگــر هــم هســتند!  -ادعاهــا ،تهمتهــا و
ســنگاندازیهای متفــاوت صــورت گرفتــه و تــا امــروز نیــز
ادامــه داشــته اســت .البتــه ایــن مســائل و مباحــث از دورهای
بــه بعــد و گاه بــا پوشــش بررس ـیهای تاریخــی یــا هویتــی،
پــس از شــکل گرفتــن تشــکلی نوظهــور در دانشــگاه شــدت
گرفــت.
در ایــن ســالها انجمــن اســامی دانشــجویان غالبــ ًا بنــای
پاســخگویی بــه ادعاهــا را نداشــته اســت؛ هــم از ایــن جهــت
کــه بیاســاس بــودن آنهــا بــا توجــه بــه فعالیتهــای
انجمــن چــه در نــزد فعالیــن دانشــجویی و چــه بــرای
ســایر دانشــجویان بدیهــی بــود و هــم از ایــن جهــت کــه
مســائل مهمتــری را چــه در دانشــگاه و جامعــه و چــه در
درون تشــکیالت در اولویــت خــود میدانســت و صبــر بــرای
افــول ایــن هیجانــات غیرواقعــی را بــه مصلحــت نزدیکتــر
میدیــد!
امــا بــا توجــه بــه اینکــه همــان ادعاهــای تکــراری بــرای بــار
چنــدم در نشــریه ســام شــماره ...منتشــر شــده اســت بنظــر
میرســد کــه الزم اســت توضیحاتــی کوتــاه بــرای روشــن
شــدن موضــوع بــرای مخاطبیــن ارائــه شــود؛ باشــد کــه ایــن
توضیحــات مســبب آن باشــد کــه افــراد و تشــکلها هویــت
خــود را نــه در نفــی دیگــران و ســوار شــدن از میانــه راه،
کــه در تعریــف ایجابــی خــود و آغــاز مســیر مطلــوب از نظــر
خویــش جســتجو کننــد.
بــه طــور معمــول در فحــوای کالم یادداشــتهایی نظیــر
آنچــه در نشــریه ســام منتشــر شــد ،از یــک ماهیــت
«خیالــی» بــا عنــوان «انجمــن اســامی اصیــل» یــاد
میشــود کــه احتمــاال اعضــای اصیلــی هــم داشــته اســت!!
بــرای ســاختن ایــن تصــور هــم دســتمایههایی از
بخشهــای گزینششــدهای از تاریــخ ارائــه میشــود امــا
چــه نســبتی میــان ادعــای «انجمــن اســامی اصیــل» بــا
واقعیــت وجــود دارد و اصالــت بــا چیســت؟!
بــا اندکــی تعمــق و مطالعــه در تاریــخ جنبــش دانشــجویی
در ایــران و تطبیــق آن بــا جریانــات فعلــی داخــل دانشــگاه
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آنچــه بــه عنــوان
«انجمــن اســامی اصیــل» در اینگونــه ادعاهــا یــاد
میشــود نــه متعلــق بــه ســال  1320و آرمانهــای تأســیس
انجمنهــای اســامی و نــه حتــی متعلــق بــه ســال  1358و
نقطــه عطــف تاریخــی انجمنهــا بلکــه متعلــق بــه تعریــف
بخشــی  -نــه همــه  -از انجمنهــای اســامی آن هــم از
اواخــر دهــه  1370شمســی اســت!
در ایــن تصویــر ،اســامگرایی کــه هــدف اولیــه تشــکیل
انجمنهــای اســامی بــوده اســت جــای خــود را بــه
«دموکراســیخواهی» و عدالتطلبــی کــه در تمــام 76
ســال از اصلیتریــن آرمانهــای انجمنهــای اســامی
بــوده ،جــای خــود را بــه «آزادیخواهــی» میدهــد .در ایــن
ـتیزی
ـتیزی همــراه بــا استبدادسـ ِ
خوانــش گزینشــی استکبارسـ ِ
شــهدای  16آذر تنهــا بــه استبدادســتیزی تقلیــل مییابــد.
بعــد از انقــاب نیــز ایــن تصویــر از انجمنهــای اســامی،
از تســخیر ســفارت آمریــکا پشــیمان اســت و پشــیمانی تعــداد
بســیار اندکــی از رهبــران تســخیر را توبــه «تمامــی عامــان

اصلــی» آن تصــور میکنــد و طنــز ماجــرا اینجــا اســت کــه
توبــه آن تعــداد معــدود کــه در همیــن ســالهای اخیــر رخ
داده را «در بســتر روشــنگرانه انجمنهــای اســامی» عنــوان
میکنــد!! پــس از انقــاب نیــز یــادی از نقــش انجمنهــای
اســامی در نهادســازیهای پــس از انقــاب و همچنیــن
دفــاع مقــدس و شــهدای انجمنــی نمیشــود البتــه شــاید
اینهــا چنــدان مهــم نباشــند!
شــاید نگاهــی دقیقتــر بــه بخشــی از گذشــته انجمنهــای
اســامی مــا را در روشــنتر شــدن تفاوتهــای خوانــش
گزینشــی و واقعــی از ایــن جریــان یــاری رســاند:
درخت هفتاد و شش ساله
تاریــخ ،صحنــه جــدال روایتهــا اســت و هــر روایــت
جنبــهای از واقعیــت را نشــان میدهــد امــا در برابــر ایــن
روایتهــا ،تحریــف تاریــخ ،جعــل روایــت بــا پوششــی از
واقعیتهــای خودســاخته و یــا تفســیر بــه رأی آنهــا اســت.
روایتهــای جعلــی نســبت چندانــی بــا واقعیــت ندارنــد
یــا خوانشــی دلبخــواه و عجیــب و غریــب از واقعیــت ارائــه
میدهنــد کــه بیشــتر از آنکــه گزارشــی از گذشــته باشــند،
بازتــاب دیــدگاه امروزیــن محــرف هســتند! آنچــه بــه عنــوان
تاریــخ انجمنهــای اســامی دانشــجویان ایــن روزهــا در
برخــی محافــل ارائــه میشــود و نشــریه ســام نیــز بــه
انتشــار بخشــی از آن نــگاه پرداختــه بــود نیــز بــه قــدری دور
از واقعیــت اســت کــه عبــارت «روایتــی تاریخــی» چنــدان
مناســب توصیــف آن نیســت.
انجمنهــای اســامی دانشــجویان در ســال  1321در
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران توســط عــدهای از
دانشــجویان مســلمان تأســیس شــدند.
اگــر بخواهیــم یــک نقطــه مرکــزی بــرای هــدف و آرمــان
تشــکیل انجمنهــای اســامی مشــخص کنیــم ،آن
«اســامگرایی» اســت کــه در کنــار آن عدالتطلبــی،
استبدادســتیزی و استکبارســتیزی قــرار میگیرنــد .براســاس
بررســیهای تاریخــی واضــح اســت کــه انجمنهــای
اســامی بــه عنــوان یــک تشــکل «مذهبــی» در برابــر
گروههــای غیرمذهبــی داخــل دانشــگاه تأســیس شــدند؛
اینکــه دموکراســی و آزادی را محورهــای گفتمانــی
انجمنهــای اســامی بدانیــم یــا از بدخوانــی تاریــخ اســت
و یــا از تحریــف آن! باتوجــه بــه تأکیــد تاریخــی انجمنهــای
اســامی بــه مســئله عدالــت و دغدغــه دائمــی آنهــا بــر
حمایــت از «مســتضعفین جهــان» در ذیــل ایــن گفتمــان
مســئله «آزادی» نیــز قــرار میگیــرد ولــی نــه بــه عنــوان
محــوری اصلــی .البتــه ایــن فرعــی بــودن آزادیخواهــی را
میتــوان در بســتر تاریخــی فعالیــت انجمنهــا و غلبــه
نگاههــای چــپ بهتــر فهمیــد .قابــل ذکــر اســت کــه بحــث
در اینجــا ،اهمیــت نداشــتن یــا مهــم نبــودن مســئله آزادی یــا
استبدادســتیزی یــا دموکراســی خواهــی نیســت  -کــه هــر
کــدام از اهمیــت واالیــی برخوردارنــد و بایــد بــرای دســتیابی
بــه آنهــا تــاش کــرد  -بلکــه بحــث در رد روش گزینــش
تاریــخ براســاس خواســت وگرایشهــای امــروزی اســت!
ماجرای فردوسی
بــا ضعیفشــدن انجمنهــا در اثــر اختالفــات و فشــارهای
داخــل و خــارج از دانشــگاه و عــدم توانایــی برگــزاری
انتخابــات توســط انجمــن اســامی ،طبــق مهلتــی کــه از
طــرف دانشــگاه داده شــده بــود ،انجمــن اســامی دانشــجویان
دانشــگاه فردوســی بــه صــورت خــودکار و طبــق قانــون
منحــل شــد .پــس از مدتــی از انحــال انجمــن فراخوانــی

جهــت تشــکیل هیئــت مؤســس در دانشــگاه داده شــد .بــا
اعــام نتایــج بررســی هیئــت نظــارت ،گروهــی از فعالیــن
دانشــجویی و افــراد مرتبــط بــا اعضــای طیــف شــیراز
انجمنهــای اســامی کــه دربحرانهــای پــس از انشــقاق
همــواره ســعی در نجــات انجمنهــا داشــت ،مجــوز احیــای
مجــدد انجمــن اســامی دانشــجویان را دریافــت کردنــد .در
ایــن میــان علیرغــم درخواســت هیئــت مؤســس بــرای
ارتبــاط و بهرهگیــری از ســایر گروههــای متقاضــی ایــن
امــکان متأســفانه از ســوی دانشــگاه فراهــم نشــد و پــس از
ماههــا تــاش اساســنامه انجمــن اســامی مــورد قبــول واقــع
شــده و اولیــن شــورای مرکــزی در دوره جدیــد تشــکیل شــد.
پــس از انتخابــات  92و تــاش عــدهای از دانشــجویان بــرای
ایجــاد تشــکلی دانشــجویی ،ادعاهــا بــرای «بازپسگیــری»
انجمــن اســامی هــم آغــاز شــد! خــارج از اینکــه اصــوال ایــن
بازپسگیــری ادعایــی «هیــچ» مبنــای قانونــی نداشــت.
بــا وجــود خالــی از منطــق بــودن ادعاهــا ،انجمــن اســامی
دانشــجویان از ابتــدای طــرح موضــوع بــرای روشــن شــدن
بحــث جلســات متعــددی بــا مدعیــان برگــزار کــرد و حتــی
بــا شــرط پذیــرش چارچــوب انجم ـن اســامی دانشــجویان
دانشــگاه مدعیــان را دعــوت بــه فعالیــت در انجمــن نمــود
ولــی بــه نظــر میرســید کــه مســئله چیــز دیگریســت.
درخواس ـتهایی کــه از طــرف گــروه مدعــی مطــرح میشــد
از قبیــل تغییــر در اساســنامه (کــه بــا توجــه بــه ســاختار
انجمــن اســامی رونــدی تشــکیالتی و طبــق نظــر شــورای
مرکــزی و مجمــع عمومــی دارد) و یــا برگــزاری انتخابــات بــاز
(کــه مخالفــت بــا قانــون شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
و آییننامــه تشــکلها داشــته و درخواســتکنندگان
پــس از تشــکیل تشــکل خــود بــه غیرممکــن بــودن ایــن
درخواســت واقــف شــدند!) عمــ ً
ا راهــی بــرای گفتوگــو
باقــی نمیگذاشــت!
از همــان ابتــدای طــرح ایــن مســائل نیــز قصــد طــرح ادعاهــا
در فضایــی منطقــی وجــود نداشــت و بیشــتر در ســخنرانیها
و میتینگهــا و جشــنها صحبتهایــی هیجانــی و پراکنــده
مطــرح میشــد کــه متأســفانه همچنــان نیــز ادامــه پیــدا
میکنــد .بنظــر میرســد کــه شــأن فضاهــای دانشــجویی
فراتــر از اینگونــه ادعاهــا اســت؛ خصوص ـ ًا اگــر ســابقهای از
فعالیــت ،هرچنــد کوتــاه ،در طراحــان آنهــا ببینیــم کــه آن
وقــت اســت کــه بایــد بابــت عــدم توفیــق دانشــگاه در رشــد
فعالیــن سیاســی و اجتماعــی خــود تأســف بخوریــم!
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را یــادآور شــویم کــه هویــت
هــر جمــع و تشــکلی را نــه تعاریــف مــا و نــه قرائتهــای
تاریخــی گزینشــی بلکــه فعالیتهــا و رفتارهــا و گفتارهــای
آن جمــع خواهنــد ســاخت و اینهــا هســتند کــه هویتســاز
انــد! انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد
نیــز نیــازی بــه اثبــات خــود در قالــب تعاریــف و ســخنرانیها
نمیبینــد چــرا کــه فعالیتهــای روشــن و رویکردهــای
مشــخص ایــن تشــکل در ایــن ســالها کارنامــه آن را
نشــان میدهــد« .انجمــن اســامی اصیــل» در نســبت
ایــن کارنامههــا بــا واقعیــت تاریخــی و تعریــف اصیــل از
انجمنهــای اســامی ســنجیده میشــود و نــه در فریادهــا
و ســخنرانیها و تاریخنویســیها! ســخن اســتحاله زمانــی
صــادق اســت کــه او ًال نســبت خــود را بــا گذشــته بشناســیم و
ثانیـ ًا نشــانهای بــر عــدم پایبنــدی بــه گذشــته تاریخــی بیابیــم
و ثالثـ ًا خــود در مظــان اتهــام زیرپاگذاشــتن آرمانهــا نباشــیم!
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مقدمه
اهمیــت ســرمایه گــذاری خارجــی در فعالیــت هــای اقتصــادی
آن هــم در شــرایط فعلــی کــه کشــور بــا آن دســت و پنجــه
نــرم مــی کنــد بــر کســی پوشــیده نیســت .بــا توجــه بــه
اینکــه ایــران جــزو کشــورهایی کــه دارای منابــع طبیعــی
سرشــار علــی الخصــوص نفــت و گاز مــی باشــد گمــان
آن مــی رود کــه ســرمایه گــذاری خارجــی بــرای ایــران
اهمیــت زیــادی نداشــته باشــد امــا بدلیــل مشــکالت فــراوان
افتصــادی از قبیــل :تــورم ،توزیــع ناعادالنــه درآمــد و بهــره
وری پاییــن ،امــکان انباشــت ســرمایه وجــود نــدارد لــذا در
ایــن شــرایط الزم اســت تــا از طریــق جــذب ســرمایه هــای
خارجــی ایــن خــا در اقتصــاد کشــور پــر شــود .بایــد توجــه
داشــت کــه جلــب اعتمــاد طرفیــن در یــک معاملــه اســت کــه
باعــث انجــام آن معاملــه مــی شــود .بنابرایــن مهیــا کــردن
شــرایط بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی از شــروط اساســی
اســت کــه متولیــان امــور اقتصــادی در کشــور بایــد بــرای آن
تــاش کننــد .یکــی از مــواردی کــه ســبب ایجــاد اعتمــاد
و اطمینــان بــرای ســرمایه گــذار خارجــی مــی شــود مســئله
شــفافیت مالــی اســت .همــکاری ایــران بــا گــروه ویــژه اقــدام
مالــی علیــه پولشــویی( 1)FATFدر ســال  95ســبب شــد تــا
ریســک اعتبــاری 2ایــران کاهــش یافتــه و تبــع آن جــذب
ســرمایه هــای خارجــی افزایــش یابــد .امــا در ایــن چنــد وقــت
اخیــر بحــث هــای فراوانــی پیرامــون اینکــه پذیرفتــن توصیــه
هــای  FATFچــه فوایــدی بــرای کشــور دارد شــکل گرفتــه
و حتــی بعضــی معتقدنــد کــه همــکاری بــا  FATFبــه مثابــه
خیانــت بــه کشــور میباشــد! در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا
بــه طــور خالصــه بــه ابعــاد ایــن ماجــرا پرداختــه شــود.
FATF
گــروه ویــژه اقــدام مالــی علیــه پولشــویی یــک ســازمان بیــن
المللــی اســت کــه در ســال  1989و بــا پیشــنهاد گــروه 7
تاســیس شــد .در ایــن گــروه  35کشــور توســعه یافتــه عضــو
هســتند .اتحادیــه اروپــا و شــورای همــکاری خلیــج فــارس
نیــز دو ســازمان منطقــهای عضــو گــروه ویژهانــد .اســرائیل
و عربســتان ســعودی و بــه تازگــی اندونــزی هــم در ایــن
ســازمان بــه عنــوان عضــو ناظــر پذیرفتــه شــدهاندFATF .
مجموعــه ای از توصیــه هــا را بــه کشــورهای عضــو دارد
کــه از اهــداف عمــده آن مــی تــوان بــه گســترش همــکاری
هــای بیــن المللــی در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن
مالــی تروریســم اشــاره کــرد .هــم اکنــون  198کشــور جهــان
پذیرفتــه انــد کــه توصیــه هــای  FATFرا اجــرا نماینــد.
بنابرایــن گــروه ویــژه اقــدام مالــی مــی توانــد معیــار و میــزان
مناســبی بــرای ســرمایه گــذار خارجــی باشــد .از همیــن روی
کشــورهای مختلــف تــاش دارنــد بــه توصیــه هــای FATF
عمــل کننــد تــا ســرمایه گــذاران خارجــی بــا خاطــری آســوده
در کشورشــان بــه فعالیــت هــای اقتصــادی بپردازنــد.
 FATFو ایران
(در ادامــه بــه جــای کلمــه  FATFکلمــه ســازمان جایگزیــن
مــی شــود).
ســازمان همــه کشــورهای جهــان را براســاس پایبنــدی بــه

ایــن مجموعــه توصیــه هــا بــه چهــار دســته اســتاندارد ،در
حــال پیشــرفت ،غیرهمــکار و لیســت ســیاه دســته بنــدی مــی
کنــد .نــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای اولیــن بــار در
کنــار کشــورهای پاکســتان ،ازبکســتان و ترکمنســتان در ســال
 2009میــادی در لیســت ســیاه ســازمان قــرار گرفــت .ایــن
لیســت شــامل کشــورهایی اســت کــه از نظــر کارشناســان این
ســازمان در مبــارزه علیــه پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم
همــکاری نمــی کننــد .متاســفانه در ســال هــای بعــدی نــه
تنهــا نــام ایــران از ایــن لیســت حــدف نشــد بلکــه ایــران در
کنــار کــره شــمالی در صــدر لیســت ســیاه ســازمان و حتــی
فراتــر از آن قــرار گرفــت بــه طوریکــه رســما درخواســت
اقدامــات مقابلــه ای علیــه ایــران و کــره شــمالی صــادر شــد.
ســازمان از ایــران درخواســت کــرده بــود تــا نواقــص قوانیــن
داخلــی در حــوزه هــای پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم
را برطــرف نمایــد .امــا ظاهــرا عزمــی بــرای رفــع ایــرادات در
میــان مســئولین وقــت وجــود نداشــت تــا اینکــه در ســال 94
الیحــه ای بــا نــام «قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالی تروریســم»
از طــرف دولــت بــه مجلــس ارســال شــد کــه در زمســتان
همــان ســال تصویــب و بــه دولــت ابــاغ شــد .دولــت ســه
الیحــه دیگــر را نیــز بــه مجلــس ارســال کــرده کــه دو مــورد
از آنهــا یعنــی الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه
بــا جرائــم ســازمان یافتــه (پالرمــو) و الیحــه اصــاح قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی بــه تصویــب رســید و الیحــه قانــون
مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم یــا همــان  CFTنیــز بــا
حواشــی بســیار در نهایــت در روز یکشــنبه چهاردهــم مهرمــاه
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید.
دعوا بر سر چیست؟
همانطــور کــه اشــاره شــد عــده ای در داخــل کشــور ،پیوســتن
بــه ســازمان و تبعیــت از توصیــه نامــه هــای آن را خیانــت
بــه کشــور و ترکمنچــای دیگــری مــی داننــد .ایــراد اصلــی
مخالفــان ایــن اســت کــه تبعیــت از توصیــه هــای ســازمان
باعــث خودتحریمــی کشــور مــی شــود .ســید حســین نقــوی
حســینی ســخنگوی فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس
در گفتگــو بــا ایســنا بیــان داشــت «:بــا توجــه بــه اینکــه
آمریــکا تحریــم هــای ثانویــه خویــش را بــه اجــرا گذاشــته
و ایــن تحریــم هــا از ســازمان باالتــر اســت و موسســات
مالــی و بانــک هــای جهانــی در صــورت همــکاری بــا ایــران
مشــمول جریمــه هــای ســنگین مــی شــوند بنابرایــن تبعیــت
از ایــن ســازمان تنهــا دســت و پــای کشــور را مــی بنــدد».
نگرانــی مخالفــان بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا معتقدنــد در
صورتیکــه ایــران توصیــه هــای ســازمان را بــه اجــرا بگــذارد
دیگــر نمــی توانــد بــه گــروه هــای مقاومــت در منطقــه کمک
مالــی کنــد چــرا کــه ایــن گــروه هــا از دیــدگاه جامعــه جهانــی
گــروه هــای تروریســتی شــناخته مــی شــوند و بــه همیــن
خاطــر اجــرای ایــن توصیــه هــا باعــث مــی شــود کــه ایــران
بــا دســت خــودش خــودش را تحریــم کنــد .ایــن درحالیســت
کــه کشــورهایی هماننــد ســوریه و لبنــان نیــز خــود را موظــف
بــه تبعیــت از توصیــه هــای ســازمان مــی داننــد! امــا در
مقابــل موافقــان معتقدنــد قبــول توصیــه هــای ســازمان
بســیار مســئله مهــم و ضــروری بــرای اقتصــاد کشــور مــی
باشــد چــرا کــه فــارغ از بحــث تحریــم هــای آمریــکا بــرای
کشــورهای دیگــر همچــون کشــورهای اتحادیــه اروپــا کــه
قــرار اســت طــی ســاز و کاری مشــخص بــا ایــران مطابــق
توافــق برجــام روابــط اقتصــادی داشــته باشــند ،توصیــه هــای

ســازمان بســیار اهمیــت دارد .اساســا ســازمان فــارغ از مســائل
سیاســی ،مالکــی بــرای جلــب اعتمــاد طــرف هــای خارجــی
اســت و بنابرایــن بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط فعلــی در
خصــوص رونــد اجــرای برجــام و تحریــم هــای آمریــکا
بایســتی بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد .حمیــد بعیــدی نــژاد
ســفیر ایــران در انگلســتان و دیپلمــات ســابق هســته ای ،اخیرا
بــا انتشــار عکســی در صفحــه توئیتــر خــود اعــام کــرد کــه
بانــک مرکــزی چیــن ،موسســات مالــی و بانکــی ایــران را
بدلیــل عــدم پایبنــدی بــه توصیــه هــای ســازمان در صــدر
فهرســت کشــورهای بــا خطرپذیــری بــاال قــرار داده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه چیــن هــم بــه توافــق برجــام پایبنــد
اســت و هــم اینکــه شــریک راهبــردی ایــران محســوب مــی
شــود و ارزش مبــادالت اقتصــادی ایــن کشــور بــا ایــران بــه
حــدود  60میلیــارد دالر در ســال مــی رســد .محمــود صادقــی
دیگــر نماینــده موافــق ســازمان در مجلــس شــورای اســامی
معتقــد اســت کــه تبلیغــات گســترده برخــی محافــل خــاص
علیــه ســازمان بطــور ضمنــی داللــت بــر آن دارد کــه اذعــان
دارنــد در ســطح گســترده مرتکــب قاچــاق و پولشــویی و
تامیــن مالــی تروریســم هســتند .او در صفحــه توئیتــر خــود
کاهــش رقابــت پذیــری ،اثــرات منفــی بــر نــرخ تــورم و نــرخ
بهــره ،تاثیــر در نــرخ ارز ،کاهــش ســرمایه گــذاری مولــد و
کاهــش اشــتغال مولــد و افزایــش بیــکاری نســبی را برخــی از
آثــار منفــی پولشــویی اعــام کــرده کــه بــا پذیرفتــن توصیــه
هــای ســازمان مــی تــوان از آنهــا جلوگیــری کــرد .محمــد
جــواد ظریــف نیــز در دفــاع از الیحــه  CFTدر مجلــس بیــان
داشــت«:روس هــا بــه مــا گفتــه انــد ،اگــر وضعیــت ایــران در
ســازمان عــادی نشــود ،نمــی توانیــم بــا ایــران کار کنیــم».
روســیه نیــز هماننــد چیــن کشــوری اســت کــه پایبنــد بــه
برجــام مــی باشــد و از آن حمایــت مــی کنــد امــا در مــورد
وضعیــت ایــران در ســازمان حســاس اســت چــرا کــه اساســا
 FATFســازمانی غیردولتــی اســت و همانطــور کــه بیــان شــد
معیــار مناســبی بــرای بررســی ریســک ســرمایه گــذاری در
کشــورهای مختلــف مــی باشــد .لــذا کشــورهای مختلــف برای
تامیــن و حفاظــت از منافــع اقتصــادی خویــش نســبت بــه این
موضــوع بســیار حســاس هســتند و اکنــون شــاهد هســتیم
کــه فرقــی هــم نمــی کنــد آن کشــور بــه زعــم خودمــان
مــی خواهــد دوســت باشــد یــا دشــمن بــه هــر صورتــی
کــه هســت همــه کشــورها بــه دنبــال منافــع ملــی خویــش
هســتند و مســئله شــفافیت مالــی نیــز موضــوع مهمــی اســت
کــه مربــوط بــه ایــن امــر مــی باشــد .در انتهــا بایــد گفــت
آنطــور کــه بنظــر مــی رســد ،مخالفــت بــا ســازمان بیــش از
آنکــه از ســر دلســوزی و نگرانــی بــرای کشــور باشــد بیشــتر
جنبــه سیاســی و جناحــی پیــدا کــرده اســت .ایــن جنــس از
مخالفــت هــا و ســر و صــدا هــا را مــی تــوان در روزهــای
مذاکــرات هســته ای بــه یــاد آورد کــه چگونــه عــده ای
آســمان و ریســمان را بــه هــم مــی بافتنــد تــا بگوینــد ایــن
مذاکــرات و نهایتــا توافــق برجــام ثمــری نخواهــد داشــت امــا
شــاهد بودیــم کــه پــس از خــروج آمریــکا از برجــام همیــن
افــراد چگونــه تغییــر موضــع دادنــد و نگــران افزایــش تحریــم
هــا شــدند!
پی نویس:
1. Financial Action Task Force on Money Laundering
 .2ریســک اعتبــاری از ایــن واقعیــت ریشــه میگیــرد کــه طــرف قــرارداد ،نتوانــد یــا
نخواهــد تعهــدات قــرارداد را انجــام دهــد.
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شــهریور  59ایــران پــدری را از دســت داد کــه باعــث وحــدت
جریانهــای فکــری سیاســی و محــل رجــوع و حــل مشــکالت
بــود .پــدری کــه عبــای رحمــت همگانــی وی از بنیادگرایــان
اســامی تنــدرو تــا مارکسیســتهای غیــر مذهبــی را شــامل
میشــد .پــدری کــه همیــن رحمانیتــش عامــل جلوگیــری
از ایجــاد تفرقــه و خشــونت در میــان جریانهــای سیاســی
بــود .پــدری کــه اگــر میمانــد خشــونتهای افسارگســیخته
فرزندانــش علیــه یکدیگــر در دهــه  60خونیــن اتفــاق
نمیافتــاد .پــدری کــه نــه تنهــا مفهــوم «رحمــت همگانــی»
میراثــی اســت کــه از وی بــرای فرزنــدان برجــای مانــده ،بلکــه
مفاهیمــی چــون «شــورا»« ،تاختــن بــر اســتبداد دینــی»،
«مالکیــت اســامی» و «نمــاز جمعــه» نیــز میــراث ارزشــمند
اوســت .پــس از  40ســال از فقــدان وی شــاید نیــاز بــه مــروری
مجــدد بــه ایــن میــراث عظیــم بیــش از هــر زمــان احســاس
شــود.
رحمت همگانی
آیــت اهلل نــه تنهــا یــک فعــال سیاســی کــه یــک متفکــر و
نواندیــش اســامی ،نــه تنهــا یــک متفکــر کــه یــک مفســر،
قــرآن پــژوه و یــک مجتهــد بــود .نــه از عرصــۀ نظــر دســت
میکشــید و نــه عرصــۀ عمــل را خالــی میگذاشــت و ایــن
دو مکمــل و منطبــق بــر هــم بــود .کســی کــه درب خانـهاش
بــه روی همــه بــاز و پنــاهگاه بیپناهــان بــود .عبــای رحمــت
وحــدت بخشــش همــه را شــامل میشــد .وی در تفســیر
قــرآن نیــز بیــان نوینــی را در بســیاری از موضوعــات ،عبــارات و
مفاهیــم ارائــه میدهــد کــه ریشــههای عملکــرد اجتماعــی-
سیاســیاش را تبییــن میکنــد .از آن جملــه ترجمــۀ تــازهای
اســت کــه در مقابــل عبــارت «رحمــن» پرتکرارتریــن صفــت
الهــی در قــرآن مطــرح میســازد و آن را بــه معنــای «دارای
رحمــت عــام» و در برابــر «رحیــم» بــه معنــای رحمــت خــاص
قــرار میدهــد .در مــورد ایــن عبــارت در پرتــوی از قــرآن
مــیآورد« :ربوبیــت حــق از جهــت قهــر و غلبــه و فشــار بــر
موجــودات نیســت .بلکــه از جهــت دو رحمــت عــام و خــاص
اســت کــه موجــودات در پرتــو ایــن دو نــوع رحمــت پــرورش
مییابنــد».
شورا
در روز وداع بــا پــدر طالقانــی جمعیــت عــزادار ،ایــن میــراث
را فریــاد میزدنــد تــا بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــود.
«وصیــت طالقانــی شــهادت بــود و شــورا» چــرا کــه ســه روز
پیــش از ایــن واقعــه بــود کــه امــام جمعــه تهــران در آخریــن
نمــاز جمعــهاش بــه ایــن دو موضــوع پرداخــت و باالخــص در
رابطــه بــا مســاله شــوراها تأکیــد کــرد کــه« :صدهــا بــار مــن
گفتــم کــه مســأله شــورا از اساســیترین مســائل اســامی
اســت .حتــی خــدا بــه پیغمبــرش بــا آن عظمــت میگویــد
بــا ایــن مــردم مشــورت کــن .بــه اینهــا شــخصیت بــده.
بداننــد کــه مســئولیت دارنــد .متکــی بــه شــخص رهبر نباشــند.
ولــی نــه اینکــه نکردنــد ،میدانــم چــرا نکردنــد .هنــوز هــم
بحــث میکننــد در ایــن اصــل اساســی قــرآن ...امــام دســتور
میدهــد ،مــا هــم فریــاد میکشــیم ،دولــت هــم تصویــب
میکنــد .ولــی عملــی نمیشــود ...گروههــا و افــراد دســت
انــدرکار شــاید ایــن طــور تشــخیص بدهنــد کــه اگــر شــورا

باشــد دیگــر مــا چــه کارهایــم؟! شــما هیــچ .برویــد دنبــال
کارتــان .بگذاریــد ایــن مــردم مســئولیت پیــدا کننــد».
در نــگاه طالقانــی چنــان تأکیــد بــر شــورا محوریــت دارد کــه
متفکــری چــون دکتــر فیرحــی در ایــن بــاره مینویســد:
«طالقانــی نظریــه پــرداز شــورا و قهرمــان شــوراگرایی در
تشــیع امــروز اســت ...شــورا آواز قــوی طالقانــی اســت .اگــر هــر
اندیشــمند اصیلــی در تمــام عمــر خــود یــک حــرف بــرای گفتن
و یــک پیــام بــرای بشــریت داشــته باشــد ،ایــن ســخن و پیــام
بــرای طالقانــی همــان شوراســت کــه فشــرده تمــام دســتاورد
او از عمــری قــرآن ورزی اســت».
نــگاه وی بــه ایــن مســأله یــک نــگاه جامــع بــود و بــه شــورا

بــه عنــوان یــک روش جامــع مدیریتــی در تمــام ارگانهــا،
ســازمانها ،محــات ،تفکــرات و ...میپرداخــت .در نــگاه
آیــت اهلل شــورا هــم یــک روش بــرای حکومــت ،هــم مدیریــت
روســتاها ،شــهرها و موسســات مالــی همچــون کارخانههــا بــود
و نــه فقــط اینهــا ،بلکــه در مقالــه مؤتمــر اســامی تشــریح
میکنــد کــه نیــاز بــه نهــادی شــورایی در بیــن مجامــع
اســامی بــه شــکل جــدی حــس میشــود .یــا در جــای دیگــر
بــه ضــرورت تشــکیل شــورای فقاهتــی بــه جایگزینــی فقیــه
اعلــم میپــردازد .طالقانــی نــه تنهــا ایــن مســأله را بــه عنــوان
یــک نظریــه مطــرح میکنــد ،بلکــه بــه دنبــال تحقــق بیرونــی
آن هــم هســت .نــه بــه صــورت آرمــان خواهانــه ،بلکــه بــه
صــورت عملــی و گام بــه گام .وی بــه عنــوان نماینــده ایــران
در مؤتمــر اســامی شــرکت میکنــد .در دل هیاهــوی ســال
نخســت انقــاب بــه کردســتان رفتــه و شــورای شــهر تشــکیل
میدهــد و بــرای تشــکیل سراســری آن بــه ســراغ رهبــر
انقــاب ،شــورای انقــاب و دولــت موقــت مــیرود .در مجلــس
خبــرگان بررســی قانــون اساســی بــه ایــن مســأله میپــردازد و
در نمــاز جمعــه بــرای آن فریــاد میکشــد .هرچنــد نــه تنهــا در
دوران زندگــیاش ،بلکــه پــس از وی نیــز ایــدۀ شــورا بــه اجــرا
درنیامــد .پــدر ایــن فرصــت را نیافــت تــا ایــن نظریــۀ عظیــم را
تکمیــل کنــد و نظریــۀ شــورا بــه عنــوان ایــدهای کــه در مســیر
شــدن بــود ،بــا رفتــن پــدر رهــا مانــد.
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تاختن بر استبداد دینی
شــاید اگــر بــه حجــم مطالبــی کــه ســید محمــود طالقانــی در
مــورد اســتبداد دینــی بــه رشــتۀ تحریــر درآورده توجــه کنیــم،
میــزان دغدغــه انذارگونــه ایشــان در ایــن خصــوص را بتــوان
درک کــرد .وی بارهــا بــه تشــریح مصائــب و مشــکالتی کــه
اســتبداد دینــی در اروپــای قــرون وســطی ایجــاد کــرده بــود و
جنایــات ناشــی از آن اشــاره کــرد .در خصــوص نفــی هرگونــه
اســتبداد در پاورقــی کتــاب تنبیــه «االمــة و تنزیــه الملــة»
عالمــه نائینــی مــیآورد« :ســلطنت غیــر محــدود هــم غصــب
حــق خــدای تعالــی میباشــد ،چــون حکــم و اراده مطلــق از آن
حــق اســت .و هــم غصــب مقــام امامــت اســت و هــم غصــب
حقــوق و نفــوس و امــوال مســلمانان »...راه حــل محــدود
کــردن اســتبداد را در نظریــه شــورا میدانــد و بــا تأکیــد بــر
انطبــاق دموکراســی بــا دیــن اشــاره میکنــد« :ظالمپرســتان
و مستبدتراشــان بــه نــام دیــن اگــر بــه کتــاب و ســنت ایمــان و
از آن خبــر داشــتند ،بایــد ایــن شــورا را کــه ارث اســام اســت و
بــه مــا برگشــته ،از خــود بداننــد و محکــم بدارنــد .نــه بــا دیــن
مخالفــش شــمارند!»
مالکیت اسالمی
یکــی از موضوعــات مــورد تأکیــد ابــوذر زمــان مــا ،موضــوع
عدالــت اجتماعــی بــود .او کــه در زنــدان دوران پیــش از
انقــاب بــا مارکسیســتها همبنــد و همســخن بــود ،بــا
اشــارات بــه توصیههــای اقتصــادی اســام ،تأکیــد اســام
و علیالخصــوص مذهــب شــیعه را بــر عدالــت اقتصــادی و
اجتماعــی مــورد تأکیــد قــرار مــیداد .بــه همیــن جهــت نیــز
در مقابــل فشــار فکــری و اندیشــهای جریانهــای چــپ غیــر
دینــی کتــاب «مالکیــت در اســام» را به رشــته تحریــر درآورد.
نماز جمعه در تشیع
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ تشــیع پــس از دوران صــدر اســام
بیندازیــم ،خواهیــم دیــد کــه تشــیع اثنــی عشــری هیــچ زمــان
تــا پیــش از صفویــه امــکان ایجــاد یــک حکومــت گســترده و
باثبــات شــیعی را نیافــت .بــه همیــن ســبب برگــزاری نمــاز
جمعــه کــه یــک مراســم مردمــی -حکومتــی بــود ،هیــچ زمــان
مقــدور نگردیــد .شــاید بــه ســبب همیــن وضــع ناگــوار بــود
کــه بســیاری از فقهــای شــیعه نمــاز جمعــه را مشــروط بــه
حضــور امــام معصــوم کــرده و یــا بــه هــر صورتــی از وجــوب
برگــزاری آن صــرف نظــر میکردنــد .بنابــر همیــن تفکــرات
ریشــه دار بــود کــه حتــی پــس از بــر روی کار آمــدن حکومــت
صفــوی ،بــه رغــم تالشهــای شــاه و علمــا ،مــردم اســتقبالی
از ایــن حکــم اســامی انجــام نمیدادنــد و ایــن بنیــان
اســامی در انحصــار اقلیتــی خــاص قــرار گرفــت .تــا آن زمــان
کــه پــس از انقــاب ،پــدر ملــت ســعی در احیــای ایــن فریضــه
داشــت و همیــن امــر باعــث شــد پرشــکوهترین و جامعتریــن
نمــاز جمعــه تاریــخ تشــیع رقــم بخــورد .هرچنــد ایــن میــراث
گرانبهــا همچــون ســایر میــراث وی از دســت رفــت و نمــاز
جمعــه بــه انحصــار گروهــی خــاص درآمــد.
دکتــر علــی شــریعتی در تعبیــری نــاب ،طالقانــی را بــه
«منــارهای در کویــر» ایــن ســرزمین تشــبیه میکنــد و چــه
تعبیــر دقیقــی اســت .از پــدری کــه فریادهایــش ،بشــارتها و
انذارهایــش از بلنــدای منــاره اســام رحمانــی مؤثــر نیفتــاد و در
کویــر بــی ســرانجامی ایــن ســرزمین رهــا شــد .ولیکــن امیــد
اســت ایــن میــراث مانــدگار بــرای نســلهای جدیــد ایجــاد
اثــر نمایــد.
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اغلــب محققــان و جامعــه شناســان ایرانــی بــر ایــن باورنــد
کــه جامعــه ایــران در شــرایط بحرانــی و آنومیــک بــه ســر
مــی بــرد .شــرایط آنومیــک وضعیتــی ســت کــه بــا بــی
هنجــاری ،ضعــف هنجــاری و تعــارض همــراه اســت .یکــی
از دالیــل وجــود ایــن شــرایط در ایــران ،قــرار گرفتــن کشــور
در دوره گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه مــی باشــد .متخصصــان
در تعاریفــی کــه بــرای جامعــه آورده انــد ،شــرایطی را بــرای
ســامت آن متصــور شــده انــد .از نشــانه هــای ســامت یــک
جامعــه ایــن اســت کــه اعضــای آن مســتمرا در تعامــل بــا هم
بــوده ،احســاس همبســتگی بیــن افــراد وجــود داشــته باشــد
و افــراد نســبت بــه موضوعــات مختلــف احســاس مشــترک
داشــته باشــند و نســبت بــه آن دغدغــه منــد باشــند.
بــا اســتناد بــه تحقیقــات بســیاری از پژوهشــگران حــوزه
اجتماعــی (بطــور مثــال :محســنی و صداقتــی فــر1390 ،؛
حمــداهلل نــادری و همــکاران 1388 ،؛ صمــد کالنتــری و
همــکاران )1386 ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه میــزان
بــی تفاوتــی اجتماعــی در ســالیان اخیــر رو بــه فزونــی
گذاشــته اســت .بدیــن معنــا کــه میانگیــن میــزان بــی
هنجــاری ،احســاس محرومیــت نســبی ،فردگرایــی و  ...باالتــر
از حــد متوســط و نرمــال مــی باشــد.
همچنیــن بــا اســتناد بــه تجــارب تاریخــی ،مــی تــوان ایــن
نکتــه را برداشــت کــرد کــه نقطــه مقابــل بــی تفاوتــی
اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ســت .مصــداق بــارز مشــارکت
اجتماعــی را مــی تــوان در نقطــه عطــف هــای کشــور در
ســال هــای انقــاب اســامی مشــاهده کــرد .بطوریکــه چــه
در دوران انقــاب و چــه پــس از آن و در همــه پرســی 12
فروردیــن  ،57مــردم حضــور چشــمگیری داشــتند .امــا بــا
نگاهــی بــه آمارهــا ،مــی تــوان فهمیــد کــه بــا گذشــت زمــان
و فاصلــه گرفتــن کشــور از دوران جنــگ و انقــاب ،میــزان
مشــارکت مــردم در انتخابــات هــا ،کاهــش یافتــه اســت.
بطوریکــه در انتخابــات ســال  30 ،1380درصــد از واجدیــن
شــرایط ،در انتخابــات مشــارکت نداشــته انــد .همینطــور بــر
اســاس تحقیــق چنــد پژوهشــگر در شــهر تهــران ،نتایــج بــه
دســت آمــده بدیــن شــرح اســت 38.4 :درصــد از شــرکت
کننــدگان در پژوهــش احســاس بــی تفاوتــی اجتماعــی بــاال،
 58.4درصــد احســاس بــی تفاوتــی اجتماعــی متوســط و تنهــا
 3.3از شــرکت کننــدگان تهرانــی ایــن پژوهــش احســاس بــی
تفاوتــی اجتماعــی پاییــن داشــته انــد.
در اهمیــت بــی تفاوتــی بــرای محققیــن همیــن بــس کــه
یکــی از جامعــه شناســان بــه نــام آبــرل معتقــد اســت کــه
در هــر جامعــه شــرایطی بنیادیــن وجــود دارد کــه درصــورت
عــدم وجــود آنهــا ،جامعــه دچــار اختــال مــی شــود .یکــی از
مهمتریــن ایــن عوامــل ایــن اســت کــه اعضــای یــک جامعــه،
دچــار بــی تفاوتــی شــوند .ایــن امــر تــا جایــی پیــش مــی
رود کــه تمــام ســاختارهای موجــود را تحــت تاثیــر قــرار مــی
دهنــد.
اندیشــمندان تعاریــف مختلفــی بــرای بــی تفاوتــی اجتماعــی
آورده انــد .برخــی آن را بیانگــر بــی احساســی ،بــد بینــی ،بــی
میلــی و افســردگی اجتماعــی مــی داننــد .عــده ای آن را یکــی
از عناصــر نامطلــوب فرهنــگ مــدرن دانســته انــد کــه بــا
تاکیــد بیــش از حــد بــر ترجیحــات و منافــع شــخصی نمایــان
مــی شــود .تعــدادی از محققــان بــی تفاوتــی اجتماعــی را

متــرادف بــا عزلــت گزینــی ،بــی عالقگــی و عــدم مشــارکت
افــراد در اشــکال متعــارف اجتماعــی معنــا کــرده انــد و آن
را مقابــل عالقــه اجتماعــی ،درگیــری در فعالیــت هــای
اجتماعــی ،روان شــناختی و سیاســی قــرار داده انــد.
از مصادیــق بــی تفاوتــی کــه در دایــره المعــارف علــوم
اجتماعــی آورده شــده اســت ،مــی تــوان بــه واقعــه 1964
ایــاالت متحــده اشــاره کــرد کــه در آن ،حــدود  38نفــر شــاهد
کشــتار زنــی در شــهر نیویــورک بودنــد؛ بــدون آنکــه از خــود
واکنشــی نشــان دهنــد .از مصادیــق بــی تفاوتــی اجتماعــی در
ایــران نیــز مــی تــوان بــه واکنــش مــردم بــه حادثــه میــدان
کاج تهــران ،هسرکشــی در خیابــان پاســداران ،جنایــت پــل
مدیریــت تهــران اشــاره کــرده کــه در ایــن صحنــه هــا ،مــردم
بــه صــورت افــرادی موبایــل بــه دســت در حــال فیلمبــرداری
از آن موقعیــت مــی باشــند .آبــان مــاه  1389میــدان کاج
تهــران محــل نزاعــی خونیــن در مقابــل دیدههــای مــردم و
دو مامــور پلیــس بــود ،خشــونتی کــه  45دقیقــه طــول کشــید
و مــردی بــا چاقــو مــرد دیگــری را ســاخی کــرد ولــی مــردم،
بیتفــاوت ،فقــط نــگاه کردنــد و فیلــم گرفتنــد.
عوامــل بســیاری ســت کــه عمــوم جامعــه شناســان ،آنهــا
را مســبب بــروز ایــن پدیــده اجتماعــی مــی داننــد .از جملــه
افزایــش کاربــرد فضــای مجــازی در زندگــی روزمــره ،رشــد
صنعــت و تکنولــوژی ،تغییــر فرهنــگ شــهر نشــینی و ســبک
زندگــی افــراد ،توســعه ارتباطــات اجتماعــی ،افزایــش تحرکات

یــا شــدیدا کــم رنــگ شــده اســت .بطوریکــه افــراد حتــی از
نیازمنــدان اطــراف خــود بــی خبــر انــد و بایــد بــرای کمــک
بــه نیازمنــدان ،جشــن هــای گلریــزان برپــا کــرد .عــاوه
بــر ایــن ،بــی تفــاوت شــدن شــهروندان ،مســائل دیگــری را
در ســطح کشــور بــه وجــود خواهــد آورد .شــهروندی کــه در
برابــر شــهروند دیگــری ،احســاس مســئولیت نکنــد ،احســاس
تعهــد و مســئولیتی نیــز نســبت بــه کشــورش هــم نــدارد و
نســبت بــه توســعه و یــا عــدم توســعه آن ،بیگانــه مــی شــود.
ایــن عامــل بــه مــرور زمــان بــه کاهــش انســجام در جامعــه و
گسســت هــای عمیــق بیــن شــهروندان بــا هــم و شــهروندان
بــا حکومــت مــی انجامــد .عــاوه بــر مــوارد آورده شــده ،ایــن
مســئله اجتماعــی ،پدیــده هــای دیگــری را نیــز بــه همــراه
دارد .پدیــده هایــی همچــون بــروز احساســات رادیــکال و غیــر
منطقــی در بیــن مــردم ،ایجــاد احساســات شــدید قومیــت
گرایــی (کــه منجــر بــه احساســات خــود برتــر بینــی مــی
شــود کــه نتیجــه آن نــزاع بیــن قومــی اســت) ،ایجــاد و
تشــدید احساســات تجزیــه طلبانــه در شــهروندان ســاکن در
مناطــق مــرزی ،فــرار نخبــگان و افــراد متخصــص از کشــور
و . ...
در زمینــه رفــع مســئله بــی تفاوتــی اجتماعــی ،چندیــن
مولفــه دخیــل انــد .از جملــه اعتمــاد درون خــود شــهروندان،
اعتمــاد بیــن مــردم ،حاکمیــت و نهادهــای مدنــی .حاکمیــت
بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای فرهنگــی و آموزشــی ،اعضــای

جمعیتــی ،مجــاورت فرهنــگ هــا و خــرده فرهنــگ هــای
متفــاوت ،رشــد ارتباطــات موزائیکــی ،عقالنــی شــدن رفتــار
انســان هــا ،گســترش تفکــرات محاســبه گرایانــه و منفعــت
طلبانــه در افــراد ،رشــد چشــمگیر فردگرایــی ،ضعــف اعتقادات
مذهبــی ،از بیــن رفتــن هویــت هــای گروهــی و محلــه ای.
بــی تفاوتــی اعضــای یــک جامعــه ،آثــار عمیــق و شــدیدی بر
پیکــره آن اجتمــاع مــی گــذارد .زمانیکــه تعامــات اجتماعــی
گــرم افــراد دچــار اختــال شــود ،میــزان بــی تفاوتــی افــراد از
یکدیگــر کاهــش مــی یابــد و بــه مــرور زمــان ،بــه کاهــش
مســئولیت پذیــری در عرصــه هــای اجتماعــی منجــر مــی
شــود .بطــور مثــال در گذشــته ،بــر طبــق تعالیــم دینــی و پژوهشیدربارهبیتفاوتیاجتماعیدرایران؛محسنیتبریزیوصداقتیفر
اجتماعــی ،افــراد از احــوال یکدیگــر و همســایگان خــود بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان؛ قاضی زاده و کیانپور
خودکشی؛ امیل دورکیم
بــا خبــر بــوده انــد .امــا امــروزه بــا توجــه بــه تغییــرات بــه
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر؛ جرج ریتزر
وجــود آمــده ،ایــن امــر یــا بــه کلــی از بیــن رفتــه اســت و

جامعــه را بــه ســمت انجــام امــور خیرخواهانــه تشــویق کنــد؛
بطوریکــه افــراد از ایــن نکتــه اطمینــان داشــته باشــند کــه
خیــر و منفعــت شــخصی شــان ،در خیــر و نفــع جمــع و
اجتمــاع اســت .در ایــن صــورت اســت کــه افــراد ،بــه انجــام
امــور جمعــی ســوق داده مــی شــوند .نهادهــای مدنــی ،نهــاد
خانــواده و نهــاد آمــوزش و پــرورش بایــد آمــوزش را از کودکی
آغــاز نمــوده و بــا اصــاح نظــام آموزشــی ،کــودکان را از ابتــدا
مســئولیت پذیــر ،مشــارکت جــو و عالقــه منــد بــه انجــام
فعالیــت هــای گروهــی پــرورش دهنــد.
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هــر بــار کــه لیســت پرفروشتریــن کتابهــای مــاه یــا
ســال را زیــر و رو میکنــم ،چشــمم نــام احمــد محمــود،
رمانهــا و داســتانهای کوتاهــش را مــیکاود و بیحاصــل
از جســتجو ،خشــک بــر جــای خالیــش باقــی میمانــد .
نمیدانــم خواننــدگان نویــن ،احمــد محمــود را نمیشناســند
یــا او را نویســندهای مربــوط بــه زمــان خــود فــرض مینماینــد
کــه در صــورت دوم کامــا غــرق در خطــا هســتند ،زیــرا
ی اســت کــه بــرای
احمــد محمــود جــزو معــدود نویســندگان 
آثــارش هیــچ تاریــخ انقضایــی نمیتــوان در نظــر گرفــت؛
شــاید ســخنم را بیپایــه و اســاس بیانگاریــد ،امــا در ادامــه
بــا معرفــی خــود او و بررســی یکــی از مشــهورترین رمانهــای
وی ســعی در گشــایش ایــن موضــوع خواهــم داشــت.
احمــد محمــود کــه نــام حقیقیــش «احمــد اعطــا» اســت ،بــه
تاریــخ  4دی  1310در شــهر اهــواز دیــده بــه جهــان گشــود،
اهــواز شــهری اســت کــه در جــان احمــد محمــود رخنــه
نمــود بــه گونــهای کــه اهــواز بــا تمــام ابعــاد اجتماعــی و
سیاسـیاش دســت و قلــم احمــد محمــود گشــت؛ آنطــور کــه
خواننــدهای چــون مــن کــه تاکنــون اهــواز را بــه چشــم ندیــده
اســت ،بــا خوانــدن چندیــن داســتان و رمــان او میتوانــد بــا
چشــم بســته قســمت بــه قســمت شــهر را گام زنــد و بــا
ســاخت اجتماعــی اهــواز ،شــهری کــه در طــول تاریخــش
دامگــه حــوادث و بحرانهــای گوناگــون بودهاســت ،زندگــی
کنــد.
احمــد اعطــا در ســن بیســت و دو ســالگی و پــس از  28مــرداد
 ،1332بــه علــت فعالیتهــای سیاســی دســتگیر و شــش مــاه
در اهــواز زندانــی بــود ،کــه شــاید همیــن تجربیــات وی ،ایــن
نویســنده را بــه شــرح دقیــق کودتــای  28مــرداد و حوادثــش
در رمانــی از او بــه نــام «همســایهها» واداشــته اســت.

ایــن نویســنده در ســال  1333نویســندگی خــود را با نخســتین
داســتان کوتــاه خــود بــه نــام «صــب میشــه» در مجلــۀ امیــد
ایــران منتشــر نمــود و ســبک رئالیســم اجتماعــی بــرای خــود
برگزید.
در ادامــه بــه بررســی یکــی از مهمتریــن آثــار وی بــه نــام
«زمیــن ســوخته» میپــردازم.
زمیــن ســوخته اثــری از احمــد محمــود اســت کــه بــه ســال
 1361منتشــر گشــت .ایــن رمــان در بــاب جنــگ ایــران و
عــراق نگاشــته شــده اســت و از نقطــۀ آغــاز جنــگ و دادن
خبــر آن بــه مــردم شــهر اهــواز داســتان خــود را شــروع
میکنــد و ســه مــاه نخســت جنــگ ایــران و عــراق را کــه
حاصــل تجربــۀ زیســته و مشــاهدۀ خــود اوســت ،بــه وصــف
در مــیآورد .
خود احمد محمود در باب رمان زمین سوخته مینویسد :
«وقتــی خبــر کشــته شــدن بــرادرم را در جنــگ شــنیدم ،از
تهــران راه افتــادم رفتــم جنــوب ،رفتــم سوســنگرد ،رفتــم
هویــزه ،تمــام ایــن مناطــق را رفتــم ،تقریبــا نزدیــک جبهــه
بــودم .وقتــی برگشــتم ،واقعــا دلــم تلنبــار شــده بــود .دیــدم
چــه مصیبتــی را تحمــل میکنــم .امــا مــردم چــه آرامانــد.
چــون تــا تهــران موشــک نخــورد ،جنــگ را حــس نکــرد.
دلــم میخواســت الاقــل مــردم مناطــق دیگــر هــم بفهمنــد
کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت .همیــن فکــر وادارم کــرد کــه
زمیــن ســوخته را بنویســم».
رمــان زمیــن ســوخته احمــد محمــود بــا همــان ســبک
همیشــگی وی واقعگرایــی یــا رئالیســم اجتماعــی نگاشــته
شــد و شــاید جــزو معــدود آثــاری باشــد کــه جنــگ از تمامــی
جهــات آن و بــا بررســی طیفهــای مختلفــی از افــراد درون
یــک جامعـهای کــه بــه تازگــی بحرانــی را درون خــود تجربــه
میکنــد توصیــف مینمایــد.
نویســندۀ رمــان خــود را بــا نابــاوری شــخص اول داســتان
در مقابــل خبــر جنــگ کــه از گوشــه و کنــار شــهری کــه
درگیــر روزمرگیهــای خــود اســت ،شــنیده میشــود اغــاز

میکنــد و ایــن نابــاوری و واکنــش اولیــه را از ســطح فــردی
بــه ســطح خانــواده بــا اعضــا آن از ســنین مختلــف بــا تعلقــات
روحــی گوناگــون ادامــه میدهــد ،امــا در ایــن ســطح نیــز
نمیمانــد و بــا انتقــال ایــن خبــر بــه جامعــه و واکنشهــای
افــراد مختلــف کار خــود را پیــش میبــرد.
شــخصیت پــردازی افــراد جامعــه و اقشــار مختلــف در ایــن
رمــان یکــی از برتریــن و مهمتریــن مولفههــای آن اســت .در
میــان روایــت داســتان بــا شــخصیتهای خنثــی و معمولــی،
منفعــت طلــب و در کنــار آن رشــادت طلــب برمیخوریــم کــه
ایــن نــوع شــخصیتپردازی واقعگرایانــه ایــن نویســنده بــا
شــخصیتپردازیهای ایــده آل دیگــر نویســندگان جنــگ
تحمیلــی تفاوتــی عظیــم دارد.
عنصــر دیگــری را کــه در رمــان میتــوان مشــاهده کــرد
 ،نمــود و بازنمایــی وضعیــت آنومیــک جامعــه بحــران زده
اســت ،وضعیــت آنومیــک بــه وضعیتــی گفتــه میشــود کــه
هنجــار یکســان و مشــخصی بــرای یــک عمــل در جامعــه
وجــود نداشــته باشــد و در شــرایط بحرانــی وصــف شــده در
رمــان ،افــراد جامعــه دچــار ســردرگمی در انجــام اعمــال خــود
و درســت و غلــط بــودن آن میگردنــد کــه ایــن وضعیــت
موجــب بــه وجــود آمــدن چنــد پارگــی در میــان هــم بســتگی
کــه مــردم در مقابــل شــرایط بحرانــی خواســتار تشــکیل آن
هســتند ،میگــردد.
در نهایــت آنکــه شــاید هنــوز قــدر و منزلــت زمیــن ســوخته به
کمــال درک نشــده اســت امــا لیلــی گلســتان در مصاحب ـهای
کــه بــا احمــد محمــود داشــته ،میگویــد کــه اثــر او را بعــد
از  12ســال دوبــاره خوانــده اســت و ایــن بــار ایــن اثــر تاثیــر
بیشــتری بــر روی او گذاشــته اســت ،و در نظــر لیلــی گلســتان
و خــود احمــد محمــود هــر قــدر کــه از انتشــار ایــن رمــان
میگــذارد درک آن عمیقتــر میگــردد.
احمــد محمــود امــا  16ســال پیــش در دوازدهمیــن روز از
اولیــن مــاه فصــل پاییــز بــا امیــد درک و فهــم عمیــق تــر
خوانندگانــش از اثــار وی دیــده از جهــان فروبســت.
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گزارش فعالیت های انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش در مهر ماه ۹۷
حضور انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش در غرفه نوورودی ها ۹۷

اولین جلسه از سلسله جلسات کتابخوانی در دانشکده ادبیات

دیدار با دکرت محمود صادقی

اولین اکران دانشجویی مستند توران خانم با حضور رخشان بنی اعتامد،مجتبی
میرتهامسب،علی میرفخرایی و پندار خامرلو در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

عکاسان :کیمیا بیونقی ،زهرا ضیایی

عصــر روز پنجشــنبه دوازدهــم مهرمــاه در حاشــیه دیــدار دکتــر محمــود صادقــی ،نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی ،بــا اعضــای انجمــن اســامی مدرســین دانشــگاه فردوســی مشــهد ،جمعــی از فعالیــن انجمــن
اســامی دانشــجویان نواندیــش دانشــگاه فردوســی نیــز بــا ایشــان مالقــات کردنــد .در ایــن دیــدار دغدغــه هــای
دانشــجویان بــه صــورت کلــی بیــان شــد کــه عبــارت بودنــد از مشــکالت انجمــن هــای اســامی بــرای اخــذ
مجــوز اتحادیــه ،گالیــه از بــی خبــری فعالیــن اصــاح طلــب و علــی الخصــوص کابینــه دولــت از فضــای حاکــم
بــر جــو دانشــگاه و عــدم حضــور ایشــان در دانشــگاه هــا کــه متاســفانه صرفــا منتهــی شــده بــه ایــام انتخابــات ،از
بیــن رفتــن جنبــش دانشــجویی و ابــراز نگرانــی از ادامــه فعالیــت همیــن تعــداد انــدک دانشــجویان فعــال بــا توجــه
بــه فضــای ســنگین امنیتــی کــه منتهــی بــه بازداشــت و صــدور احــکام ســنگین بــرای فعــاالن دانشــجویی شــده
اســت ،ضعــف اطــاع رســانی بدنــه دولــت و فعالیــن اصــاح طلــب کــه ســبب شــده دانشــجویان بــرای پیگیــری
اخبــار بــه کانــال هــای تلگرامــی و شــبکه هــای تلویزیونــی خارجــی مراجعــه کننــد و گالیــه از وضــع حاکــم و
افزایــش ناامیــدی در میــان همــه اقشــار جامعــه .در ادامــه دکتــر صادقــی ضمــن ابــراز خوشــحالی از دغدغــه
منــدی دانشــجویان و بیــان اینکــه «ایــن ســخنان حــرف دل بنــده نیــز مــی باشــد» بــه برخــی از مــوارد مطــرح
شــده پاســخ دادنــد و در خصــوص موضــوع
ناامیــدی بیــان داشــتند کــه «:در زمــان
انتخابــات شــوراها همینجا[مشــهد] در
زمســتان بــا دوســتان مجمــع جلســه
داشــتیم کــه جــو عجیبــی از ناامیــدی
وجــود داشــت و [دوســتان] مــی گفتنــد کــه
مــا مشــهد را از دســت دادیــم .منتهــی بنــده
بیشــتر صحبــت هایــم امیــد دهنــده بــود و
گفتــم اتفاقــا همیــن حــس خــودش بــرگ
برنــده شماســت و مــی توانــد نقطــه قــوت
باشــد و بنظــرم نقطــه قــوت هــم شــد و در
انتخابــات شــورا خوشــبختانه نتیجــه خیلــی
غیرمنتظــره ای بدســت آمــد».

بیانیه پایانی نشست ساالنه انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد
به نام پروردگار راستی

«ا َِّن ّ
وم َحت َّی ُی َغیِّروا ما بِاَن ُف ِ
س ِهم»
الل ال ُی َغیِّ ُر ما ب ِ َق ٍ

انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش دانشــگاه فردوســی مشــهد،
اکنــون پــس از گــذر از فــراز و نشــیب هــای بســیار ایــن بــار دوره
دوم شــورای مرکــزی خــود را بــه پایــان مــی رســاند .در گــذر از این
فــراز و نشــیب هــا یکایکمــان بــا موقعیــت هــای مختلــف در انجمن
ســختی هــا و دشــواری هــای بســیاری را تحمــل نمودیــم تــا امــروز
بتوانیــم در کنــار هــم فصلــی نــو را در انجمــن اســامی دانشــجویان
نواندیــش بگشــاییم و نســلی نــو را در ایــن بیــن بپرورانیــم.
مــا نماینــدگان انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش تــاش
نمودیــم بــا وجــود کارشــکنی هــای گوناگــون همــواره نماینــده
صــدای آزاد در دانشــگاه باشــیم و نیــروی خودمــان را در جهــت
تقویــت فضــای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــه معنــای واقعــی
در بســتر فعالیــت هــای سیاســی و تشــکلی بــه کار گیریــم.

اکنــون کــه دوره ای دیگــر را پشــت ســر مــی گذاریــم الزم اســت
از تمامــی اعضــا و شــورای هفــت گانــه دانشــکده هــا و هــم چنیــن
دانشــجویانی کــه همــواره مــا را در میــدان قلــم و نشــر همراهــی
نمــوده انــد ،صمیمانــه ســپاس گــزاری نماییــم.
امــروز بــا گذشــت بیــش از دو ســال از فعالیــت انجمــن اســامی
دانشــجویان نواندیــش ،راه و هــدف بــرای مــا روشــن تــر شــده
اســت و نواقــص و مشــکالت و کاســتی هایمــان بــر مــا نمایــان
تــر گشــته اســت و امیــد داریــم کــه در ســایه ایــن تجربیــات نســل
نــو ایــن انجمــن ،فعالیــت خــود را منســجم تــر ،هدفمنــد تــر و نــو
آورانــه تــر از پیــش از ســر گیــرد و بــرای آبادانــی و ســرافرازی
ایــران بکوشــد.
در همیــن راســتا در تاریــخ  ۱۷تیــر مــاه  ۱۳۹۷در نشســت ســاالنه
انتخابــات شــورای مرکــزی بــا حضــور نماینــدگان هــر دانشــکده
برگــزار گشــت کــه  ۹نفــر اعضــای ایــن شــورا بــه شــرح زیــر

منتخــب شــدند:
روح اهلل نوآبــادی ،یاســمن مشــایخی فــرد ،ملیــکا مقــدم ،احمــد
خراشــادی زاده ،فرهــاد شــکوهی ،گلنــوش شــادکام ،علــی
عبادتیــان ،محمــد شــیخ زاده ،حســین مهدویــان
همچنیــن در اولیــن جلســه شــورای مرکــزی ســوم نیــز دبیــران
کمیتــه هــا بــه شــرح زیــر از ســوی ایــن شــورا اعــام شــد:
 -۱دبیر کمیته تشکیالت :روح اهلل نوآبادی
 -۲دبیر کمیته سیاسی :محمد شیخ زاده
 -۳دبیر کمیته روابط عمومی :حسین مهدویان
 -۴دبیر کمیته فرهنگی :ملیکا مقدم
 -۵دبیر کمیته حقوق شهروندی :یاسمن مشایخی فرد
 -۶دبیر کمیته آموزش :احمد خراشادی زاده
 -۷دبیر کمیته پشتیبانی :فرهاد شکوهی
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عبــاس کیارســتمی کارگردانــی نامآشــنا بــرای تمامــی
ایرانیــان و نیــز مایــۀ فخــر ایشــان در برابــر جهانیــان بوده
و هســت؛ چــرا کــه فیلمســازی تأثیرگــذار در ســینمای
جهــان بــهشــمار میآیــد و آثــار وی همــواره بــا اســتقبال
فــراوان ناقــدان ،داوران ،کارگردانــان ،فســتیوالها و
بنیادهــای فرهنگــی و هنــری جهــان روبـهرو شــدهاســت.
ازایــنرو ،از جنبههایــی گوناگــون و متعــدد میتــوان
بــه واکاوی و بررســی آثــار هنــری وی پرداخــت امــا در
ایــن مقالــه بــر آن شــدم تــا بــه مناســبت روز جهانــی
و هفتــۀ ملــی کــودک و از آنجایــی کــه نــام عبــاس
کیارســتمی بــا نــام کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان ایــران پیونــدی دیرینــه خــورده اســت ،نگاهــی
اجمالــی بــه آثــار ســاخته شــده توســط او در مــورد فــراز
و نشــیبهای زندگــی کودکــی بیانــدازم .حاصــل بیســت
ســال حضــور ممتــد کیارســتمی در ایــن کانــون ،چیــزی
نزدیــک بــه بیســت اثــر در قالــب فیلــم کوتــاه ،بلنــد و
مســتند بــوده اســت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان
بــه آثــاری چــون «تجربــه»« ،مســافر»« ،خانــه دوســت
کجاســت؟» و «مشــق شــب» اشــاره نمــود کــه در ادامــه
بــه معرفــی و بررســی تــک تــک آنهــا خواهــم پرداخــت.
عبــاس کیارســتمی در ســال  1351و پــس از ســاخت
دو فیلــم کوتــاه بــه نامهــای «نــان و کوچــه» و «زنــگ
تفریــح» ،در ســومین تجربــۀ فیلمســازی خــود ســراغ
ســاخت اثــری تحــت عنــوان «تجربــه» بــا فیلمنامـهای از
امیــر نــادری رفــت و در آن برشــی از زندگــی محمــد ،بــه
عنــوان شــاگرد یــک اســتودیوی عکاســی را بــه نمایــش
گذاشــت .ایــن فیلــم کــم دیالــوگ ،حکایــت رســیدن
یــک پســربچه بــه دوران بلــوغ اســت؛ دورانــی کــه بــا
هیجانــات جنســی و شــیفتگیهای لیلیومجنونگونــه
همــراه بــا ســادگی بچهگانــه در آمیختــه اســت و
مرحلــهی حساســی محســوب میشــود کــه متاســفانه
از جانــب کســانی کــه خــود تشــنهی هیجانــات جنســی
هســتند ،مــورد ســرکوب و بیتوجهــی قــرار گرفتــه
اســت .کیارســتمی در ایــن فیلــم خوشریتــم بــه خوبــی
فرافکنــی صــورت گرفتــه از ســوی بزرگســاالن و تنهایــی
فزاینــدۀ کــودکان در جامعــه را بــه تصویــر میکشــد.
دو ســال پــس از فیلــم «تجربــه» ،فیلــم «مســافر» از
کیارســتمی اکــران میشــود .فیلمــی کــه کمــاکان در
ادامــۀ مســیر بــه تصویــر کشــیدن ســرکوب تمایــات
کــودکان توســط جامعــه و بزرگســاالن حرکــت میکنــد.
فیلــم داســتان کودکــی دهســاله بــه نــام قاســم را روایــت
میکنــد کــه شــیفتۀ فوتبــال و بیــزار از درس و مدرســه
اســت .هرچنــد خانــواده و مدرســه عالقــۀ او را نادیــده
گرفتــه و بــه ســبب درس گریــزیاش مــدام بــه او
ســرکوفت میزننــد ،امــا قاســم دســتبردار نیســت و
بــرای تماشــای مســابقۀ تیــم موردعالقـهاش ،بــا صــد دوز
و کلــک و بــدون اجــازه والدینــش بــه تهــران مــیرود.
«مســافر» نیــز همچــون فیلــم قبلــی کیارســتمی از
ریتــم خوبــی برخــوردار اســت و بــه خوبــی نیــز فضــای
فکــری ایــن کــودک دهســاله و سرکشــیهای او را بــه
نمایــش میگــذارد و بــه شــخصیتش نزدیــک میشــود.
ســال  1365بــا ســاخت و اکــران فیلــم «خانــه
دوســت کجاســت؟» ،نقطــۀ عطفــی در کارنامــۀ هنــری

کیارســتمی رقــم خــورد؛ چــرا کــه ایــن فیلــم او را بــه
شــهرتی جهانــی رســاند و آغــازی بــر جایــزه گرفتنهــای
او از جشــنوارههای گوناگــون خارجــی گردیــد« .خانــه
دوســت کجاســت؟» داســتان ســادهای دربــاره یــک پســر
مدرســهای هشتســاله باوجــدان را روایــت میکنــد
کــه تــاش میکنــد دفترچــۀ دوســتش را کــه در
روســتای همســایه زندگــی میکنــد بــه او بازگردانــد
وگرنــه دوســتش را از مدرســه بیــرون میکننــد .ایــن
فیلــم برخــاف دو ســاخته قبلــی مذکــور ریتــم کنــدی
دارد کــه بزرگســاالن را نیــز خســته میکنــد؛ هرچنــد
خــود کیارســتمی معتقــد اســت هنــگام تماشــای ایــن
اثــر بایــد از مســیر لــذت ببریــم و زیــاد بــه دنبــال
ســرانجام آن نباشــیم .نکتــه قابلتوجــه در مــورد ایــن
فیلــم آن اســت کــه بــه ماننــد آثــار قبلــی کیارســتمی
در حــوزه کــودک ،کامــا در خدمــت کــودکان نیســت
و بیشــتر بــه نظــر میرســد ســاختهای اســت بــه نــام
کــودکان و بــه کام بزرگســاالن کــه بــه عقیــدۀ اینجانــب
همیــن مســئله نیــز آن را در فســتیوالهای جهانــی
مــورد توجــه قــرار داد؛ اینکــه او قواعــد ایــن ژانــر را بــا
ایــن کار بهــم ریخــت .ب ـا ایــنهمــه ،بــه نظــر میرســد
کارگــردان توانســته از پــس بــه تصویــر کشــیدن
مفهــوم وجــدان از دیــدگاه خــاص خــودش بربیایــد.
«مشــق شــب» عنــوان فیلــم -مســتند جنجالبرانگیــزی
اســت ،فاقــد ســناریو کــه بخــش عمــدۀ آن اتــاق
توگــوی کیارســتمی بــا دانشآمــوزان اســت.
گف 
دانشآموزانــی کــه از تکلیــف مشــق شــب و نحــوۀ
انجــام آن در خانــه و همراهــی یــا عــدم همراهــی پــدر
و مادرهایشــان میگوینــد و از ایــن طریــق اطالعاتــی
نیــز از وضعیــت خانوادههــای خــود بــه بیننــده
میدهنــد .تــرس ،توهــم ،دروغگویــی ،تشــویش،
پذیــرش ســلطه ،اضطــراب ،احســاس ناامنــی ،احســاس
گنــاه ،غــم و ...همگــی جــزو حاالتــی هســتند کــه از
روی زبــان بــدن و نحــوهی گفتــار دانشآمــوزان بــه
هنــگام پاســخگویی اعترافگونــه بــه پرســشهای
کیارســتمی قابــل درک اســت .نــگاه تیزبیــن ،عمیــق و
موشــکافانهی کارگــردان مولــف و صاحــب ســبکی چــون
کیارســتمی بــا آسیبشناســی هنرمندانــه ،چنیــن روش
تباهکننــدهای را در نظــام آموزشــی درک و فهــم کــرده
و بــه تصویــر کشــیده اســت تــا همــگان را بــه داوری
چنیــن ســتم فاحشــی بــر نســل یــا نســلهایی از
کــودکان ایــن ســرزمین فراخوانــد .بــه طورکلــی« ،مشــق
شــب» اثــری انتقــادی و اعتراضــی آشــکار بــه سیســتم
تعلیــم و تربیــت ایــران در آن برهــهی زمانــی اســت.
در پایــان ،ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
قصــد نگارنــده از نوشــتن ایــن خطــوط صرفــا ترغیــب
خواننــدگان بــه تماشــای آثــار ایــن کارگــردان پــرآوازه
بــه منظــور شــناخت بیشــتر حــال و احــواالت کودکــی و
نیــز یــادآوری ایــن مســئله بــه اهالــی ســینما بــوده اســت
کــه کارگردانــان بزرگــی چون عبــاس کیارســتمی و بهرام
بیضایــی ،کار خــود را بــا ســاختن آثــاری شــاخص بــرای
کــودکان آغــاز نمودهانــد و بــه هیچوجــه روا نیســت کــه
کار رســانهای در حوزه کودک و نوجوان را فعالیتی دســت
چنــدم بپنداریــم .وگرنــه شــکی نیســت کــه پیرامــون هــر
یــک از فیلمهــای عنوانشــده در ایــن نوشــته ،میتــوان
بحــث و گفتوگوهــای فراوانــی کــرد و نقــد و نظراتــی
بــه مراتــب تخصصیتــر و حرفهایتــر بیــان داشــت.

