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شکاف ارزشی در بین بسیاری از خانواده های مدرن قابل 
مشاهده است... امروزه با ورود وسایل و تکنولوژی های 
جدید به عرصه خانواده ها شاهد این هستیم که والدین و 
فرزندان ساعت های متامدی در کنار یکدیگر می نشینند، 
بدون آن که حرفی برای گفنت داشته باشند در رشایط فعلی 
روابط موجود میان والدین و فرزندان به رسدی گراییده و 
دو نسل به دلیل داشنت تفاوت های اجتامعی و تجربه های 
زیسته مختلف، زندگی را از دیدگاه خود نگریسته و مطابق 

با بینش خود آن را تفسیر می کنند.

شیرین بیان اعظم، فتحی رسوش، پیراهری نیر. شکاف نسلی در ایران )مورد 

مطالعه خانواده های شهر گرمسار(، فصلنامه ی پژوهش اجتامعی، سال هشتم، 

شامره بیست و نهم، زمستان 1394، ص 127

سخن آغازین
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اشک هایش
درباره ی شکاف نسلی یا شکاف فرهنگی در جامعه ی ایران

 با نگاهی به اعرتافات مائده هژبری

مائده  تلویزیونی  اعتراف  تا  میتینگ کوروش  با  برخورد  از 
متفاوت             که  است  نسلی  به  پلیسی  رویکرد  مبین  هژبری، 
می اندیشد و رفتار می کند. ارزش های فرهنگی و اجتماعی 
نسل های پیشین را باور ندارد و دنبال آن است تا طرحی نو 
دراندازد. البته برای یک جامعه پدرساالر و معتقد به "در خانه 
اگر کس است یک حرف بس است"، تفاوت نه به معنای 
استقالل و هویت فردی که به عنوان تمرد از اصول الیتغیری 
تعبیر می شود که نسل به نسل گذشته و به مردمان امروز 
ارث رسیده است. از این رو محترم و قدسی است و می بایست 
تمکین کرد. در مقابل نسل جوان در سایه گسترش ارتباطات 
نه فقط از دیدگاه دیگر هم نسالن خود مطلع می شود که این 
فرصت را پیدا می کند تا سبک زندگی در دیگر نقاط جهان 
را نیز مشاهده و مقایسه نماید. دیدن یک فیلم هالیوودی یا 
سفری چند روز به سواحل ترکیه، صرفا دیدن یک فیلم یا 
مسافرتی کوتاه مدت نیستند بلکه فرصتی است مغتنم برای 

مقایسه باورها و سبک زندگی. 

فرهنگ ایرانی تبلور نفی جوانی
جامعه ی ایرانی به واسطه در حال گذار بودن، با وضعیت 
روبه  یا سوئد  انگلستان  به جوامعی چون  متفاوتی نسبت 
رو است. در حقیقت در یک جامعه توسعه یافته مقوله ی 
به  هنجار  و  ارزش  یک  عنوان  به  فردی،  هویت  و  فردیت 
رسمیت شناخته شده است. در حالی که در جامعه ایرانی 
چنین موضوعاتی با کش و قوس های فراوان روبرو است. 
از خانواده  یافته جوان هجده ساله  در یک جامعه توسعه 
مستقل می شود و مسیر خود را انتخاب می کند. در جوامع 
سنتی استقالل از خانواده با ازدواج بر اساس موازین شرعی 
و حقوقی معنا می یابد. در اولی، استقالل فردی نشان دهنده 
ی بلوغ است در دومی همان رویه به معنای پشت کردن به 
ارزش های خانوادگی. در اولی فرزندآوری خارج از ازدواج 
گناه یا جرم محسوب نمی شود در دومی نه فقط به چشم 
بزهکار به فرد نگریسته می شود که حتی به فرزند بدنیا آمده 
شناسنامه تعلق نمی گیرد! در واقع این تقابل بین مدرنیته و 

سنت است که همچنان ادامه دارد. ویژگی مدرنیته پویایی، 
تاثیر جهان گستر و تغییر دائمی رسوم سنتی است. مدرنیته 
سبب می شود که افراد هر چه بیشتر از قید انتخاب هایی 
که معموال سنت در اختیار آن ها قرار می دهد، رها شوند.1 
به بیانی دیگر سنت بواسطه نگاه چارچوب مدارانه اش باورها 
و رفتارهای نسل خود را قابل تعمیم و اجرا برای همه دوران 
می داند حال آنکه فرهنگ نسل های جدید، الزاما و تنها 
نمی گیرد،  باورها شکل  و  اعتقادات  و  ها  ارزش  انتقال  با 
بلکه تجارب کلی نسلی جدید در زندگی، در رویارویی با 
از طرفی تالش های  مسائل و مشکالت شکل می گیرد. 
افراد در مجموعه ها، در تطابق با محیط، تغییرات اجتماعی و 
فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارند. این تطابق پاسخگوی 
دگرگونی های اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی است و به 
نوبه خود در تحوالت فرهنگی موثر می افتد. از این رو نمی 
توان تغییرات فرهنگی اجتماعی را اتفاقی دانست.2 با این 
حال نگرش موجود در میان تصمیم گیران، خاصه آنکه چه 
از منظر سنی و چه از منظر فرهنگی نزدیکی با بدنه جوان 
ایران ندارد، منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که شکاف 
نسلی موجود را بیشتر و عمیق تر می سازد. اگرچه مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی از زمره حوزه هایی هستند که در کوتاه 
مدت قابل حل و فصل نیستند با این حال می توان با تغییر 
رویکرد نسبت به علوم اجتماعی و حمایت از انجام پروژه های 
تحقیقاتی ابتدا به ساکن به آن چه در زیر پوست جامعه در 
حال گذار است اشراف پیدا کرد و در گام بعدی ضمن بهره 
بردن از تجارب دیگر ملل دنیا از نظرات و راه حل های جامعه 
شناسان و متخصصین امر استفاده نمود. جامعه ایران در 
کلیت و در کالم خود را علم گرا می داند اما در عمل نسبت 
به بسیاری از پدیده ها با پیش فرض و کلیشه ای برخورد می 
کند. خواه مسائل جنسی باشد خواه انتخاب شغل و ... از بطن 
چنین نگرشی قوانینی حاکم می شود که با متر و معیارهای 
جهانی و بویژه کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیستند. 
در این ساخت فکری جای تعجب نیست که تغییر قوانین 

کودک با سختی و کندی پیش می رود. 

1- شیرین بیان اعظم، فتحی سروش، پیراهری نیر. شکاف نسلی در ایران )مورد مطالعه خانواده 
های شهر گرمسار(، فصلنامه ی پژوهش اجتماعی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، زمستان 

1394، ص 131
2- همان، ص 135
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رقیه حاصل ازدواج نخست من است. به دلیل اعتیاد همرس و دخالت های خانواده ام، 
از پدر رقیه جدا شدم و چند ماه بعد با مردی ازدواج کردم که به شدت عصبی بود... 
مهریه ام را بخشیدم و حضانت فرزندم را برعهده گرفتم. قرار بود رقیه با من و علی که 
ناپدری اش می شد، زندگی کند اما پذیرش این کودک برای همرس دوم من دشوار بود. به 
شدت با حضور او در زندگی مان مخالفت می کرد و بارها به من گفته بود که باید رقیه 
را به پدرش بسپارم. اعظم در ترشیح حادثه می گوید: در روز حادثه، درگیری لفظی با 
همرسم داشتم. او چهار بار با حالتی که انگار می خواهد من را خفه کند به سمت من 
حمله ور شد. وی می افزاید: درگیری ما از ساعت هشت و سی دقیقه صبح آغاز شد و 
حدود ساعت نه و سی دقیقه، همرسم به سمت اتاق خوابی که رقیه در آنجا خواب بود 
رفت. به یکباره کودکم را با خود از اتاق به بیرون آورد. مادر من نیز در خانه ما بود. او 
نیز تالش کرد که مانع از کتک خوردن رقیه شود اما موفق نشد. پزشکان مرگ مغزی رقیه 

را اعالم کرده اند اما امیدوار هستم که بار دیگر خدا او را به من ببخشد.

رضبه های ناپدری کودک 5 ساله را به کام فرستاد/ انتظار برای اهدای اعضای بدن رقیه
www.mizanonline.com

جامعه
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جامعه

مریم سراجی پور

در شرایط سخت و غیرقابل پیش بینی کنونی کشور، آسیب 
زندگی  که  آنان  هستند،  کودکان  جامعه  قشر  پذیرترین 
آینده شان در این روزها رقم می خورد و برای عده ای از 
ایشان هیچ آینده ای قابل تصور نیست. با توجه به اختالف 
های شدید در سالیان گذشته در تصویب الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان و پشت سر گذاشتن سختی این راه، ما 
به دنبال ایرادگیری صرف از آن نیستیم با این حال در هر 
جامعه ای اگر به قوانین انتقادی صورت نگیرد هرگز اصالحی 
رخ نمی دهد. تصویب کلیات الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان در 2 مرداد 97، در صحن علنی مجلس، پس از 
سال ها به سرگردانی این الیحه خاتمه داد. هدف ما نیز 
بررسی این موضوع است که آیا الیحه مذکور تاثیری مثبت 
و گامی رو به جلو در جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوان 

بوده است یا خیر!

تاریخچه تصویب پیامن نامه حقوق کودک در جهان و ایران
گرچه نقش ابتدایی حمایت از کودکان بر عهده والدین است 
اما دولت ها و جوامع نیز موظف اند در تحقق این وظایف به 
خانواده  ها یاری برسانند. در اواسط سده نوزده میالدی، این 
ایده در فرانسه شکل گرفت که که به کودکان حمایت ویژه 
ای را اختصاص دهند و به این ترتیب امکان توسعه تدریجی 
حقوق افراد زیر سن قانونی فراهم آمد. در 1841م، اولین 

قوانین حمایتی از کودکان در محیط کارشان شکل گرفت. از 
سال 1881، قوانین فرانسه حق کودکان برای آموزش را نیز 
دربرگرفت. پس از جنگ جنگ جهانی دوم )در سال 1947(، 
صندوقی در سازمان ملل، به منظور اقدام فوری جهت حمایت 
از کودکان تأسیس شد. این صندوق بعدها به شکل سازمان 
یونیسف درآمد و جایگاه یک سازمان بین  المللی به آن اعطا 
شد. از بدو تأسیس، یونیسف به طور خاص بر روی کمک به 
آسیب  دیدگان جوان جنگ جهانی دوم متمرکز بود؛ اما در 
1953، این سازمان ماموریت خود را به دامنه ای بین  المللی 
افزایش و فعالیت هایش را به کشورهای در حال توسعه نیز 
گسترش داد. چندی بعد سال 1979، به عنوان سال جهانی 
کودک بوسیله ی سازمان ملل نام  گذاری شد.   در این سال 
کارگروهی درون کمیسیون حقوق بشر به پیشنهاد لهستان 
تشکیل شد که مسئولیت نوشتن یک منشور بین  المللی را 
بر عهده گرفت. پیمان  نامه حقوق کودک به اتفاق آرا در 20 
نوامبر 1989 در 54 ماده در مجمع عمومی سازمان ملل به 

تصویب رسید. 
این پیمان  نامه شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کودکان می شد.  تا امروز، این پیمان نامه بوسیله ی 190 
کشور از 192 کشور عضو به امضا رسیده است، اگرچه بعضی 
از کشورها، با شروط و محدودیت هایی   این پیمان نامه را 
این  سومالی  و  ایاالت متحده  کشور  دو  تنها  پذیرفته اند. 
جمهوری  نکرده  اند.  تصویب  اما  کرده،  امضا  را  پیمان نامه 
اسالمی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون 
حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 
1994 )اسفند 1372( تصویب کرده است. با توجه به این 
پیمان نامه دولت، سازمان های بین  المللی و سازمان های 
مردم  نهادی چون انجمن حمایت از حقوق کودکان توانستند 
راهکارهایی را برای حمایت از کودکانی که در ایران زندگی 
می  کنند ارائه دهند. کودکان به دلیل قرار داشتن در موقعیتی 
آسیب  پذیر، توانایی حمایت از خود را ندارند و در محیط هایی 
چون جامعه، خانواده، مدرسه و ... نیازمند حمایتی ویژه اند. 

کودکی در حصار
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حق رشط ایران در پیامن نامه حقوق کودک
دولت جمهوری اسالمی ایران هنگام امضای کنوانسیون به 
این شرح، اعالم حق شرط نموده: »جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسالمی باشد 
حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می 
دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعالن نماید.« 
این حق شرط از اولین ماده پیمان نامه تاثیر خود را آشکار 
می سازد، آن جا که پیمان نامه هر انسان زیر 18 سال را 
را خارج  قانونی  کودک محسوب می کند. ماده دوم مواد 
از بعد جنسیتی شامل تمامی کودکان می داند! حال آن 
که در قانون ایران سن کودکی در دختران و پسران تفاوت 
آشکاری دارد و پس از سال ها هنوز هم سن بلوغ شرعی 
در مورد حدود اجرا می گردد. هر چند در سال های اخیر 
تالش های بسیاری برای جلوگیری از اجرای احکام سنگین 
در قبال کودکان اتفاق افتاده، مثال برای اجرای حد قصاص، 
حتی شبهه در کمال عقل فرد را رافع قصاص اعالم داشته 
اند اما  با وجود باز گذاشتن دست قضات، باز هم بیم آن می 
رود که فردی در زیر سن 18 سال به قصاص نفس محکوم 
گردد و حتی در مواردی باید تمام سال های عمر خود تا 
18 سالگی را برای اجرای حکم در زندان به سر ببرد. مساله 
دیگر ازدواج دختران زیر سن قانونی تعیین شده از سوی 
پیمان نامه جهانی حقوق بشر است که به دلیل عدم درک 
کودک از شرایط ازدواج مصداق بارز کودک آزاری محسوب 
سال 1353 سن  در  خانواده  از  حمایت  قانون  گردد.  می 
ازدواج را برای دختران به 18 و برای پسران به 20 سال 
رسانده بود. این افزایش ناگهانی سن ازدواج که کامال مطابق 
اروپایی بود، هیچ  با معیارهای ازدواج آن زمان در جوامع 
سازگاری با فرهنگ آن زمان نداشت.  همین امر موجب 
تغییر سن ازدواج در قانون مدنی پس از انقالب شده و سن 
ازدواج به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای 
پسران کاهش یافت. این کاهش ناگهانی که جز برای چندی 
از مناطق خاص کشور مورد عملی برای آن یافت نمی شود، 
موجب گردید تا بعدها سن ازدواج برای دختران و پسران به 
ترتیب به 13 و 15 سال خورشیدی برسد. آمار رسمی کشور 
در سال 94 میانگین سن ازدواج در زنان و مردان را به ترتیب 
23 و 28 سال اعالم داشته است. با مقایسه بین سنی که 
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قانون مد نظر می گیرد و آن چه در اکثریت جامعه اتفاق می 
افتد، می توان دریافت که قانونگذار حقیقت عملی موجود در 
جامعه را درنمی یابد و بدون توجه به آن مشغول قانونگذاری 
است. گویی نمایندگان ملت در جایی خارج از محیط زندگی 
ما زیست می کنند. حال تکلیف دختر بچه 13 ساله ای که 
بدون میل شخصی و صرفا با رضایت پدر و حکم دادگاه )اگر 
وجود داشته باشد( ازدواج می کند چیست؟ آیا پس از 18 
سالگی می تواند عدم رضایتش را بهانه فسخ عقد ازدواج 
کند؟ آیا کسی که تا 18 سالگی توان دخالت در امور مالی 
خود را ندارد، برای تشکیل زندگی مشترک و تربیت فرزندان 
آینده آمادگی دارد؟ لزوم دریافت حکم دادگاه نیز برای ازدواج 
کودکان از سال 1381 وارد قوانین ایران شد. تا پیش از آن 
تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم اکنون 
نیز هرچند دریافت حکم دادگاه الزامی است اما در صورت 
ازدواج بدون اخذ مجوز، مجازات و جریمه ای در قوانین ایران 
پیش بینی نشده است. اما ماده ۶4۶ قانون مجازات اسالمی 
برای ازدواج بدون اجازه ولی، مجازات شش ماه تا دو سال 
حبس را در نظر گرفته است. فقر مادی و باورهای سنتی 
علل اصلی ازدواج زود هنگام در ایران هستند. به این معنی 
که حتی اگر قانون سن 20 سال را هم معین کند باز هم در 
برخی مناطق افراد زیر 15 سال ازدواج خواهند کرد. با این 
وصف اولین قدم بسترسازی فرهنگی و تالش در بهبود وضع 
اقتصادی مناطق کم درآمد است. از جمله تالش های فعلی 
برای این امر را می توان ماده هفت الیحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان دانست که والدین را ملزم به فرستادن کودکان 
به مدرسه تا پایان دوره متوسطه دانسته و در صورت عدم 
تمکن مالی، وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی مکلف به 

انجام آن خواهند بود. 

کودکان کار و رشایط مخاطره آمیز زباله دان ها 

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر 
نارسایي  نشان مي دهد که  فقر است. تحقیقات  از  ناشی 
خانواده  اقتصادي  فقر  مدرسه،  و  خانواده  چون  نهادهایی 
هاي کودکان خیاباني و ناتواني آن ها در انطباق با شیوه 
هاي زندگي شهرهاي بزرگ، آسیب زا بودن محالت حاشیه 
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شهري و فقدان نظارت کافي از سوي سازمان هاي مسئول، 
همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیاباني 
)که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند(، به عنوان یک 
نارسایی اجتماعی در بسیاري از شهرهاي بزرگ کشور رخ 
نماید. 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی 
پیمان  ماده 32  اساس  بر  را  نکته  این  می کند  تالش  که 
جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر 
هر کاری که رشد و سالمتشان را تهدید می کند حمایت 
شوند و دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را 
مشخص کنند. قانون کار سال ها است کار را برای افراد زیر 
15 سال ممنوع اعالم کرده است، الیحه حمایت از کودکان 
آن را جرم می داند و مشمول مجازات است، بنابراین خال 
قانونی در این مورد وجود ندارد با این حال چند هزار کودک 
کار در کشور در حال فعالیت هستند. فقر اقتصادی مهم 
ترین عامل کار کودکان است. با این حال وقتی شعار فرزند 
بیشتر، زندگی شادتر سرداده می شود باید به پیامدهای این 
شعار نیز واقف بود. کودکان، نیروی کار ارزان و بدون توقعی 
را برای والدین به ارمغان می آورند که در این موارد اکثرا 

دچار اعتیاد نیز هستند. 
کودکانی که با سو استفاده از معصومیت ظاهریشان بازیچه 
افراد سودجو می شوند و برخی به محض تولد در آغوش پدر 
و مادر، عامل تکدی گری می گردند. آن چه در زمان حال 
زندگی این کودکان را تهدید می کند، بسیار مخوف تر از 
تصور آینده آنان است. کودکانی که هر لحظه در معرض 
تجاوز، آزار جنسی، سرقت و فروش اعضای بدن، اعتیاد و 
مخاطراتی از این دست هستند. از طرفی مراکز نگهداری 
بهزیستی نه تنها ظرفیت نگهداری این کودکان را ندارند بلکه 
زمان نگهداری این کودکان موقت بوده و از 21 روز تا نهایتا 
45روز قابل تمدید است. با برگشتن این کودکان نزد خانواده 
ها، باز هم روش قبلی از سر گرفته می شود. راه حل دیگری 
که شهرداری تهران در پیش گرفته به مراتب از تکدی گری 
هم زیان بارتر است. کار کردن کودکان در زباله دان های 
این  افراد در  این  اقامت دائمی  و  زباله  تفکیک  شهرداری، 
محیط، زیان جبران ناپذیری برای سالمت جسمی و روانی 
نوجوانان دربردارد. در بسیاری از کشورها، دولت در قبال 
پرداخت هزینه زندگی کودکان، از خانواده ها می خواهد که 
آنان را به سرپرستی بپذیرند تا کودک در محیط خانواده 
رشد کند و خال عاطفی وی جبران گردد. در هیچ یک از 



ندارد که پدر و مادر در قبال  قوانین کشور جرمی وجود 
آن سلب حضانت کامل گردند و به عالوه شرایط سرپرستی 
کودکان آنقدر دشوار است که خانواده ها برای سرپرستی 
کودکان بدون خانواده نیز دچار مشکل می شوند. مجازات 
های موجود در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، همگی 
مجازات تعزیری درجه 8 تا ۶ هستند که نهایتا حبس تا 2 
سال، جزای نقدی تا 8 میلیون و شالق تا 74 ضربه را دربر 

می گیرد.

حقوق کودکان یک رضورت غیرقابل انکار
بیان می دارد شخصیت  فروید در نظریات خود  زیگموند 
آینده انسان در دو سال اول زندگی وی شکل می گیرد. 
در واقع آنقدر این دوره را برجسته و مهم می پندارد که 
قرار                          بعدی  درجه  در  را  اجتماعی  و  محیطی  عوامل  تمام 
می دهد. اریک اریکسون با تعدیل نظریات فروید، شخصیت 
و هویت فرد را نهایتا تا 18 سالگی، شکل گرفته می داند. 
حتی بدون توجه به نظریات روانشناسان و انسان شناسان 
بزرگ نیز اهمیت دوره کودکی در شکل گیری شخصیت و 
آینده یک جامعه بر کسی پوشیده نیست. در سال های اخیر 
با توجه به بحران های اقتصادی و فقر روزافزون، اهمیت 

توجه به کودکان بیشتر رخ می نماید.

 در وضعیتی که از لحاظ معیارهای کلی رفاهی از بسیاری از 
کشورهای جهان بازمانده ایم و نسل های آینده را قربانی بی 
تدبیری امروز می کنیم. همانطور که پیش تر ذکر شد ما در 
زمینه ی حقوق کودکان نه تنها خال قانونی نداریم، بلکه دچار 
تورم قانونی نیز هستیم. به این معنی که قوانین بسیاری در 
این زمینه وجود دارد. عامل اصلی مشکالت متعدد اجتماعی 
فعلی، عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب و عدم هماهنگی 
قوانین با فرهنگ غالب بر جامعه است. هر چند وجود قانون 
بد همواره بهتر از بی قانونی است اما متولیان امر قبل از 
قانونگذاری باید شرایط و اوضاع و احوال جامعه خویش را 
به خوبی بشناسند و سپس اقدام نمایند. از سوی دیگر در 
جرائم خاص همچون تجاوز و قتل کودکان، فرهنگ حذف 
در کشور غالب شده است یعنی فرد پس از دستگیری با فشار 
افکار عمومی به سرعت اعدام شده و صورت مساله پاک می 
گردد. اما در کنار این موضوع هیچ تالشی برای شناسایی 

پدوفیلیا1، آگاهی به والدین و کودکان و برنامه های آموزشی 
در رسانه های گروهی شکل نگرفته و افراد در جهل عمومی 
رها می شوند. نکته اصلی در این بین جایگاه عامه مردم در 
وضعیت پیچیده فعلی است. این که آیا کاری از آنان ساخته 
است یا خیر؟ این امر که فقر اقتصادی عامل اصلی بسیاری 
از معضالت اجتماعی مربوط به کودکان است قابل بحث 
نیست اما جایگاه ضعف فرهنگی خانواده ها در این بین کجا 
قرار دارد؟ ماده 17 الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر 
نقش افراد ثالث در جرائم حوزه کودک و نوجوان تاکید کرده 
و عدم گزارش فعل مجرمانه به مقامات صالحیت دار و در 
صورت عدم دسترسی به مقامات، عدم دخالت افراد در وقوع 
چنین جرائمی را جرم دانسته و افراد را ملزم می دارد در 
چنین مواردی دخالت کنند و مانع از آسیب به کودک شوند.
هر چند ظاهر ماده بسیار امیدوارکننده است و حس مسئولیت 
را حتی به اجبار در افراد ایجاد می کند اما بالفاصله در ماده 
19 قانونگذار بیان می دارد افشای اطالعات مربوط به جرم 
صورت گرفته در فضای مجازی، جرم بوده و دارای مجازات 

درجه هشت است.
 در واقع اگر فرد به مقامات صالحیت دار دسترسی نداشته و 
خود نیز توان دخالت در واقعه را نداشت، نمی تواند با مطلع 
بشتابد!  آزاردیده  کودک  کمک  به  عمومی،  افکار  ساختن 
افکار عمومی و رسانه های مجازی در تمام جهان وسیله 
ای برای پر کردن خال اطالعاتی جوامع هستند و ماده ای 
همچون ماده 19 تنها در جوامعی کاربرد دارد که شهروندان 
مسئولیت پذیر دردسرهای شکایت و حضور در دادگاه ها و 
بروکراسی اداری را بپذیرند نه جوامعی چون کشور ما که 
انسان ها از حل مشکالت روزمره خود درمانده اند و وقتی 
برای ورود به بروکراسی اداری در قوه قضائیه را ندارند.  نهایتا 
قربانی تنها کودکان معصومی هستند که نه تنها از والدین 
خود آزار می بینند بلکه هیچ فریادرسی در جامعه ندارند 
و تنها چرخه ی جامعه ای بیمار تداوم می یابد. با توجه به 
وضعیت خاص کودکان، آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز 
به حمایت ها و مراقبت های ویژه ای دارند. این اقدامات باید 
مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان 
برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی 
وسیعی یابند به گونه ای که بزرگساالن، الزام ناشی از حمایت 
آنان را کامال احساس کنند و جامعه به معنای واقعی کلمه 

مسئولیت پذیر و دلسوزانه با آنان برخورد کند.
1- گرایش جنسی به کودکان
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من اصال آینده ای تو این فوتبال ندارم

من کارام تو فوتبال کردم و رفتم

بد یا خوب کردم و رفتم، درسته؟

االنم اگه اومدم بخاطر فقط همین قضیه است که االن این 
داستان ها رشوع شده

ولی شام به عنوان خربنگار باید وظیفه اتون انجام بدین

شام ببینید یک رسی از همین همکارای شام صحبت های خود 
من حتی جرات نکردن توی روزنامه اشون بگن

حاال دلیلش چیه؟ دلیلش جام جهانی

می خوان یه رسی بزن کاخ کرملین

منی دونم می خوان اونا رو یه دوری بزنن 

منی دونم اون جریانه یا چیز دیگه است

حاال خودشون می دونن

موقعیت شغلی ... مگه غیر از اینه موقعیت شغلیشون .... 

مگه نباید درباره این چیزها صحبت بکنند 

نتونن؟ خوب دارید شام ظلم می کنید به این ورزش؟ 

شام اگه پشت هم باشید ببخشید چندتا رو می تونن بیکار 
کنند؟ 

ایشون می تونن متام روزنامه ها رو ببندن؟ می شه چنین 
چیزی؟

صحبت های جنجالی علی کریمی علیه فدراسیون فوتبال و فساد آن

www.aparat.com
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سپهر ساغری

آیا فرهنگ تحول خواهی در جامعه ما در حد و حدود پست 
اعتراضی اینستاگرامی و سلفی گرفتن به هنگام اهدای خون 
خالصه می شود؟ آیا باید پذیرفت که نه همه اما اکثریت 
ایران حرف زدن را به ورود به وادی عمل ترجیح  جامعه 
می دهند؟ در بخش نخست هشت شاکی به بررسی  رابطه 
ی سیاست و ورزش پرداختیم. در این قسمت با اشاره به 
انتقادهای علی کریمی، به بحث پیرامون تاثیر و نقش آفرینی 
ورزشکاران در حوزه ی مسائل اجتماعی و مشخصا کارآفرینی 

در ورزش می پردازیم. 

فوتبال ملی؛ جنگ داخلی
دستگاه قدرت به ورزش به مثابه فرصتی در جهت نیل به 
اهداف خود می نگرد. اما این هدف گذاری حتی در صورت 
و  شفافیت  کننده  تضمین  تواند  نمی  الزاما  بودن،  مثبت 
تر  روشن  عبارت  به  باشد.  آحاد شهروندان  رعایت حقوق 
نیروهای  دستگاه قدرت و مشخصا دولت تالش می کند 
نزدیک به خود را بکار گیرد که عموما این انتخاب نه متکی 
بر شایستگی، مهارت یا شناخت آن زمینه ورزشی که بر 
اساس میزان نزدیکی فرد به قدرت صورت می گیرد. نتیجه 
چنین انتخابی تغییر در ساختار ورزش و فدراسیون های 
ورزشی از یک نهاد اجتماعی به نهادی با منویات سیاسی 
خاص و با راندمان پایین است. به عنوان نمونه رئیس پیشین 
فدراسیون بوکس بیش از سه دهه بر منصب قدرت تکیه 
رئیس جدید،  انتخاب  از  تر آن که پس  بود و جالب  زده 

احمد ناطق نوری با حدود 80 سال سن، همچنان به عنوان 
رییس افتخاری! به فعالیت خود ادامه می دهد.1 این وضعیت 
به نحوی در ورزشی چون فوتبال نیز که به مراتب بیشتر 
در صحنه اجتماعی محل توجه است، دیده می شود. علی 
کفاشیان پس از حدود یک دهه، کرسی ریاست فدراسیون 
فوتبال را به رئیس سابق سازمان لیگ مهدی تاج سپرد. 
دوگانه ای شبه پوتین – مدودیف که در بین حواشی عجیب 
و بی شمار فوتبال از رده نونهاالن تا بزرگساالن، مورد انتقاد 
بسیاری من جمله علی کریمی قرارگرفته است. بازیکن سال 
های نه چندان دور تیم ملی فوتبال کشورمان که سابقه 
ای  از وی چهره  اجتماعی،  و  های سیاسی  گیری  موضع 
فرافوتبالی ساخته است، با تکیه بر محبوبیتی وصف ناپذیر 
در میدان نقد فدراسیون فوتبال می تازد. با این حال پرسش 
مهم نه چرایی طرح آفات و معضالت فوتبال از سوی ایشان 
که طرح چرایی عدم کنشگری کریمی و امثال او است. یک 
نگاه عمومی به فعالیت های نام آوران ورزش کشور و مشخصا 
فوتبال به ما نشان می دهد که ایشان بیش از حضور در 
صحنه ورزش کشور در حوزه هایی چون سینما، تلویزیون، 
رستوران داری و ... فعالیت می کنند. راقم این سطور انجام 
فعالیت های این چنینی را نفی نمی کند بویژه اگر خود این 
چهره ها به عنوان صاحب یک فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی 
مستقل با برندی مشخص وارد صحنه اجتماعی شوند2، اما 
می پرسد زمانی که بزرگان ورزش کشور تاسیس کافی شاپ 
را بر باشگاه ترجیح می دهند، دیگر چه جای بحث در مورد 
وضعیت ورزش می ماند؟ وقتی قهرمانانی که از وضعیت مالی 
مناسبی هم  برخوردارند حاضر به ریسک و حضور در عرصه 
کارآفرینی نیستند و ترجیح شان از حضور در ورزش، کار 
انتظار داشت در  با دستگاه قدرت است، چگونه می توان 
صحنه مدیریت ورزش کشور تغییر مثبتی ایجاد شود؟ وقتی 
فرهنگ عمومی خود از رانت استفاده می کند، سکوت را جایز 
می داند اما وقتی دیگری از آن بهره می برد فیگور یک منتقد 
آشتی ناپذیر با فساد را می گیرد، دیگر چه جایی برای ورزش 

یا فوتبال پاک می ماند؟3 

www.varzesh .com !1- ناطق نوری در فدراسیون بوکس ماندگار است
2- مانند علی دوستی مهر و  مهدی مهدوی کیا بنیان گذاران آکادمی فوتبال کیا برای کسب 

اطالعات بیشتر بنگرید به 
www.tarafdari.com    همه چیز در مورد آکادمی کیا؛ کار موفق مهدوی کیا در فوتبال پایه

3- برای نمونه بنگرید به: گزارش تصویری روز کودتای »سیاسی« علیه دایی/ اشک دایی را 
www.90tv.ir  !درآوردند

هشت شاکی
بخش دوم: درباره ی کارآفرینی در ورزش

 با نگاهی به انتقادهای علی کریمی
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کارآفرینی در ورزش

 “رسمایه گذاری در تولید محصوالت و خدمات ورزشی )از 
جمله باشگاه داری( از یک سو اشتغال ایجاد می کند و از 
سوی دیگر بر تولید ناخلص ملی می افزاید. از این منظر 
توسعه ی ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی – 
اجتامعی ملی است و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی 

اجتامعی می شود."4

هیستریچ و پیترز کارآفرینی را فرآیند خلق چیزی جدید 
و با ارزش با اختصاص زمان و تالش الزم، در نظر گرفتن 
خطرهای مالی، روانی، اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی، 
مالی و استقالل می دانند.5 تیمونز نیز معتقد است:"توانایی 
خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ، مهارت کشف فرصت 
در جایی که دیگران آن را مبهم می بینند، تمایل به پذیرش 
خطرهای حساب شده، ساختن یک موسسه یا سازمان و 
توانایی بنیان گذاری گروهی که اعضای آن بتوانند مهارت 
اساس  بر  کنند."6  تکمیل  را  یکدیگر  استعدادهای  و  ها 
گزارش سازمان بین المللی کار، نگرش فرهنگی و اجتماعی 
به کارآفرینی جوانان مهم ترین مانع جهت راه اندازی کسب 
و کار محسوب می شود. نگرشی که عموما کار دولتی را 
اولویت قرار می دهد و معتقد است کشور بی ثبات است و 
می بایست یک حداقل درآمد جهت گذران روزی در اختیار 
داشت. این تفسیر گرچه تماما بی راه نیست اما توضیحی 

4- یدالهی فارسی جهانگیر، غالمی ناصر، حمیدی مهرزاد، کنعانی علی، مطالعه ي موانع 
کارآفریني در ورزش کشور، فصلنامه توسعه کارآفریني، سال سوم، شماره 12 ، تابستان 1390، 

ص 10۶
5- همان، ص 107
6- همان، ص 107
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تاریخ  مواردی  در  که  دنیا  ملل  دیگر  چگونه  دهد  نمی 
پرخشونت و بی ثباتی هم داشته اند اولویت را به کارآفرینی 
داده اند؟ آیا آلمان، آمریکا یا ژاپن که در جنگ های جهانی 
شرکت داشته اند و یا حتی درگیر نزاع های خونین داخلی 
بوده اند، تاریخی تماما با ثبات و اجتماعات پایدار بوده اند؟ 
آن ها چگونه توانسته اند دوره ی گذار را طی کنند؟ باید 
در واژه ی گذار تامل کرد. هیچ کشور توسعه یافته ای در 
کوتاه مدت به توسعه یافتگی دست نیافته است. در حقیقت 
نام گذار رو به رو هستیم و نه  با مفهومی زمان بر به  ما 
امری خلق الساعه به نام تبدیل! شاید منطقی تر آن باشد 
که بگوییم به لحاظ فرهنگی ما مردم این سامان اهل کار 
و ساختن از صفر نیستیم. بیشتر نگرش مصرفی داریم تا 
تولیدی. حتی صاحبین سرمایه هم عموما در حوزه هایی که 

ریسک کمتری دارد سرمایه گذاری می کنند!
 این در حالی است که صاحب سرمایه خود بهتر از هرکس 
می داند که نیازهای اولیه زندگی خود را پاسخ داده و آن 
میزان صاحب ثروت اند که شاید تا چند نسل پس از ایشان 
هم بتوانند بدون کوچک ترین مشکلی ارتزاق کنند. با این 
به عرصه ی  ورود  به  را  یا کاله  حال کلکسیونری ساعت 
سرمایه گذاری خطرپذیر7 ترجیح می دهد. با این تفاسیر باید 
پرسید چرا فساد پدید می آید؟ آیا منطقی است که صاحب 
منصبین را مجرم بالفطره بدانیم؟ قابل پذیرش است که عده 
ای بر اساس منویات شخصی یا گروهی عمل می کنند و هیچ 
کس هم نیست چرایی این روند را به چالش بکشد؟ فساد 

7- سرمایه گذاری خطرپذیر )Venture Capital( ریسک پذیری و تغییر اجتماعی را بر صرف 
سود مالی ترجیح می دهد

هیسرتیچ و پیرتز کارآفرینی را فرآیند خلق چیزی جدید 
و با ارزش با اختصاص زمان و تالش الزم، در نظر گرفنت 
خطرهای مالی، روانی، اجتامعی و رسیدن به رضایت 

فردی، مالی و استقالل می دانند
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سیستماتیک، رانت دولتی، حتی قوانین بد و نیروهای نامناسب در 
خال بوجود نمی آیند. همان طور که سیستم کارآمد بدون نیروهای 
آگاه شکل نمی گیرد. آیا کنار نشستن و صرفا حرف زدن مشکلی 
را حل می کند؟ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 
فسادناپذیری  به  آن  درست  کارکرد  و  سیستم  راندمان  مسئله 
مدیران و یا نظارت باال محدود نمی شود. بلکه کنشگری شهروندان 
و آگاهی عمومی مهم ترین سد در برابر کج روی محسوب می شود. 
این مهم از طرق ساخت نهادهای مختلف قابل دست یابی است. به 
همین جهت در سایه کارآفرینی و عدم وابستگی به ساختار قدرت 
می توان باشگاه ها، نشریات، کانون ها و اتحادیه های مستقل و 
مانند این پدید آورد که این خود چون چتری همه ی حوزه های 
مورد نظر را پوشش می دهد. در حقیقت چون باشگاه ها خصوصی 
هستند و نه دولتی، طبعا بدون انحصارگرایی چاره ای جز رقابت 
برای بقا در بازار ندارند که همین رقابت منجر به ارایه خدمات بهتر 
و بیشتر و در نتیجه انتفاع اجتماعی می شود. از طرف دیگر نشریات 
مستقل چون چشمی بینا کوچکترین تحرکات را مورد ارزیابی قرار 
می دهد. پیامد این استقالل نشریات عدم خط گرفتن از جریان 
سیاسی و حتی غیرسیاسی خاص و به تبع آن پرداختن به مسائل 
ریز و درشت ورزش است. خواه مسائل مرتبط به مالیات باشد خواه 
سواستفاده جنسی!8 در حقیقت حضور شهروندان در عرصه های 
مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی یا ورزشی مانع از رسوخ و توسعه 
فساد می شود. در طرف مقابل در کشورهای توسعه نیافته ای چون 
کشور خودمان، چه تعداد از ورزشکاران با هزینه شخصی نشریه 
ورزشی راه اندازی کرده اند؟ در حقیقت چرا به فکر یک صدای 
مستقل نبوده اند؟ چه تعداد مدرسه یا مثال باشگاه فوتبال تاسیس 
کرده اند؟ به جز مهدی مهدوی کیا، چند نفر وارد این عرصه شده 
اند؟ این درحالی است که زمینه های متعددی جهت فعالیت در 
حیطه ورزش وجود دارد. از ساخت تجهیزات پزشکی و تاسیس 
باشگاه ورزشی تا طراحی و تولید بازی های فکری و رایانه ای و ... 
البته نباید از یاد برد که نه فقط ورزشکاران که دیگر اقشار جامعه 
نیز چندان توجهی به امر اجتماعی و نقش آفرینی ندارند. کما اینکه 
تعداد پزشکانی که ساختمان سازی می کنند بیشتر از پزشکانی 
است که در طراحی و تولید تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند. 
همین رویه و به اشکال گوناگون در میان مهندسان، معلمان و ... نیز 
دیده می شود.  با این تفاسیر از مسئولیت اجتماعی نیز نمی توان 
به عنوان یک فرهنگ عمومی یاد کرد. از طرفی این انفعال عمومی 
خود از مهم ترین عوامل بروز و توسعه فساد است. در نتیجه وضع 

موجود چندان عجیب و دور از انتظار نیست.

8- بازخوانی یک رسوایی بزرگ آزار جنسی؛ پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا / زنی که سکوت 15۶ 
www.khabaronline.ir  !قربانی را شکست

13

ر:
وی

ص
ع ت

منب
پ

 کا
یر

زم
ر ا

ا د
کی

ی 
دم

کا
ط آ

وس
ن ت

یک
باز

ن 
رتی

 به
زه

جای
 و 

وم
 س

ام
مق

ب 
س

ک
w

w
w.

f-f
.ir

ماهنامه سرند      شماره سی و چهارم، مرداد 1397

اقتصاد  و کارآفرینی



نگین وفادار

کوتاه   ای  حرفه  کنار  در  زیاد  ثروت  داشتن  اختیار  در  با 
مدت، خیلی تعجب آور نیست که بسیاری از فوتبالیست 
ها وارد کارآفرینی شوند. در این مجال، مختصرا به تعدادی 
از فوتبالیست های مشهور اشاره می کنیم که فعالیت های 
ایشان به زمین فوتبال محدود نمی شود. بلکه عملگرایی و 
نقش آفرینی اجتماعی را نیز سرلوحه کار خویش قرار داده 

اند.

کالرنس سیدورف1: رستوران های چینی زنجیره ای

کالرنس سیدورف هافبک افسانه ای هلندی، مالک مجموعه 
رستوران های Finger است که غذای چینی سرو می کند. 
اولین مجموعه ی این رستوران ها در سال 2004 در میالن 
افتتاح گردید جایی که سیدورف یک دهه از عمر بازیکنی 
خود را آنجا گذراند. موفقیت این رستوران باعث تاسیس 

چهار شعبه ی دیگر آن در سرتاسر جهان گردید. 

ریو فردیناند2: صنعت مد و تغذیه
ریو فردیناند جدا از زمین فوتبال، توانایی خود در کارآفرینی 
را نیز ثابت کرده است. شعار او در عرضه ی صنعت مد که 
FIVE نام دارد این است:"این مجموعه از عشق به لباس 
ورزشی، تناسب اندام و فرهنگ فوتبالی معاصر الهام گرفته 
شده است." این شعار بوسیله ی یک روزنامه ی آنالین که 
عمدتا در منچستر متمرکز است عرضه شده است. فردیناند 
همچنین کالب-رستوران ROSSO را در منچستر افتتاح 

کرده است. 
Clarence Seedorf 
Rio Ferdinand 

فوتبالیست های کارآفرین
نگاهی به حضور فوتبالیست ها در حوزه ی کارآفرینی
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مطلب حاضر ترجمه و تلخیصی است از
Footballers who are successful entrepreneurs

www.squaremile.com
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زالتان ابراهیمویوچ3: صنعت لباس های ورزشی و بازی های 
کامپیوتری

زالتان ابراهیموویچ فوتبالیست مشهور سوئدی مردی با ایده 
های بزرگ است. او برند لباس های ورزشی خود را به نام 
A-Z  راه اندازی کرده است و خودش به عنوان مدل در آن 
 Zlatan فعالیت دارد. فعالیت بعدی زالتان بازی کامپیوتری
Zla-" ،است. بر اساس وبسایت رسمی این بازی Legends
tan Legends یک بازی هیجان انگیز مسابقه ای است که 
اراده و توانایی شما را می سنجد. مسابقه ای بین کهکشانی 
با زمینه ای حماسی! شهرت خود را باال ببرید و لژ سلطنتی 

را از قهرمان جهان )زالتان( بگیرید!"

AXIS STARS لوییس ساها4: بنیاد

لوییس ساها بازیکن اسبق منچسریونایتد انگلیس در سال 
اندازی کرد  راه  را    AXIS STARS نام به  بنیادی   ،2014
که در قالب سایت به ورزشکاران جوان برای یافتن مسیر 
خود در این حرفه ی پرمخاطره کمک می کند. این سایت 
به اعضای خود کمک می کند که با بزرگان حرفه ی خود 
و  کنند  پیدا  اعتماد  قابل  ای  برنامه  مدیر  بگیرند.  ارتباط 
مطمئن می شود که ثروت تازه بدست آمده ی آن ها از بین 
نرود. به AXIS STARS به عنوان یک شبکه ی اجتماعی 

برای ورزشکاران حرفه ای و یک ایده ی طالیی نگاه کنید.

 

Zlatan Ibrahimovic 
Louis Saha 
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 Snaxcup :1ماکسیمیلیان بایسرت

شاید این مهاجم آلمانی تا اآلن در ستاره شدن در 
باشد  ولی در  شیوه  بازی شکست خورده  زمین 
ی اسنک هایی که ما در سینما می خوریم تحولی 
snax-بزرگ ایجاد کرده است. ماکسیمیلیان بایستر 
cup را اختراع کرد که فنجانی است که در باالی آن 
یک کاسه قرار دارد. Snaxcup به بینندگان حواس 
پرت فیلم، اجازه می دهد که در حین دسترسی 
آسان به نوشیدنی خود، از جویدن پاپ کرن ها لذت 
ببرند! با این اختراع، دیگر از گشتن زیر صندلی برای 
پیدا کردن نوشابه تان و گم کردن آن خبری نیست. 
یک بسته ی 25 تایی از Snaxcup قیمتی برابر 
9/5 یورو دارد که واضح است پول خوبی خرج آن 

می شود!

متیو فالمینی2: بیوتکنولوژی

شرکت  در  فرانسوی،  فوتبالیست  فالمینی  متیو 
که  دارد  مشارکت   GF انرژی  تولید  بیوشیمی 
 Acid Levulinic جایگزینی به جای نفت به نام
را  بازیکن فوتبال خود  این  بله!  تولید می کند.  را 
با نشستن پشت میز و تغییر صنعت انرژِی  تمام 
کرد. او احتماال در سی سال آینده بر جهان حکمرانی        

می کند. 

Maximilian Beister 
Mathieu Flamini 

16

صویر:
منبع ت

!M
athieu Flam

ini: W
orth tw

nety Billion, Probably M
aking H

im
 O

ne O
f Th

e Richest People In Th
e W

orld
w

w
w.etim

es.com

ماهنامه سرند      شماره سی و چهارم، مرداد 1397

اقتصاد  و کارآفرینی

5-
۶-



در چند دهه ی اخیر مقوله ی کارآفرینی بیش از پیش به دلیل 
اهمیت آن در توسعه اقتصادی و اجتامعی مورد توجه جوامع و 
سازمان ها قرار گرفته است. از این رو منابع متنوع و متعددی به 
بیان چیستی و نحوه پیاده سازی کارآفرینی پرداخته اند. "پیش به 
سوی کارآفرینی" نوشته جیمز کوک ضمن آن که به ارائه مفاهیم و 
تعریف های بنیادین در این مبحث پرداخته است بر خالف اغلب 
کتاب های کارآفرینی که رصفا به ارائه راهکارهای کلی بسنده کرده 
اند، با تکیه بر روش های علمی و تجارب تعدادی از کارآفرینان 
اقدام به بیان روش های عینی و آزمون شده، منوده است.عموما 
کتاب های مرتبط به کارآفرینی تنها افرادی را مورد مخطاب قرار 
می دهد که یا در حرفه ای فعال هستند یا برای تغییر وضعیت 
شغل کنونی خود دچار بحران شده اند. با این حال کتاب پیش به 
سوی کارآفرینی در فصل های ابتدایی خود افرادی را مورد خطاب 
قرار می دهد که کمرتین انگیزه و دلیل را برای کارآفرینی دارند. 

هامنطور که در بخشی از کتاب می خوانیم:
 اگر رویا های بزرگ دارید، اگر قلبا می دانید 

اگر  دارید،  را  بزرگ  کارهای  انجام  توان 
دارید،  زندگی  در  تغییر  یک  به  نیاز 

اگر نارضایتی بزرگی وجودتان را فرا 
گرفته، اگر به یک چالش نیاز دارید، 

وقت آن است که کارآفرین شوید.1

1- کوک جیمز، پیش به سوی کارآفرینی، ترجمه میترا 
تیموری و ویرایش آزاده رادنژاد، انتشارات آموزه، چاپ 

1382، ص 29

هاد
پیشن
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و  ها  کلیشه  دیدی هوشمندانه  با  کتاب  نویسنده  جیمز کوک 
دیدگاه های سنتی در ارتباط با کارآفرینی را می شکند؛ دیدگاه 
هایی از قبیل داشنت تحصیالت عالی یا داشنت ویژگی های خاص 
فردی هامنند شجاعت، ریسک پذیری و حتی داشنت رسمایه. کتاب 
با تعریفی جامع از چیستی کارآفرینی باعث می شود افراد دیدی 
متفاوت از شغل و کسب سود بدست آورند.در کل می توان گفت 
هدف این کتاب بر پنج اصل استوار است؛ نخست راهنامیی افراد 
برای آغاز کارآفرینی، دوم، راهنامیی افراد برای ادامه کار، سوم، 
نحوه اداره کسب و کار و ارائه روش های مدیریتی، چهارم، نقش 
کارآفرینان در سیستم اقتصادی، پنجم، ارائه تجریبات کارآفرینان 

بزرگ برای دادن انگیزه به مخاطبین.
در بخشی از کتاب می خوانیم: شکست به خودی خود به وجود 
منی آید بلکه نا امیدی موجب شکست می شود. اگر به کار خود 
در رشایط بد هم ادامه دهید شکست نخورده اید، هیچ کارآفرینی 
شکست منی خورد، اگر ناامید نشود. کسی شکست می 
خورد که تصمیم گرفته کارآفرین نباشد. اگر رشکت 
با یک  اید و دوباره  از دست داده  خود را 
رشکت جدید رشوع کرده اید یعنی هنوز 
شکست نخورده اید. ویل سی دورانت 
این  وقتی  موتورز  جرنال  گذار  بنیان 
رشکت را از دست داد رشکت دیگری 
به نام بیوک را راه انداخت و بعد ها 

همه ما می توانیم کارآفرین باشیم
معرفی کتاب پیش به سوی کارآفرینی
 اثر جیمز کوک ترجمه میرتا تیموری

مرضیه بنی هاشمیان
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رهربان عراق گامن می کردند ایران بر اثر تصفیه ارتش و بخصوص بعد از کشف 
توطئه کودتای نوژه، که به دستگیری و اعدام عده ای از خلبانان نیروی هوایی 
انجامید، توان مقابله با تهاجم عراق را ندارد و با بحران گروگان گیری که هنوز راه 
حلی برای آن پیدا نشده بود آمریکا و کشورهای دیگر غربی هم در این جنگ از 
عراق پشتیبانی خواهند کرد. عراق همچنین به حامیت کشورهای عربی منطقه 
که از گسرتش انقالب اسالمی ایران بیمناک بودند امیدوار بود و عالوه بر همه 
این عوامل تصور می کرد که بدنبال تهاجم نظامی آن کشور، ایران دچار آشوب 
خواهد شد و مردم عرب زبان خوزستان هم به حامیت عراق برخواهند خاست. 

اما بسیاری از این محاسبات و پیش بینی ها غلط از آب درآمد. 

منبع: طلوعی محمود، صد سال صد چهره، نشر علم، تهران، چاپ چهارم، ص 502
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در قسمت پیشین زخمی بر چهره ی کارون مختصری به 
پیشینه ی اختالفات مرزی ایران و عراق و اهداف رژیم بعثی 
از تسلط بر اروند رود سخن گفتیم. در این قسمت ضمن 
پرداختن به عوامل موثر در وقوع جنگ ایران و عراق، ادامه 

مطلب را پی می گیریم.

اختالفات در ایران؛ چشم امید صدام
صدام حسین روی بهره بردن از ناآرامی های داخلی ایران از 
قبیل شورش اقلیت های قومی، مخالفت گروه های معارض 
سیاسی و همچنین تفرقه در سلسله مراتب مذهبی، حساب 
باز کرده بود. در شمال غربی کشور سپاه پاسداران و ارتش 
شدیدا درگیر مبارزات داخلی با کردها بودند. در طول انقالب 
کردها به نوعی خودمختاری غیر رسمی دست یافته بودند که 
اکنون به دنبال رسمیت بخشیدن به آن تالش می کردند. اما 
در ماه اوت سال 1979م، آیت اهلل خمینی دستور به بسیج 
عمومی برای پایان دادن به مقاومت  کردها داد. در خوزستان، 
اقلیت عربی نیز برای استقالل تالش می کرد. این امر برای 
رهبر انقالب کامال غیرقابل قبول بود، زیرا اقتصاد ایران به 
میزان قابل توجهی به صنایع نفتی این استان وابسته بود.1 از 
طرفی در میان برخی چهره های مذهبی نیز مخالفت هایی 
با رژیم وجود داشت. بویژه از جانب آیت اهلل محمدکاظم 
شریعتمداری که انتقاد اصلی اش به مصادره انقالب بوسیله 
آیت اهلل خمینی و پیروانش به نفع خود و نفی پلورالیسم2 

1- البته زمینه های تاریخی و فرهنگی موجود در خوزستان هم مانع از توجیه جدایی این خطه 
از کشور می شود. مترجم

2- تکثرگرایی معتقد به وجود و پذیرش عقاید و آرای گوناگون است

سیاسی و مذهبی بود. مخالفت های دیگری نیز با رهبریت 
معنوی آیت اهلل خمینی از جانب سلطنت طلبان، لیبرال های 
مذهبی از قبیل مهدی بازرگان، نخست وزیر سابق و گروه های 
چپ گرا همچون مجاهدین خلق و فداییان خلق صورت می 
میان جناح های درون  قدرت  تنازع  این،  از  گرفت. جدای 
منحرف  عراق  با  درگیری  از  را  توجهات  دینی،  تشکیالت 

می کرد.

واکنش بین املللی به جنگ ایران و عراق
در 28 سپتامبر 1980، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
قطعنامه 479 را تصویب نمود که در آن هر دو کشور را 
به  و  کرده  منع  قهری  از روش  استفاده مجدد  از هرگونه 
حل اختالفات شان به روش های صلح آمیز و مطابق با اصول 
عدالت و حقوق بین الملل فرا می خواند. این قطعنامه چندان 
تأثیرگذار نبود. عراق اعالم کرد تنها در صورتی این قطعنامه 
را  عراق  ادعای  مورد  سرزمین های  ایران  که  می پذیرد  را 
تسلیم نماید. رهبران ایران نیز عراق را به تهاجم بی دلیل 
متهم نموده و به نوبه خود تنها زمانی آماده مذاکره برای 
آتش بس می بودند که ارتش عراق سرزمین ایران را ترک 
می کرد. در سازمان ملل، هر دو کشور، مدعی شدند برای 
دفاع از خود مجبور به شرکت در جنگ شده اند. وزیر خارجه 
عراق، سعدون حمدی، در نشست سازمان ملل متحد در 
15 اکتبر 1980، آیت اهلل خمینی را متهم به تالش برای 
صدور انقالب اسالمی از طریق تشویق به اختالفات مذهبی و 
فرقه ای در عراق نمود. رئیس جمهور وقت ایران، محمدعلی 
رجایی از این جنگ به عنوان »جنگ تحمیلی« یاد کرده 
تنها در صورت مجازات متجاوز،  ایران  و اظهار داشت که 
قادر به پذیرش آتش بس خواهد بود. سازمان های کنفرانس 
اسالمی و جنبش عدم تعهد نیز تالش هایی برای برقراری 

صلح نمودند، اما هیچ کدام شان به موفقیتی دست نیافتند.
در این بین موضع رسمی اتخاذ  شده از جانب ایاالت متحده 
و دیگر کشورهای غربی، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای 
حوزه خلیج فارس، بی طرفی  بود. اتحاد جماهیر شوروی که 
پیش از جنگ، مهم ترین تأمین کننده سالح به عراق بود، به 
این کشور اعالم کرد که انتقال تسلیحات به عراق را محدود 
خواهد نمود. ایاالت متحده پیش از آغاز جنگ هم روابط 

تاریخ و اندیشه

صفورا صادقی

زخمی بر چهره ی کارون
درباره ی جنگ ایران و عراق به مناسبت پذیرش قطعنامه 598

قسمت دوم
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خوبی با هیچ کدام از دو کشور نداشت. تنها ملک حسین 
پادشاه اردن بود که آشکارا حمایتش از عراق را اعالم کرد. 
با این حال کشورهای حوزه خلیج فارس، علی رغم موضع 
رسمی شان مبنی بر بی طرفی، برای عراق کمک های مالی 
تأمین می کردند. در همین اثنا، ایران نیز از سوی سوریه 
دو  از  کدام  هیچ  حال،  این  با  می شد.  پشتیبانی  لیبی  و 
کشور، برای تأمین تدارکات تسلیحاتی از کشورهای دیگر 
دچار مشکل نبودند. فرانسه منبع اصلی تأمین فناوری های 
جنگنده  هواپیماهای  ویژه  به  عراق،  تسلیحاتی  پیشرفته 
میراژ و اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین تأمین کننده سالح 
عراق بود. اسرائیل با نیت به درازا کشاندن جنگ، سالح در 
اختیار ایران قرار می داد. همچنین حداقل ده کشور، به هر 
دو طرف جنگ، سالح می فروختند. در سال 198۶، حتی 
افشاگری هایی در رابطه معامله های مخفیانه تسلیحاتی بین 
ایاالت متحده و ایران صورت گرفت.3 ایاالت متحده، جنگ 
ایران ـ عراق را دستمایه ای برای افزایش حضور نظامی اش در 
منطقه خلیج فارس قرار داد و منجر به استقرار استیالی این 
کشور در منطقه شد. جامعه جهانی، از آغاز جنگ، عمدتا در 
رابطه با تأثیر جنگ بر تجارت بین المللی و صادرات نفت از 

www.faradeed.ir  3- تصاویر/ ماجرای مک فارلین و رسوائِی ایران گیت

خلیج فارس نگرانی هایی داشت. از آنجایی که هر دو کشور 
تولید کنندگان عمده نفت بودند، ترس از بروز یک بحران نفتی 
دیگر، مشابه بحرانی که در طول منازعات عربی ـ اسرائیلی 
در سال 1973 رخ داده بود، وجود داشت. اگرچه عراق و 
ایران از آغاز جنگ به منظور از بین بردن ظرفیت تولید نفت 
یکدیگر، به تأسیسات نفتی طرف مقابل حمله نمودند، قیمت 
نفت تنها برای مدت کوتاهی افزایش یافته و در طول جنگ 

تأثیرات واقعی بر بازار جهانی نفت به وجود نیامد. 

روند جنگ ایران و عراق
این جنگ در 22م سپتامبر 1980، با اقدام عراق به حمله 
هوایی  به ده فرودگاه بزرگ ایران و هجوم به خاک این کشور 
به سبب  قصر شیرین  در شمال،  آغاز شد.  از سه جبهه، 
موقعیت استراتژیک اش اشغال شد. ارتفاع زیاد مناطق اطراف 
با سرزمین های کم ارتفاع مجاور،  قصر شیرین در مقایسه 
دارای مزایای استراتژیک بوده و این شهردر نزدیکی جاده 
در خوزستان،  جنوبی تر،  بخش های  در  داشت.  قرار  بغداد 
نقاط استراتژیک در نزدیکی مهران و شهر دزفول مورد هدف 

تاریخ و اندیشه

پیرشفته  فناوری های  تأمین  اصلی  منبع  فرانسه 
تسلیحاتی عراق، به ویژه هواپیامهای جنگنده 
میراژ و اتحاد جامهیر شوروی بزرگرتین تأمین کننده 
سالح عراق بود. ارسائیل با نیت به درازا کشاندن 
و  می داد.  قرار  ایران  اختیار  در  سالح  جنگ، 
حداقل ده کشور، به هر دو طرف جنگ، سالح 
می فروختند. در سال 1986، حتی افشاگری هایی 
بین  تسلیحاتی  مخفیانه  معامله های  رابطه  در 

ر:ایاالت متحده و ایران صورت گرفت.
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خرمشهر و آبادان بودند که دومی محل پاالیشگاه های بزرگ 
نفتی بود. با این حال موقعیت استثنایی این دو شهر که 
بهمن شیر  و  کارون  العرب،  رودخانه های شط  بوسیله ی 
محدود شده و تنها بوسیله ی دو پل قابل دسترسی بودند، 
اول،  هفته های  در  می نمود.  دشوار  را  شهرها  این  تسخیر 
مبارزه های سنگینی بین واحدهای ارتش عراق و تعدادی 
از نیروهای ارتش، نیروهای مردمی و سپاه پاسداران انقالب 
در  گرفت.  در  ناخدا صمدی  فرماندهی جناب  به  اسالمی 
نهایت عراقی ها در تاریخ 24 اکتبر، به قیمت دادن تلفات 
سنگین، موفق به اشغال خرمشهر شدند. شهر آبادان نیز 
تحت محاصره قرار گرفت اما تسلیم نشد. تا ماه دسامبر، 
تنها بخش هایی از خوزستان بوسیله ی ارتش عراق اشغال 
شد. به غیر از چند مورد، هیچ عملیات زمینی ای صورت 
نمی پذیرفت و جنگ خالصه شده بود در تیراندازی از طرف 
توپخانه های طرفین و حمالت هوایی به اهداف استراتژیک 
دو کشور. اگرچه عراق دارای نیروی هوایی و ارتش بزرگتری 
بود، موفق به شکست سریع نیروهای مسلح ایران نشد. یکی 
از دالیلش این بود که ایرانی ها – اگرچه از این حمله غافلگیر 
شده بودند – بالفاصله نیروهای مقاومت قدرتمندی گرد 
هم آوردند که شامل ترکیبی از ارتش منظم، پلیس، سپاه 
پاسداران و واحدهای داوطلب می شد. یکی دیگر از دالیلش، 
اشتباهات  که  بود  عراق  نظامی  رهبری  صالحیت  عدم 
استراتژیک و تاکتیکی متعددی را رقم زد. ارتش به قدر کافی 
آموزش ندیده بود و توان استفاده و نگهداری از سیستم های 
پیشرفته تسلیحاتی اصلی اش را نداشت. افسران ارشد در 
عراق نه از روی صالحیتشان، بلکه به دلیل وفاداری به رهبر 
بعثی و مناسبا تشان با اهل تسنن و تکریتی  بودن1، ارتقاء 
درجه یافته بودند. وضعیت در ایران هم خیلی بهتر نبود. 
پاکسازی های صورت گرفته در ارتش پس از انقالب منجر به 
تغییرات اساسی در رد های باال شده بود. مقام های کلیدی در 
دست افسرانی بود که بعد از انقالب به خاطر وفاداری شان 
به اصول اسالمی انقالب ارتقاء درجه یافته بودند. به عنوان 
فرمانده  شیرازی،  علی  سید  ارتش  سابق  سرهنگ  مثال، 
نیروهای زمینی، به سبب تعهدش به انقالب اسالمی، به این 
موقعیت ارتقا یافته بود. در اکتبر 1980، آیت اهلل خمینی 
نیروهای ارتش منظم و سپاه پاسداران را ادغام کرده و یک 
شورای عالی دفاع متشکل از هفت عضو منصوب نمود که 

1- محل تولد صدام حسین

مسئولیت اداره جنگ و حل اختالفات نظامی را به عهده 
داشت. رئیس جمهور وقت بنی صدر که پیش از این فرمانده 
کل قوا بود، به عنوان رئیس این شورا منصوب شد. اما این 
شورا به دلیل منازعات قدرت بین بنی صدر و روحانیونی چون 
آیت اهلل محمد بهشتی و اکبر هاشمی رفسنجانی، مؤثر واقع 
نشد. محور این منازعات عمدتا گرایش سیاسی جمهوری 
اسالمی بود. بنی صدر مخالف مشارکت روحانیون در امور 
دولتی بود، که قصد داشتند دولت و جامعه را از طریق فرایند 
»اسالمی سازی« تغییر شکل دهند. مخالفان بنی صدر که 
به پشت گرمی شورای عالی امنیت و رهبران نظامی، آزادانه 
به عیب جویی از او می پرداختند، رقابت های سیاسی را در 
تصمیم گیری های نظامی دخالت می دادند. آیت اهلل خمینی 
در ابتدا از هر دو طرف منازعه خواست اختالفات خود را 
حل و فصل نمایند، اما در ماه ژوئن، احتمال کودتا از جانب 
گروه های اپوزیسیونی که شروع به حمایت از بنی صدر کرده 
بودند، سبب شد احساس خطر نماید. عالوه بر این، رهبر 
انقالب تقصیِر در بن بست افتادن جنگ با اشغال خاک ایران 

بوسیله ی نیروهای عراقی را متوجه بنی صدر می دانست.

ضدحمله ی ایران
 در 5 ژانویه سال 1981، ایرانی ها برای اولین بار مبادرت 
به ضدحمله کردند. در ابتدا این ضد حمله که در نزدیکی 
سوسنگرد صورت گرفت، موفقیت آمیز بود اما نیروهای عراقی 
نهایتا لشکر ایران را تحت محاصره در آورده و تلفات سنگین 
به آن ها وارد نمودند. در سپتامبر سال 1981، هنگامی که 
ایران یک سری حمالت موفقیت آمیز را ترتیب داد، دوره 
بن بست جنگ به سر آمد. اولین حمله، ارتش عراق را تا 
سمت غربی رودخانه کارون عقب برده و به محاصره آبادان 
که تقریبا یک سال به طول انجامیده بود، پایان داد. در اواخر 
سال 1981 ایران دو حمله با مقیاس کوچکتر در نزدیکی 
 12( شیرین  قصر  منطقه  در  و  نوامبر(   29( سوسنگرد 
دسامبر( صورت داد و بخشی از خاک از دست رفته ایران را باز 
پس ستاند. در 22 مارس 1982، حمله ای به مراتب موفق تر 
از حمالت قبلی انجام شد. این عملیات، در ناحیه شوش  ـ  
دزفول، فتح المبین نام گرفت که حدود 120،000 سرباز در 
آن شرکت داشتند. لشکرکشی های پیاپی ایران شکست های 
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لشکر  که سه  داشت  همراه  به  عراق  برای  جدی 
به عقب کشیدن  از دست داده و مجبور  را  خود 
نیروهایش به مرز قبل از آغاز جنگ شد. در بهار 
سال 1982، ایرانی ها از دو حمله با تاکتیک های 
راندن  بیرون  برای  المبین  فتح  عملیات  مشابه 
حمله  استفاده  کردند.  خوزستان  از  عراق  ارتش 
اول، در شمال بُستان، که در 22ام مارس آغاز شد، 
حمله ای تأثیرگذار بود که منجر به آزادسازی حدود 
50 مایل مربع از قلمرو ایران شد. حمله دوم که 
از دو حمله جداگانه تشکیل می شد، نقطه عطف 
بزرگی در جنگ بود. مرحله اول، که از 24 آوریل 
تا 12 می ادامه داشت، نیروهای عراقی را پس از 
یک درگیری سخت از منطقه اهوازـ  سوسنگرد تا 
خرمشهر عقب راند. در مرحله دوم، در تاریخ 20 
یعنی  به مواضع عراق در خرمشهر،  ایرانیان  می، 
کردند.  حمله  منطقه،  در  عراقی ها  سنگر  آخرین 
اگرچه نیروهای عراقی این حمله را پیش بینی و 
شهر را سنگربندی کرده بودند، اما نتوانستند آن 
را در برابر نیروهای ایرانی، که در 24-25 می به 
در  نمایند. صدام حسین  وارد شدند، حفظ  شهر 
تاریخ 20 ژوئن 1982 اعالم کرد که تمام سربازان 
او  ایران کرده اند.  از خاک  به خروج  عراقی شروع 
آماده مذاکره برای آتش بس بود، اما ایران پس از 
موفقیت های متأخرش خواستار الحاق شروطی به 
خروج  بر  پافشاری  بر  عالوه  ایران  شد.  توافقنامه 
صدام  سرنگونی  خواستار  عراقی،  نیروهای  کامل 
حسین و رژیم بعث، دریافت غرامتی قابل توجه، و 
از عراق در  اخراج شده  بازگشت 100،000 شیعه 

سال 1980 به میهن شان شد.



ر:
وی

ص
ع ت

منب
Th

e 
In

te
rp

re
te

r: 
H

ow
 Ir

an
 B

ec
am

e 
an

 U
nd

em
oc

ra
tic

 D
em

oc
ra

cy
w

w
w.

in
fo

sh
oo

te
r.c

om

ماهنامه سرند      شماره سی و چهارم، مرداد 1397

شه
ندی

و ا
اریخ 

ت

کودتا، یک ایران قابل اتکا را به مدت 25 سال برای ایاالت متحده و غرب 
به ارمغان آورد. این بی تردید یک پیروزی بود. اما با توجه به آنچه که 
بعدها حاصل شد و فرهنگ عملیات پنهانی که پیکره ی سیاست آمریکا 
را در پی کودتا به تسخیر خود درآورد، این پیروزی، بسیار خدشه دار می 
مناید. عملیات آژاکس میراثی زجرآور و وحشتناک به جا گذاشته است: 
از خیابان های داغ و پرهیاهوی تهران و سایر پایتخت های اسالمی تا   

صحنه های حمالت تروریستی در رسارس جهان.

منبع: کینزر استیفن، همه ی مردان شاه، نرش اخرتان، تهران، چاپ چهارم، 1385، ص 318



از  آیزنهاور  دولت  سال 1953،  در  کنیم.  تاریخ رشوع  با  بیایید 
کودتایی علیه نخست وزیر منتخب ایران، مردی به نام مصدق، که 
به دنبال ملی کردن صنعت نفت ایران بود، حامیت کرد. بریتانیا 
می خواست او را رسنگون کرده و کنرتل خود  بر نفت ایران را 
حفظ کند. اما چرا ایاالت متحده درگیر شد؟ به نظر می رسد که 
شام در کتاب خود معتقدید که بریتانیا آیزنهاور را گول زد تا به آن 

ها کمک کند.
ایده این که مصدق باید سرنگون شود، توسط انگلیسی ها 
آغاز شد. آن ها در معرض از دست دادن شرکت نفتی ایران 
- انگلیس بودند که دولت مصدق با تصویب یک الیحه با 
اکثریت آرا در مجلس ایران، آن را ملی کرده بود. با این حال، 
تالش آن ها برای انجام کودتا هنگامی که مصدق از برنامه 
انگلیسی ها مطلع شد و سفارت بریتانیا را تعطیل و تمام 
دیپلمات های انگلیسی از ایران را اخراج کرد، از بین رفت. در 
میان این دیپلمات ها، مأموران محرمانه ای بودند که مختص 
انجام کودتا بودند. آن ها انگلستان را ترک کرده بودند و هیچ 
راهی برای خلع مصدق وجود نداشت. نخست وزیر چرچیل 
تالش کرد تا رئیس جمهور ترومن را متقاعد کند تا کودتایی 
را به نفع انگلیس انجام دهد اما ترومن از این موضوع اجتناب 
کرد. تنها پس از اینکه آیزنهاور رییس جمهور  شد، ایاالت 

متحده عقیده خود را تغییر داد.
به  را  به واشنگتن آمد و طرح کودتا  بریتانیایی که  مامور 
می  او  داشت.  نام  وودهاس1  کریستوفر  داد،  آیزنهاور  تیم 
ها  انگلیسی  درخواست  به  ها  آمریکایی  داند  می  نویسد: 
برای بازگرداندن شرکت نفت خود، پاسخ نمی دهند. او به 
جای آن تصمیم گرفت که بگوید مصدق ایران را به سمت 
کمونیسم هدایت می کند. این استدالل به وضوح دروغ بود 
اما وودهاوس احساس می کرد که این موضوع جان فاستر 

www.historynewsnetwork.org                               نوشتار حاضر ترجمه ای است از
 Interview with Stephen Kinzer: 1953+1979=2001 (Well, There’s a Link(
Woodhouse Christopher Montague  :                 

داالس2 و بقیه اعضای دولت آیزنهاور را متمایل به اقدام می 
کند. حق با او بود!

شام در کتاب خود ادعا می کنید که یک خط قرمزی از رسنگونی 
مصدق به دست CIA تا انقالب و رسنگونی شاه در سال 1979 و 

وقایع 11 سپتامرب وجود دارد. این وقایع چگونه بهم مربوط اند؟

سازمان سیا مصدق را عزل کرد و اجازه داد تا محمد رضا شاه 
تاج و تخت خود را به دست آورد. حکومت سرکوبگر شاه، 
25 سال طول کشید و در نهایت باعث انقالب 1978شد. 
بنیادگرایی  روحانیون  از  گروهی  به  را  قدرت  انقالب،  این 
داد که روی خشم ایرانیان نسبت به امریکا برای نابودکردن 
دموکراسی ایرانی، سرمایه گذاری کردند. رژیم آن ها الهام 
جمله  از  جهان،  سراسر  در  رادیکال  های  مسلمان  بخش 
به  و  رسیدند  قدرت  به  طالبان  که  جایی  بود،  افغانستان 
تروریست هایی که حمالت 11 سپتامبر را انجام می دادند، 

پناه دادند.

فکر می کنید اگر ایاالت متحده مصدق را رسنگون نکرده بود تاریخ 
تروریسم تغییر می کرد؟ آیا ما بدون کودتا، حادثه 11 سپتامربی 

نداشتیم؟

مسلمانان  از  بسیاری  که  بود  عاملی  تنها  ایران  در  کودتا 
را به دشمن ایاالت متحده تبدیل کرد. با این وجود، این 
سیاست آمریکا گسترده تر از سیاست های مداخله جویانه 
در خاورمیانه بود که چشم انداز توسعه دموکراتیک در آن 
جا از بین برد. اگر دموکراسی ایرانی شکوفا می شد، ممکن 
بود برای سایر کشورهای منطقه تبدیل به الگو شود و زمینه 
ی شکوفایی دموکراسی در آن کشورها را فراهم آورد اما 

برعکس عمل شد.

آمریکایی ها در مورد کودتای سیا علیه مصدق چیزی منی دانند. 
آیا فکر می کنید اگر آن ها مطلع باشند تغییرات خاورمیانه را طور 

دیگه ای می فهمند؟

هنگامی که ایرانیان علیه شاه برخاستند شعار "مرگ بر  شاه 
آمریکایی" دادند، زمانی که رژیم جدید آن ها به شدت ضد 
آمریکایی ظاهر شد و زمانی که گروهی از آن ها در سال 
1979 دیپلمات های آمریکایی را گروگان گرفتند، بسیاری 

   John Foster Dulles وزیرخارجه وقت آمریکا 

فاطمه طباطبایی

از کودتا تا انقالب
مصاحبه ای با استفن کینزر  به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد 

نگاهی به رابطه ی کودتای 28 مرداد 32 و انقالب 57 در ایران
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از آمریکایی ها تعجب کردند که چگونه این اتفاق در کشوری 
که همیشه دوست تلقی می شد ممکن است بیفتد. هنگامی 
که بفهمند ایاالت متحده در سال 1953 با ایرانی ها چه 
کاری کرده است، آن ها متوجه خواهند شد که چرا بسیاری 

از ایرانیان از ایاالت متحده خشمگین هستند.

چه چیزی شام را به موضوع کودتای 1953 کشاند و چه زمانی 
تصمیم گرفتید که این کتاب را بنویسید؟

نیم قرن طول کشید و به ویژه با رویدادهای 11 سپتامبر 
مشخص شد که کودتای 1953 تا چه حد رویداد مهم و 
فاسدی بوده است. این یک نمونه کاملی است که نشان می دهد 
چگونه مداخالت خارجی، حتی آن هایی که در زمان خود 
به موفقیت می رسند، می توانند تاثیرات بلندمدتی داشته 
باشند که باعث ایجاد فاجعه در کشور مداخله کننده شوند.

11 سپتامرب تأثیر عمیقی بر همه آمریکایی ها داشت، اما باید بر 
روی موضوع کتاب شام اثر متفاوت داشته باشد. آیا به یاد دارید 

که به تفکری به دلیل تحقیقات خود پاسخ متفاوتی داده باشید؟

هیچ چیز در تاریخ در خال اتفاق نمی افتد. برای همه چیز 
دلیلی وجود دارد، حتی اگر همیشه دالیل خوبی نباشند. تنها 
با فهمیدن علل تراژدی، می توانیم امیدوار باشیم از تراژدی 
های آینده جلوگیری کنیم. من می خواهم خوانندگان کتابم، 

واقعیت داشته  از یک  از مطالعه ی آن درک قویتری  بعد 
باشند: ایاالت متحده نمی تواند در یک روند سیاسی خارجی 
اثرات  مداخله  این  اینکه  بدون  کند  دخالت خشونت آمیز 
طوالنی مدت و مضر بر روی امنیت آمریکایی ها داشته باشد.

پرزیدنت بوش بارها و بارها پس از 11 سپتامربگفت که "آن ها از ما 
نفرت دارند" زیرا آن ها از آزادی، به ویژه آزادی ما نفرت دارند. شام 
وقتی این تحلیل او را شنیدید چه فکری کردید- اینکه دارد  اطالع 

نادرست می دهد )و مردم آمریکا را گمراه می کند(؟

هیچ کس در جهان مراقبت نمی کند که در ایاالت متحده 
آزادی کم یا زیاد است. آنچه که آن ها را عصبانی می کند 
این است که ایاالت متحده از قدرت خود برای فروپاشی 
آزادی در سایر نقاط جهان استفاده می کند. در بسیاری 
از کشورها، از جمله ایران، دولت ایاالت متحده رهبرانی را 
که ارزش های آمریکایی را داشتند کنار گذاشت و کسانی 
آمریکایی ها دوست  از هرچه  را جای آن ها گذاشت که 
دارند، متنفر بودند. ما کسانی را در این کشورها حاکم می 
کنیم که خودمان هم نمی توانستیم تحملشان کنیم. ممکن 
است بخواهیم از این حقیقت جلوگیری کنیم، اما این عامل 
اصلی احساس ضد آمریکایی در جهان است. ایاالت متحده 
به دلیل آن چیزی که هست، مورد تنفر نیست، بلکه به خاطر 

کارهایی که انجام می دهد مورد تنفر است.

تاریخ و اندیشه
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نیم قرن طول کشید و به ویژه با رویدادهای 
11 سپتامرب مشخص شد که کودتای 1953 تا 
چه حد رویداد مهم و فاسدی بوده است. 
این یک منونه کاملی است که نشان می دهد 
چگونه مداخالت خارجی، حتی آن هایی که 
در زمان خود به موفقیت می رسند، می توانند 
تاثیرات بلندمدتی داشته باشند که باعث ایجاد 

فاجعه در کشور مداخله کننده شوند.
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لینکلن در سخرنانی دوم خود می گوید که جنگ داخلی انتقام 
خدا برای برده داری است. ما گناه کرده بودیم و اکنون خدا خون 
گناهامنان را با خون جنگ داخلی می شوید. رؤسای جمهور امروزه 
اینگونه صحبت منی کنند. آیا می توانیم بهرت از آن ها عمل کنیم؟

رهبران عاقل متوجه هستند که خودشان به همراه پیشینیان 
خود، مسئولیت مشکالت کشورهایشان را برعهده دارند. آن 
ها به طور غریزی نمی خواهند دیگران را سرزنش کنند. 
رؤسای جمهور آمریکا به گونه ای عمل می کنند که گویا 
ایاالت متحده برخی از مشکالت فعلی را با رفتارهای خود در 
دنیا به وجود نیاورده است  - اقداماتی نظیر کودتای 1953 در 
ایران- موجب خشم بسیاری از مردم جهان نسبت به روشی 
که آمریکایی ها از قدرتشان  استفاده می کنند، شده است. 
لینکلن می گوید که برای پیدا کردن علت اصلی اختالف و 
خشم خشونت آمیز، باید به آینه نگاه کنیم. این مساله هم در 

مورد ملت ها و هم در مورد اشخاص صحیح است.

وقتی که 11 سپتامرب اتفاق افتاد، کتاب شام به کجا رسیده بود؟ آیا 
این اتفاق شام را مجبور به بازنگری در نحوه روایت کتاب کرد؟

من زمانی که حمالت 11 سپتامبر رخ داد، هنوز نوشتن 
کتاب را شروع نکرده بودم. با این حال، تفکر درباره این اتفاق 
و تالش برای فهمیدن منشا این اتفاق، به من کمک کرد تا 

به این موضوع برسم.

آیا محافظه کاران شام را برای ارتباط وقایع 1953 و 1979 و حمالت 
11 سپتامرب مورد انتقاد قرار دادند؟

کتاب من به طرز قابل توجهی در طیف های سیاسی مختلف 
پذیرفته شده است. من فکر می کنم این به این دلیل است 
که این موضوع، نقطه نظری برای جدل نیست، بلکه یک 
واقعیت ساده است که برای بسیاری از مردم ناشناخته است. 
به همین دلیل من کتاب را با این نقل قول از ترومن شروع 
کردم: "تنها چیز جدیدی که در این جهان است تاریخی 

است که نمی دانید."

پرزیدنت بوش می گوید که دموکراسی در خاورمیانه در حال 
ایران پنجاه سال پیش یک شبه  محبوب شدن است. موافقید؟ 
دموکراسی همراه با مصدق داشت و این تجربه، هامنگونه که 
گفتید بخاطر ضعف های خود مصدق به عنوان یک رهرب و البته 

بیشرت به دلیل دخالت خارجی، منحرف شد. ما چقدر مطمنئ 
خواهیم بود که این دموکراسی حاال و در این زمان موفق شود؟ و 
خارجی ها - یعنی ایاالت متحده - این بار نقش مثبت بیشرتی ایفا 

می کنند؟ )چند سوال در یک سوال پرسیدم.متاسفم(
دارند وقتی  ایرانی ها چه احساسی  امروز  تصور کنید که 
می شنوند آمریکایی ها اصرار دارند که ایران دموکراتیک 
"ما یک  تر باشد. آن ها به طور طبیعی پاسخ می دهند: 
بار دموکراسی داشتیم، اما شما آن را نابود کردید." کودتای 
1953 بزرگترین فرصت ما را برای گسترش دموکراسی در 
خاورمیانه نابود کرد. اعمال دموکراسی به واسطه زور ایجاد 
نمی شود. یک ضرب المثل عربی می گوید بهتر است که 40 
سال تحت حکومت یک حاکم ظالم زندگی کنیم تا یک روز 
تحت حکومت یک حاکم خارجی. یکی از جنبه های مضطرب 
کننده تالش آمریکا برای دموکراتیزه کردن خاورمیانه کنونی، 
این است که اگر موفقیت آمیز باشد، نتایج برای منافع آمریکا 
ممکن است بسیار منفی شود. فرض بر این است که رژیم 
های دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، طرفدار آمریکایی 
هستند، اسرائیل را می پذیرند و با خوشحالی نفت خود را با 
غرب به اشتراک می گذارند، اما این فرض بسیار اشتباه است. 
مردم بسیاری از این کشورها به خاطر اقدامات آمریکایی 
ها در نیم قرن گذشته آسیب دیده اند و ناکام شده اند و 
تا  کنند  استفاده  دموکراتیک  های  آزادی  از  است  ممکن 
کشورهایشان نسبت به امروز بیشتر ضد امریکایی کنند. این 

یکی از بدترین اثرات سیاست های اشتباه ما است.

اگر دموکراسی به خاورمیانه بیاید، آیا اطمینان دارید که ایاالت 
متحده از زندگی با عواقب آن خشنود خواهد بود؟ یا ما مجددا 

وسوسه خواهیم شد که نتیجه را تغییر دهیم؟

ایاالت متحده در هر کشوری که مداخله کرده است، تالش 
می کند یک قدرت را به دولت تبدیل کند تا الف( صادقانه 
نماینده مردم آن کشور باشد و )ب( طرفدار آمریکا باشد. 
تعارض  با هم در  این دو هدف  به سرعت روشن شد که 
است و ایاالت متحده باید بین تحمیل یک رژیم غیرواقعی 
یا یک فرد  یا  انجام دهد  را  که پیشنهادهای آمریکایی ها 
محبوب که منافع کشور خود را مهم تر از منافع آمریکا قرار 
می دهد، یکی را انتخاب کند که به طور طبیعی آمریکا گزینه 
ی نخست را انتخاب می کند. این رژیم های ناپاک باید از 
سرکوب استفاده کنند تا در قدرت باقی بمانند. ایاالت متحده 
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از آن ها حمایت می کند و تنفر از امریکا به قدری 
رشد می کند تا در آینده منفجر شود.

آیا به نظر شام تاریخ طعنه آمیز و ناراحت کننده 
و وحشتناک است؟ برای من اغلب اینگونه است، 
به خصوص وقتی که در مورد تاریخ خاورمیانه فکر 

می کنم.

تاریخ در حال تبدیل شدن به دشمن آمریکا 
است زیرا بسیاری از رهبران آمریکا به تاریخ باور 
ندارند. آن ها معتقدند که ایاالت متحده بسیار 
منحصر به فرد و بسیار قدرتمندتر از هر ملتی 
یا امپراطوری دیگر است و تاریخ در مورد آن 
ها اجرا نمی شود. آن ها بر این باورند که تاریخ 
دیگر به طور موثر اتفاق نمی افتد. کلیو3 همیشه 

برای چنین گناهانی انتقام می گیرد.

Clio -3 نام یکی از اساطیر یونانی و دختر زئوس است که الهه تاریح 
محسوب    می شود.
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 فکر و ذکرمان شد کسب آبرو. چه آبرویی؟
 مملکت رو تعطیل کنید. داراالیتام دایر کنید درست تره .

 مردم نان شب ندارند، رشاب از فرانسه می آید.
 قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند.
 باران رحمت از دولتی رس قبله عامل است و سیل و زلزله از معصیت مردم.

 میر غضب بیشرت داریم تا سلامنی. رس بریدن از ختنه سهل تر .
 ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده.

 چشم ها خامر از تراخم است.
چهره ها تکیده از تریاک.

 اون چهارتا آب انبار عهد شاه عباس هم آبش کرم گذاشته!
ملیجک در گلدان نقره می شاشد.

چه انتظاری از این دودمان با آن رسسلسله اخته؟

خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؛ دالل، فاحشه، لوطی، لـله، قاپ 
باز، کف زن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی است.

بخشی از دیالوگ حسین قلی خان در فیلم حاجی واشنگنت ساخته علی حامتی
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یاسمین صابریان

 علی حاتمی را با کدام اثرش می شناسید؟ سوته دالن؟ کمال 
الملک؟ مادر؟ دلشدگان؟ هزاردستان؟ این سوال جفایی است 
که هر کدام از ما در حق علی حاتمی می کنیم. علی حاتمی 
را نه صرفا با نام آثار مطرحش بلکه او را با فلسفه اندیشه اش 
باید شناخت؛ اندیشه ای ایرانی همراه با هویتی مستقل برای 
ساخت جهانی اصیل. داستان سرایی شاعرانه، اصالت قصه 
ی ایرانی، قدم برداشتن در ساختار داستان شرقی و به قول 
خودش ایجاد نمایشی که در سیاق کالم، راز و رمزهای زبان 
فارسی را داشته باشد، ویژگی های منحصر به فردی است 
که با حاتمی آغاز شد و با مرگ او اگر پایان نیافته باشد رو 
به فراموشی رفت. او را شاعر سینمای ایران خطاب می کنیم 
زیرا برجسته سازی نقش ساختار موزون ادبیات فارسی و 
انتقادها از عمق  بیان عمیق ترین پیام ها و گاه تیزترین 
عاشقانه ها و شاعرانه های فارسی، از دل داستان های زیر 
کرسی، از درون قصه های پر تالطم اما بی سرانجام، کار کسی 

چون او بود و بس.

علی حامتی؛ اصالت روشنفکری
ورای معماری بی نظیر آثار علی حاتمی، فلسفه نگاه وی 
به عنوان یک نقیض و استثنا در جامعه روشنفکری غرب 
پسند ایران ارزش و اهمیت خود را از همدلی مردم با آثارش 
بازمی یابد. حاتمی تمام سال های فعالیت حرفه ای اش وقف 
اندیشه و راهی بود که درست می پنداشت و بنا داشت که 
مسئولیت خویش را تا حد نهایی به سرانجام برساند. اعتقاد 
به توانستن در هر شرایطی، استقاده از امکانات، هنرورزی و 

ساختن نداشته ها از دل داشته ها، از آموزه های بزرگ راه 
حاتمی بود که  او را تا پایان ساخت شهرک سینمایی غزالی، 
که با جفا به نام خودش ثبت نشد، با وجود تمام سختی ها 
و عدم همکاری تلویزیون، برای ایجاد فضایی ماندگار برای 
سینمای ایران مصمم نگاه داشت. حتی وجود جنگ و فرار 
معمارهای اصلی پروژه که از ایتالیا آمده بودند، وی را از کار 
باز نداشت و با ادامه کار بوسیله ی آقای خاکدان، خشت روی 
خشت نهادن آن با عشق به پایان رسید. حاتمی همچون 
کوندرا که در وصف خود می گوید" من خانه هستی را خراب 
کردم که رمانم را بسازم"، خانه هستی را خراب کرد تا فیلم ها 

و قصه هایش و حتی ورای آن هویت ایرانی را بسازد.
هویت ایرانی خود واژه غریبی است که مدت ها با این دست 
و آن دست شدن در محافل روشنفکری و ضد روشنفکری 
ایران تا مقاالت و سخنرانی های دانشگاهی و کافه ای و 
مجلسی، هزار رنگ به خود گرفت اما حقیقت چیزی نیست 
جز گمراهی هویت در جدال سنت و مدرنیته. مدرنیته که از 
بدو ورودش با نام توسعه به ویژه توسعه غربی از زمان رضا 
شاه تا کنون دستاوردی گنگ و نه خودخواسته و انتخابی 
بلکه تزریقی به جان و جهان ایران و ایرانی بوده است، همواره 
در جدال با سنت منجر به ایجاد تعارضی گسترده در شکل 
گیری تمام وجوه شخصیتی مردم این سامان گشته و سپس 
با رسوخ در روح جامعه از هنر، ادبیات، نقاشی، فیلم سازی 
تا کشاورزی و شهرنشینی و روستا نشینی مان را به چیزی 
دور از واقعیتمان بدل ساخته است. تجدد آمرانه همراه با 
درهم ریختگی جامعه دوقطبی و دیوار کشی فرهنگی بین 
سیاه و سفید، دستاوردهای تجدد ایرانی از دل سیاست های 
مدرنیزاسیون بدون توجه به زیرساخت های سنتی و فرهنگی 
بود. جامعه روشنفکری ایران نیز که از دیرباز توسعه و تمدن 
را وام گرفته از غرب می دانست، نه تنها تالشی در راستای 
احیای اصالت گذشتگان نداشت بلکه در مواجه با آموزه های 
غربی ترغیب به فراموشی و تغییر هرچه بیشتر سنت ها می 
کرد تا زمانی که موج جدیدی از دیدگاه های متفاوت همچون 
آل احمد و شریعتی وارد این جریان شد؛ روشنفکرانی که این 
بار هویت ایرانی را در شعار "نه به غرب" می جستند. در این 
میان علی حاتمی مثال نقضی است در تمام این هیاهوها 
و جدل ها بر سر شرق و غرب که بدون ستیزه و حرکات 
سلبی، ایرانی بودن را برجسته می کند و در کارهایش به 

تصویری از اصالت
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هنرمندانه ترین شکل ممکن آن را فریاد می زند. ترکیبی از 
سنت و مدرنیته که اصالت سنت را بر چرخ مدرنیته سوار 
می کند و آن را همچون ابزاری برای نمایش هرچه بهتر 
سنت به کار می گیرد. توجه بسیار زیاد او به ریشه ها و 
تاریخ، نقطه عطف شکل گیری جهان او در سینمای ایران 
بود؛ او پیش از هرچیز ابتدا اصالت یک سوژه را را در گذار 
تاریخی ایران درک می کرد و بعد آن را آنگونه که در معنای 
اصیل ایرانی تعریف می شود، به تصویر می کشید. او تصویر 
را به عنوان هنری چند هزار ساله چه در کتیبه ها و چه در 
سفالینه های جام شوش که اولین انیمیشن جهان را نشان 
می دهد، در نزد مردم ایران یافته بود و از دوربین به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به تصویری از تاریخ استفاده می کرد. اما 
تاریخ اینجا برای او نه ابژه اصلی بلکه دستاویزی بود برای 
رسیدن به مفهوم اصالت و هویت داستان ایرانی. کاراکترهای 
تاریخی که گویی نه صرفا متعلق به آن زمان بلکه در طول 
دوران زندگی می کردند، نه رویا بودند و نه افسانه بلکه اگر 
در تاریخ رخ می نمودند، می توانستند تاریخی زیباتر بسازند. 
در زمانه ای که همه محو در ساخت و رسیدن به درام غربی 
و وام گیری از سینمای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ... بودند و 
هستند، سینمای علی حاتمی پرچمدار استقالل و شاخص 
های هنر ایرانی بود که در هیچ فستیوال بین المللی جایزه 
دریافت نکرد چون اساسا این مساله دغدغه او نبود. آثار او 
شعر غیر قابل ترجمه برای جهانیان، سوار بر فضایی استعاری 
و برخواسته از زیر الیه های زندگی مردمانش بود و برای 
آن ها ساخته می شد. با همین استدالل او برای کارهای 

تلویزیونی اش بیش از سینمایی اهمیت و وسواس قائل بود 
زیرا حاتمی برعکس تفکر سینمایی غربی که تلویزیون را 
سطح نازل تری از سینما می دانست، معتقد بود به دلیل 
مردمی تر بودن فضای تلویزیون و مخاطبان بیشترش برای 
این فضا باید ارزش بیشتری قائل شد. متاسفانه این مهم در 
اکنون ایران کامال برعکس شکل داده شده است و فضای 
مردمی تلویزیون به فضایی سلیقه ای با آثاری با سطح کیفی 

بسیار نازل بدل شده است. 

قلم علی حامتی؛ روایت ایرانی بودن 
بر عکس درام شسته رفته غربی و حرکت در  او  داستان 
چهارچوِب آغاز-اوج -پایان درگیر یک بی الگویی اما در عین 
حال تعلق به الگوی بزرگتری به نام داستان نویسی شرقی 
بود. داستان های علی حاتمی همچون هزار و یک شب، هزار 
داستان و هزاردستان آشفتگی را که مشخصه اصلی داستان 
در  میداند.  ارزش  بلکه  ارزش  نه ضد  است  نویسی شرقی 
داستان نویسی شرقی ما با روند روبروییم نه آغاز و پایان. از 
ابتدای قصه تا انتهای آن هزاران داستانک دیگر می تواند رخ 
بنماید و شکلی از بی زمانی و بی مکانی و رهایی را به تصویر 
بکشد. علی حاتمی اگر زنده می ماند با پخته تر شدن ایده 
هایش و پیشرفت سبک نوپایش دوره ای نوین در سینمای 
ایران پا می گرفت که دستیابی به سبک راستین سینمای 
ایرانی را تحقق بخشد و همچون بسیاری کشورها مثل هند، 
فرانسه، آمریکا... در هر نقطه ای از جهان فیلمی از ایران اکران
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در  است  نقضی  مثال  میان علی حامتی  این  در 
متام این هیاهوها و جدل ها بر رس رشق و غرب 
که بدون ستیزه و حرکات سلبی، ایرانی بودن را 
برجسته می کند و در کارهایش به هرنمندانه ترین 
شکل ممکن آن را فریاد می زند. ترکیبی از سنت و 
مدرنیته که اصالت سنت را بر چرخ مدرنیته سوار 
می کند و آن را همچون ابزاری برای منایش هرچه 

بهرت سنت به کار می گیرد. 
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شود، ایرانی بودن از تک تک اجزایش؛ از ساختار تا قصه و از 
فرم تا محتوا نمایان باشد. زمانی که فیلم  حسن کچل ، اولین  
ساخته  حاتمی  و اولین فیلم موزیکال رنگی سینمای ایران را 
تماشا می کنیم، با مجموعه کاملی از ساختاربندی تا محتوای 
ایرانی روبروییم؛ استفاده از رهایی پنهان در نگارگری ایرانی 
در تصویر سازی و برجسته سازی شعرهای فولکلور و داستان 
های شهر فرنگ که در زنجیره رو حوضی و نقالی ایرانی قرار 
می گیرد، آغاز کننده جریانی بود که بعدها حاتمی آن را 
در فیلم ها و سریال هایش غنای بیشتری بخشید. سینما 
برای او تنها روایت یک قصه و تصویر برداری نبود برای او 
را که می  لباس ها، دکور و هر چیزی  نقاشی،  موسیقی، 
توانست نشانی از فهم هویتی مدنظر با داستان داشته باشد 

اهمیت می یافت. 
او این هنرها را به یک باره و تمام شده نشان نمی داد بلکه لحظه 
به لحظه در داستان با بیننده خلقشان می کرد؛ موسیقی را 
در خالل قصه می نواخت و نقاشی را در طول داستان می 
کشید تا هنر فارغ از کارکردش برای روند داستان، جلوه 
ذاتی خود و پیوندش با تاریخ اثر را نمایان کند. بازیگری نیز 
برای او تکیه به یک متن سلب و برجسته سازی نوشته های 
خود نبود. آهنگ کالم با نوشته های او به گونه ای در هم 
می آمیخت که گویا شخصیت در ذهن مخاطب با دیالوگ 
یکی می شود و در زنجیره درازی که بند بندش در هم گره 

خورده قرار می گیرد. 
با مرگ حاتمی اما این نوع نگاه به سینما و شاید در فضای 
بزرگتری به هنر قطع شد. سینمای ایرانی پس از او دیگر 
نه آنقدر که باید ساخته شد و نه دیده شد. تنها در فضایی 
فانتزی گونه، گاهی کارهایی همچون کارهای داوود میرباقری 
و یا افشین هاشمی مطرح شدند که باز هم نتوانست آنطور 
اندیشه  باید راه خود را در میان مردم پیدا کند. خأل  که 
حاتمی خود را در جایی نشان می دهد که تن به دیکته ها 
دادیم و از شکوفایی ذهن خود واماندیم. جایی که باید یاد 
می گرفتیم برای رسیدن به توسعه و تجدد باید از دروازه 
های اصالت و سنت گذشت، آن ها را زیر پاهایمان لگدمال 
کردیم. از یاد بردیم که با غنای تاریخی خود می توانیم مولد 
توسعه ای خود بنیاد و ایرانی باشیم. حاتمی زود رفت اما 
یادگارانش برای ما در حفظ قداست اهدافش بس. او نمایانگر 
به  رضا  که  زمانی  است  هزاردستان  فیلم  از  همین جمله 

ابولفتح گفت:
دمل میخواست روزگار بهرتی بود تا از عشق میگفتی...
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اصالت گمشده



ابوالفتح صحاف: پیروزی محرومان قطعی است

دل نگرانی ما از خودخواهی آدمی است هک می خواهد هب چشم خود شاهد پیروزی باشد

پیروزی رویت خواهد شد

حتی اگر رد کاهس  ی چشم اهی من و تو ،گیاه رودییه باشد

م ریسمان چنگ زبنم؟ تفنگچی:من رغیب حال هب کدا
رضا 

بخشی از دیالوگ ابوالفتح و رضا رد سریال زهاردستان ساخته علی حاتمی

ایانی
ن پ

سخ

 پیروزی محرومان قطعی است
دیالوگی از سریال زهاردستان ساخته ی علی حاتمی

33

ایانی
ن پ

سخ

ماهنامه سرند      شماره سی و چهارم، مرداد 1397

ر:
وی

ص
ع ت

منب
ی

امت
 ح

ی
عل

از 
ی 

ثر
ن ا

ستا
رد

هزا
م 

فیل
از 

ی 
منای

در 
ف، 

حا
 ص

تح
لف

بوا
ش ا

نق
در 

ن 
ریا

صی
ی ن

عل
w

w
w.

fa
ra

ru
.ir












	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

