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اول چاه را بکنیم یا مناره را بدزدیم؟

مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم در مجلس که طراح
اســتیضاح رئیــس جمهوری اســت اخیــراً در مصاحبهای
بــا افتخــار اعالم کــرده کــه در تهیه ایــن طرح بــا هیچ کس
درنـــگ مشــورت نکرده و به عنوان یک نماینده مجلس تشــخیص
داده باید این کار را انجام دهد .بیراه نیســت اگر گفته شــود
یکــی از دالیل عدم اســتقبال حتــی همفکرانش از این طرح هــم همین عدم
مشورت باشد اما قاعدتاً دلیل محکمتر دیگر سبک و سنگین کردن پیامدهای
کار است که زمینه ساز بیتوجهی قریب به اتفاق نمایندگان به این موضوع
شــده اســت .این طرح اگر چــه در نطفــه ماند و راه بــه جایی نبرد امــا زوایای
قابل تأملــی دارد که منطق و رویکرد جریان مخالف دولت را بخوبی آشــکار
میســازد .در ماههای اخیر این طیف بســیار بر دولت خــرده گرفتهاند که چرا
در برابــر بــد عهــدی امریکا از برجــام خارج نمیشــود یا چرا در پــی تصویب
لوایــح  4گانه مرتبط با اف ای تی اف اســت .اینکه انتقاد حق آنهاســت قابل
انکار نیســت امــا اینکه منتقــدان راهکار جایگزیــن و البته عملیاتی نســبت
بــه موضوع محل نقد داشــته باشــند هم انتظار گزافی نیســت .حــال آنکه از
ســوی این جریان مخالف دولت آنچه پر رنگتر و مشهودتر بوده تنها انتقاد
بوده اســت و انتقاد .اینکه بعد از خروج از برجام چه بایــد کرد ،یا برنامه آنها
برای مراودات مالی با کشــورهای دیگر حتی با دولتهای دوست در صورت
نپذیرفتن اف ای تی اف چیست سؤالهای بیجوابی است که البته همچنان
ادامــه هــم دارد .گذشــته از اینکه دولت فعلــی منتحب مردم اســت و عقل
حکم میکند سیاســتها و برنامههایــش باید تا پایــان دوره ادامه یابد و این
دیگران هســتند که باید خود را با رأی و انتخاب مردم هماهنگ کنند ،نه آنکه
منتخب مردم ،سیاســتهای رقبا و مخالفان را در پیش گیرد ،اساساً برنامه و
راهکار مورد اتفاق و اجماعی از سوی مخالفان دیده نمیشود .تصمیمسازی
فرآیند تعریف شــده خود را دارد و بنیان و فلسفه تعریف چنین سازوکارهایی
هــم توجه به خرد جمعی ،کار کارشناســی و بررســی پیامدها و اثــرات آنها در
عرصه عمل است .اینکه چهره شناخته شده جریان مخالف دولت با افتخار
اعــام میکند طرحی با تبعات ملی را بدون مشــورت حتی با همفکران خود
تهیه کرده نشــان دهنده رویکرد و منطق این جریان سیاسی است که رسالت
خود را رویارویی با رقیب فرض کرده به هر قیمتی و در هر شرایطی .این روزها
اگر چه کشــور و مردم با مشکالت مختلفی دســت و پنجه نرم میکنند و کسی
هم دولت را مصون از اشــتباه و نقد نمیداند ،اما تصــور اینکه چنین جریان
فکری و سیاســی در روزهای ســخت و مواجهه با فشــارهای خارجی و داخلی
عهــده دار مدیریت کشــور باشــد ،قابل تأمــل و بســیار محل نگرانی اســت.
جریانی که ظاهراً باور دارد «اول باید مناره را بدزدد بعد چاه بکند».

شمخانی:اماراتپیامهمکاری
و رفع سوء تفاهم می دهد

علــی شــمخانی ،دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــور از
گزارش ارســال پیامهای همکاری و رفع ســوء تفاهم از ســوی امارات
متحده عربی به ایران خبر داده است .این خبر در کنار برخی
واقعیتهــای دیگر منطقه ،نشــان از آن دارد که تالش مســتمر امریکا برای ایجاد
ائتالف منطقهای با هدف کاستن از نفوذ و نقش منطقهای ایران و در مقابل فقدان
وحدت نظر میان کشورهای عربی نسبت به این هدف ،آینده سیاستهای امریکا
در خاورمیانــه و نســبت بــه ایــران را درهالــهای از ابهام قــرار داده اســت .تعارض
اجتناب ناپذیر منافع کشورهای خاورمیانه ،اختالف نظرهای ایدئولوژیک و مداخله
کشورهای قدرتمند خارج از منطقه بویژه امریکا که همواره منافع خود را به واسطه
فراهم آمدن زمینه رقابتهای تسلیحاتی و بهره بردن از دالرهای نفتی در تقویت
اختالفــات و تنشهــای ایــن منطقــه یافته اســت ،فراهم کننــده مقدماتــی بود که
باالگرفتن تنش میان ایران و کشورهای منطقه را امکانپذیر میساخت.
اگرچه حضور دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا و انتخاب ریاض به عنوان
نخستین مقصد ســفرش این پیام مثبت را به شرکای منطقهای ارسال میکرد که
نگاه ویژه امریکا به خاورمیانه را به رأس سیاستهای خارجی واشنگتن بازگردانده
اســت اما به نظر میرســد که کاخ ســفید با پاســخ منفی شــمار قابل مالحظهای از
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیــج فارس بــه ائتالف ســازی و برتریجویی
عربستان سعودی ،در پیگیری سیاست علیه جمهوری اسالمی ناکام مانده است.
در واقع ایران این روزها در حالی تحت فشار امریکا و شرکای منطقهایاش از جمله
ریاض به از دســت دادن روابط ممتازش با کشــورهای منطقه تهدید میشــود که
اتفاقاً در موضوع تمایل به حفظ روابطش با ایران در میان کشورهای عربی منطقه
تنها نیســت.آنچه از روند تالشهای ضد ایرانیای که از ســوی امریکا و اصلیترین
شــریک منطقهای این کشــور برمیآید ،دســتکم عمان ،کویــت و قطر تمایلی به
پیــروی بــی چــون و چرا از مواضــع امریکا علیه ایــران ندارند .موضعــی که حاال به
نظر میرســد مصر و امارات هم به آن پیوســتهاند و همین ،شکاف و دو نیم شدن
کشــورهای منطقهای بر ســر رابطه و همکاری با ایران را بــه امری جدی و غیرقابل
انکار تبدیل کرده است.
بنابرایــن اقدامــات امریــکا که در فقــدان متحــدان اروپایی قدرتمند ســعی در
تقویــت ارتباطات منطقــهایاش دارد ،گامی فراتر از رجزخوانــی و رایزنیهای بی
حاصل نرفته اســت .اقداماتی که بیش از هر چیز میزان شــکیبایی ایران را در بوته
آزمــون میگذارد تا شــاید با ترغیب آن به واکنش ،بهانــه را برای تبدیل تنشهای
منطقهای و جنگهای نیابتی به درگیری رودر رو فراهم آورند.
این سیاســت ایران تاکنون نه تنها از تبدیل مجادلههای کالمی به درگیریهای
بیشــتر جلوگیری کرده بلکه با ایجاد صفبندی پیدا و پنهــان در میان اعراب خواه
ناخواه سیاست منطقهای امریکا را از معنا تهی و در تحقق اهداف غاییاش ناکام
گذاشته است.
در چنیــن فضایــی اســت که دبیر شــورای عالی امنیــت ملــی در گفتوگویی از
پیامهــای مثبــت کشــورهای دور و نزدیــک منطقــه بــه جمهوری اســامی ســخن
میگویــد .علــی شــمخانی در مصاحبــهای بــا خبرگــزاری تســنیم گفتــه اســت که
کشــورهای منطقــه با سیاســت امریــکا مبنی بر ائتــاف علیه ایران موضــع واحد و
همسویی ندارند...
شــمخانی درگفت و گو با تســنیم درباره تالش امریکا برای ائتالف سازی علیه
ملــت ایران گفت« :درســت اســت که نیت امریکا ائتالفســازی علیــه ملت ایران
است ولی ،کشورهای منطقه موضع واحد و همسویی با مقامات کاخ سفید در این
زمینه ندارند ».او با بیان اینکه بســیاری از کشــورهای عربی حتی در حاشیه جنوبی
خلیج فارس روابط دوســتانهای با ایــران دارند و لزومی برای ایجاد ائتالف نظامی
یا امنیتی در برابر ایران نمیبینند ،افزود« :برعکس کشــورهایی مانند عمان ،قطر
و کویــت به دنبال جلوگیری از تنش آفرینیهای کاذب هســتند و تالشهای خوبی
هم در دستور کار دارند .حتی امارات هم مواضع کامالً منطبقی با عربستان ندارد
و در داخــل امــارات متحده حاکمانی هســتند کــه پیام همکاری و رفع ســوء تفاهم
میدهند .در مورد عربستان ما بارها حاکمان این کشور را به توجه به منافع ملی و
عربی خود دعوت کردهایم .این ،برای عربستان یک شکست است که از مهمترین
مســأله جهان اسالم ،یعنی مسأله فلســطین عبور کند یا بخواهد با رژیم نامشروع
صهیونیستی ارتباط داشته باشد و همپیمان شود».
ëëقطع صادرات نفت الزاماًمساوی با مسدود شدن تنگه هرمز نیست
دبیر شــورایعالی امنیت ملی ایران گفت که راههای زیادی برای قطع صادرات
نفت دیگر کشورها از سوی ایران وجود دارد .شمخانی به تهدیدات ایران برای قطع
صادرات نفت از طریق بســتن تنگه هرمز و واکنش امریکاییها اشــاره کرد و گفت:
«قطع صادرات نفت الزاماً مساوی با مسدود شدن تنگه هرمز نیست و روشهای
متعددی برای محقق کردن آن وجود دارد که امیدواریم مجبور به اســتفاده از آن
نشــویم ».شمخانی در زمینه تالشهای امریکا برای کاهش و قطع صادرات نفت
ایــران نیزگفت« :ایــران ابتکاراتی را طراحی و عملیاتی کرده اســت که تحریمهای
غیرقانونی امریکا علیه صادرات نفت ایران را خنثی میکند».
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وزیر کشور :سامانههای مبارزه با قاچاق کاال تا پایان اسفند آماده میشود
وزیر کشور گفت :ســامانه مبارزه با قاچاق
کاال و ارز تا پایان اسفند آماده میشود.
بــه گــزارش ایرنا ،عبدالرضــا رحمانی
فضلــی در حاشــیه جلســه ســتاد مرکزی
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و ســاماندهی
ســامانههای ایــن ســتاد ،اظهــار داشــت:
قانونگــذار حــدود  76مورد تکلیــف کرده
که بخش زیادی از این موارد ســامانههای
توزیــع ،تهیــه و نظارتــی کاالهــا از مبــدأ تا
مقصــد و مســیر اســت .وی ادامــه داد:

میتوانیــم اطمینــان کامل دهیــم که امر
مبــارزه بــا قاچــاق کاال ،توزیــع عادالنــه و
مناســب ،قیمتگذاری و کنترل قیمتها
کامالً رعایت میشــود و یک ســال اســت
که شخصاً این مسائل را پیگیری میکنم.
البته این تکلیف سال  92ابالغ شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه جلسه ستاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز امســال برگزار
شــده اســت ،گفــت :همــان طور کــه قول
دادیــم ،تا آخر اســفند ســامانهها را آماده

میکنیم و مرحله بعد اتصال ســامانهها
به یکدیگر اســت .رحمانی فضلی افزود:
نتیجــه گزارش ســامانهها را از دســتگاهها
گرفتیــم کــه برخــی دســتگاهها وظایــف
خود را انجام دادند ،اما متأســفانه برخی
دســتگاهها هــم نتوانســتند انجــام دهند؛
جمعبنــدی بر این شــد کــه ظــرف  10روز
همه دســتگاههایی که نتوانستند وظایف
خــود را انجام دهنــد ،دالیل عدم انجام را
برای ما گزارش کنند.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد
روز گذشــته خبرگزاری میزان وابسته به قوه
قضائیه خبر داد که مدیرعامل سابق بانک
ســرمایه با قرار بازداشــت موقت بازداشــت
شــد.این خبــر در حالی اعالم شــده که علی
بخشایش بعد از اتمام جلسه دادگاه با قرار
 10میلیــارد تومانــی آزاد شــده بــود .مجتبی
توگو با
پناهی ،وکیل او هم ظهر دیروز در گف 
ایلناگفت:بندهاطالعیازبازداشتنداشتم.
بعد از آنکه خبر منتشــر شد ،با فرزند ایشان
صحبــت کــردم که گفتنــد آقای بخشــایش

بــرای پرونــده دیگــری بــه مجتمــع شــهید
قدوســی مراجعه کــرده بود اما از بازداشــت
ایشان اطمینان نداریم.گفتنی است پیش از
این و طبق کیفرخواست صادره درخصوص
پروندهبانکسرمایه،سهعضوپیشینهیأت
مدیــره ایــن بانک ،علــی بخشــایش ،پرویز
کاظمی و محمدرضا توســلی بــه ترتیب به
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشــور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی
و مشــارکت در  ۴۶فقــره خیانــت در امانت،

مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشــور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی
و مشــارکت در  ۴۱فقــره خیانــت در امانت و
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی و
مشارکت در  ۴۰فقره خیانت متهم هستند.
همچنین ســه متهم فــوق با پایان بررســی
پرونــده ،هرکدام با تودیع وثیقــه  ۱۰میلیارد
تومانی تا صدور حکم در خــارج از زندان به
سرمیبردند.

صاحبنظران در نشستی بررسی کردند

افراطگرایینتیجهفقدانعدالتاجتماعی
مرتضی گل پور
خبرنگار

«عدالت اجتماعی و رویارویی با افرا 
ط
گرایــی و عــوام گرایــی ».ایــن عنــوان
نشســتی بــود کــه روز گذشــته در خانــه
اندیشــمندان علوم انسانی برگزار شد،

نشســتی کــه حاضران در آن ،از ســطح
بینالمللــی تــا تاریخــی و درنهایــت
جامعه شناســی و داخلــی ،پیامدهای
ط گرایــی و عوامگرایــی و جایــگاه
افــرا 
عدالت در سطوح داخلی و بینالمللی
را تبیین کردند .داوودهرمیداس باوند،
اســتاد روابــط بینالملــل از تاریخچــه

عدالــت و تالشهــای جهانــی بــرای
حقوق بشــر گفــت ،فریدون مجلســی،
مترجم و دیپلمات پیشین ،پیامدهای
تفــاوت فرهنــگ و زیســت نخبــگان
بــا عــوام را تشــریح کــرد ،باقر اســدی،
دیپلمــات دربــاره عدالــت و ارتباط آن
با چندجانبهگرایی سخن گفت و ناصر

فکوهی ،اســتاد دانشــگاه تهران درباره
ایران گفــت و اینکه چگونه بیعدالتی
موجــود ،میتوانــد یــا به شــورش یا به
انفعال اجتماعی ختم شود.
فکوهــی ،انفعــال اجتماعــی را
خطرناکتــر دانســت و گفــت کــه
اعتراض هــای اجتماعی عامل حیاتی

سیستم های اجتماعی هستند .برآیند
اظهــارات این نشســت ،ایــن میتواند
باشــد کــه عدالــت اجتماعــی امــری
پیوســته میان دولتها و جهان است و
هرچند ســطوحی از نابرابری در جهان
و کشــورها دیــده میشــود ،اما تــا اینجا
نیــز راه درازی طــی شــده اســت .ایــن

نشست ،همزمان با روز جهانی عدالت
اجتماعی و با همکاری بنیاد مطالعات
بینالمللــی ،فصلنامــه مطالعــات
بینالمللی و مرکز مطالعات ســازمان
ملل و خانه اندیشمندان علوم انسانی
برگزار شد .گزارشی از این نشست پیش
روی شما قرار دارد.

باوند :ایران هیچگاه طبقه بردگان نداشته است

مجلسی:کشورهایی مثل عربستان ،پاکستان و مالزی در مسیر فروپاشی هستند

داوود هرمیداس باوند ســخنان خود را با اشاره به بسته
بودن چشــمان فرشــته عدالت آغاز کــرد و آن را به این
معنــی دانســت کــه مقابل قانــون ،فقیر و غنــی مطرح
نیســت و هرکس در هر جایگاهی از قانون عدول کند ،با
برخورد مربوطه روبهرو خواهد شد.
این استاد روابط بینالملل اضافه کرد که کشورهای
آنگلوساکســون غیــر از عدالــت ،به مفهــوم انصاف نیز
بســیار بها میدهنــد ،زیرا در انصاف مجموعه شــرایط،
به معنــای تفاوتهای مردم عادی و افــراد دارای نفوذ
اجتماعی درنظر گرفته میشود ،ضمن اینکه کشورهای
التین هــر دوی این مفاهیم ،یعنی انصــاف و عدالت و
قانون را مدنظر قرار میدهند.
وی با اشــاره به اینکــه این مفاهیم هیــچ گاه به طور
کامــل ترجمــان واقعــی نداشــته اســت ،تصریــح کرد:
باوجــود ایــن ،تحوالت بشــری در طــول تاریــخ میل به
جوامعی است که به معنای نسبی عدالت و انصاف در
آنها جریان داشته باشند.
باوند پــس از این مقدمه ،خالصــهای از فرآیندهای
تاریخی درباره مفهوم عدالــت ارائه کرد و گفت :دوران
باستان ،چه در دولتشهرهای یونان و چه در امپراطوری
روم ،برده داری وجود داشــته اســت و در این میان تنها
جامعهای که نظام طبقاتی داشته ،اما هیچگاه طبقهای
به نام بردگان نداشته است ،ایران است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پس از ورود اســام بــه ایران،
بــرده داری به صورت موردی همچون کنیز و غالم و نه
به صورت طبقه ایجاد شد ،اضافه کرد :در اروپا و امریکا
از بردهها برای کشاورزی استفاده میشد.
باونــد با اشــاره به اینکــه پس از جنگهــای جهانی،
بــه دالیلــی ماننــد ورود زنان بــه کارخانهها و گســترش
شهرنشــینی ،به اختالف طبقاتی پایان داده شد ،افزود:
پــس از جنــگ جهانی اول دو کوشــش صــورت گرفت،
یکی تــاش برای حفظ حقــوق اقلیتها کــه در میثاق

فریــدون مجلســی ،ســخنران دیگــر این نشســت ،موضوع
بحــث خود را «عدالــت اجتماعی و مبارزه بــا عوامگرایی»
قــرار داد .او در ایــن بــاره ،بــه تفاوتهــای شــکاف فرهنگی
و زیســتی و اجتماعــی جمعیت انــدک الیت یــا نخبگان و
جمعیت گســترده توده مردم و پیامدها و عواقب آن برای
کشــورها و دولتهــای مختلــف پرداخــت و بــا اســتفاده از
نظریــههانتینگتون ،این تفاوتگــذاری را به جهان امروزی
تســری داد.او بــا اشــاره به اینکــه وجود عــوام در جوامع ،به
ایــن معنی اســت که خــواص هم مطــرح میشــوند و این
خواص از مزایایی بهرهمند هســتند که بــا آن فرهنگ خود
را پیــش میبرند ،اظهار کرد :در دورههای گذشــته نخبگان
اغلب پیرامون طبقه حاکم بودند ،اما وقایعی مانند جنگ
باعث شــد کــه فرهنگ خــواص عمومیتر شود.مجلســی،
جنگ را وســیلهای برای هدردادن منابع کشــورها دانســت
و اضافــه کــرد :در عصــر مــا وقتی فقــر پیدا شــد ،همه چیز
هــم دنبال آن میآید.وی درباره اســتعمار به عنوان نوعی
از بیعدالتــی ،گفت :اســتعمار یعنی کشــورهای پیشــرفته
کــه توســعه و برابری دارند ،بــه آفریقا میروند تــا مثالً این
کشــورها را استعمار ،یعنی تعمیر و عمران ببخشند و آنان
را آدم کنند اما میدانیم که این تفکر چه فجایعی به دنبال
داشــته اســت.این دیپلمات پیشــین ادامه داد :امــا در قرن
حاضــر ،مشــکل این اســت که وقتــی ســاموئلهانتینگتون
نظریــه «برخورد تمدنها» را مطــرح میکند ،در واقع دارد
بــه این اصل ارجاع میدهد که اگر مــا غربیها بدون دفاع
بنشــینیم ،دیگران با فرهنگ متفاوت خــود تمدن بهتر ما
را تخریب میکنند .مجلسی با اشاره به اینکه ترامپ امروز
روشها و افکارهانتینگتــون را اجرا میکند ،گفت :اختالف
اجتماعی میان کسانی که عوام یا خواص خوانده میشوند،
در سطح جهانی هم هســت ،چنان ک ه هانتینگتون به طور
غیرمســتقیم خــود را برتــر و بهتــر میدانــد و میگوید باید
مراقب باشیم.
وی در ادامــه ،فاصله خواص و عوام در جوامع مختلف
را عاملــی تأثیرگــذار بــر وقــوع تحــوالت اجتماعــی بــزرگ

ملــل پیشبینی شــده اســت و دیگــری ایجاد ســازمان
بینالمللــی کار کــه بــه عنوان پشــتوانهای بــرای تأمین
حقوق کارگران بنا نهاده شد.
به بــاور ایــن اســتاد روابــط بینالملل ،امروز شــاهد
گسترش ارزشهای جهانشــمول برای رفع تبعیضها
و برابری انســانها هســتیم ،اما متأســفانه این ارزشها
برآیند سالها جنگ و کوشش بوده است ،هرچند حتی
امــروزه نیــز در مواردی بــا این ارزشها برخورد شــکلی
شده و برخی میخواهند آنها را کنار بگذارند.
باونــد ،با تأکیــد بر اینکــه ارزشهای جهانشــمولی
کــه مبتنــی بر برابری انســانها هســتند ،بــه هیچ وجه
قابــل انشــقاق نیســتند ،اضافــه کــرد :البتــه بــا تمــام
برابریهــای موجود و منشــور حقوق بشــر ،میان خود
کشورها نابرابری وجود دارد که شورای امنیت سازمان
ملل ،نمود بارز آن اســت ،اما درباره فردفرد انسانها،
این برابریها خدشــه ناپذیر اســت و اســتناد به برخی
مبانــی فرهنگــی نمیتوانــد بــرای ایــن برابــری نقش
محدودکننده داشته باشد.
این اســتاد دانشگاه سخنان خود را این طور به پایان
برد که ما به ســوی جهانی شدن و جهان وطنی حرکت
میکنیم ،اما تا زمانی که یک حکومت جهانی براساس
معیارهای مشترک ایجاد نشده باشد ،شاهد برخورد با
ارزشهای جهانشمول خواهیم بود.

دانســت و اضافه کــرد :در جوامع وقتی مراحلی از توســعه
طی میشــود و جمعیت از روســتاها به شــهرها مهاجرت
میکنند ،میبینیم که ظواهر مدنیت هم در شــهرها تغییر
میکنــد ،کــه این امــر ،باعث گســترش آگاهی و نیــز آگاهی
از تفاوتهــای فرهنگی میشــود کــه این آخــری ،میتواند
عقدههای اجتماعی را ایجاد کند و این عقدهها نیز به نوبه
خــود ،میتواند باعث شــورش یا تالشهای فــردی برای از
میان بردن خواص شود.
مجلســی ،بــا اشــاره بــه تفاوتهــای فاحشــی کــه میان
نخبگان و عامه مردم در کشورهایی مانند عربستان ،مالزی
و پاکســتان وجــود دارد ،نتیجــه گرفــت کــه این کشــورها در
آینده دچار فروپاشــی خواهند شد ،زیرا حاشیههایی که وارد
حریم فرهنگ خواص شــدند ،حق و حقوق و ســهم تازهای
میخواهند.وی نتیجه چنین فروپاشیهایی را همان چیزی
میداند که در شوروی به وقوع پیوست؛ گروه جدید دو هدف
را دنبال خواهد کرد ،بقای خود و دیگری گســترش به تمام
دنیا که این امر باعث میشود امکانات کشور به جای صرف
شــدن برای مردم ،هدر برود.این دیپلمات پیشین ،سخنان
خــود را این طور پایان بــرد که فناوریهای نویــن ،آپارتاید-
کــه خــاف عدالت اجتماعی اســت -را از میــان برمیدارد،
زیرا جداســازیها و تفاوت گذاریها ایجاد خشونت میکند
و خشــونتها هنگامی بــروز میکند که کســانی با یک عدم
تعادل به قدرت میرسند ،درک نمیکنند که در میان آنان
عدم تعادل جدیدی در حال رشد است.

اسدی :دنیا دیگر «چار دیواری اختیاری» نیست

فکوهی:اعتراضهاعاملحیاتسیستماجتماعیهستند

پــس از مجلســی ،باقــر اســدی ،دیپلمــات ســابق ،جایــگاه
عدالت را در نظم بینالمللی موجود تبیین کرد.
او ابتدا به آخرین سخنرانی ترامپ ،رئیس جمهور امریکا
در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت :ترامپ در
مجمع عمومی به گونهای به نظام چندجانبه سازمان ملل
نگاه میکنــد که همه میخندند ،درحالی که همین آدم در
سال  2005اعالم کرد حاضر است مقر بهتری برای سازمان
ملل در نیویورک بسازد که اصالً توجهی به آن نشد.اسدی با
بیان اینکه امریکا یکی از کشورهایی است که کمترین تعهد
و پیوستن به توافقات بینالمللی را دارد ،اضافه کرد :هرجا
که مطابق میل آنان نیســت ،از این توافقات بیرون میآیند
که توافق پاریس تنها یک نمونه از آن اســت.وی با اشاره به
اینکه کاری که ترامپ با ناسیونالیسم خود میکند ،در برخی
کشورها مانند فیلیپین و برزیل هم طنین یافته است ،اظهار
کــرد :منطــق این جریانهــا به این ترتیب اســت کــه منافع
درونــی جناحهــای داخلی کشــور را بــه چندجانبهگرایی که
دستاورد بشر است ،ترجیح میدهند ،این درحالی است که
حقوق بینالملل بر حقوق ملی ارجحیت دارد.
این دیپلمات ســابق با بیان اینکه ســازمان ملل همواره
در معــرض میزانی از نقد بوده اســت ،اضافه کرد :اما نوع و
شدت نقد و فشاری که این نوع از ناسیونال پوپولیسم به راه
انداخته ،به طور کیفی متفاوت اســت و لذا این امر ،خطر را
برای چندجانبهگرایی بینالمللی بیشتر میکند.
وی با اشــاره بــه اینکه نظــام ملل متحــد در بخشهای
مختلف ،با ســاختار عظیمــی از قوانیــن و هنجارهای وضع
شده در طول زمان به اینجا رسیده است ،ادامه داد :بسیاری
از کشورها ناراحت هستند که چرا براساس این هنجارها ،به
مناسبات درونی کشورها توجه میشود و آن مناسبات مورد
پرسش قرار میگیرد ،مانند بحثی که امروز درباره  FATFدر
داخل کشور ما در جریان است ،این ناشی از همان تعارض
میــان هنجارهــای داخلــی و چندجانبه گرایــی بینالمللی
است.
اســدی بــا بیــان اینکه امــروز مفهــوم حاکمیــت مطلق

ناصر فکوهی ،اســتاد انسان شناسی دانشــگاه تهران ،آخرین
ســخنران ایــن نشســت بــود .او پوپولیســم یــا عوامگرایــی در
محیطهای فرهنگی و ارتباط آن با موقعیت فعلی کشور را به
عنــوان موضوع بحث خود انتخاب کــرد.وی با بیان اینکه در
طول چندین دهه ،واحدهای شایسته ساالری به سمت نوعی
عقب افتادن از عوامگرایی رفته است ،اظهارکرد :ما در جهانی
بهسرمیبریمکهمرتبدرحالپیچیدهترشدناستومسائل
گوناگونی در آن بروز میکند ،از این رو حتی برای درک جهانی
که امروز هســت ،باید هوشــمندی و شــناخت باالیی از تاریخ
داشته باشیم.فکوهی با تأکید بر اینکه سقوط اجتماعی پیش
روی ما نیســت ،بلکه پشت سر ما اســت ،در این باره تصریح
کرد :منظور از اینکه سقوط اجتماعی پشت سر ما است ،این
است که براساس شاخصهای اجتماعی سقوط اتفاق افتاده
است و علت اینکه سقوط اجتماعی را نمیبینیم ،این است
کــه درآمــد کاذب به آن تزریق میشــود ،درحالی کــه این پول
باعث میشود بسیاری مشکالت دیده نشود.وی با ابراز تأسف
از حاشــیهای شدن مســئوالنی که میدانند و میتوانند ،ادامه
داد :این چهرهها رســمی یا غیررســمی کنار گذاشــته شدند و
کسانیکههنوزدرسیستمهستند،درجلساتدانشگاهیهیچ
اعتنایی به حرف ما نمیکنند و اصالً معلوم نیست که در این
صورت چرا ما دانشگاهیان باید این حرفها را بزنیم؟فکوهی
با بیان اینکه ما هنوز در ســادهترین مسائل ،مانند ژئوپلتیک
منطقهایدرمشکالتیگیرکردیم،اضافهکرد:اینهامشکالتی
نیست که در سطح بینالمللی با آنها درگیر باشیم ،به عنوان
مثال رابطه با چند حوزهقدرت را نشناسیم و اعمال بچگانهای
داشــته باشیم ،آن هم در شرایطی که اصالً وضعیت پیچیده
نیســت و مشــخص اســت که نظم جهانی به ســمت اتوریته
میرود.وی درباره این اتوریته گفت :روسیه و چین سعی دارند
ضمن ایجاد یک محیط غیردموکراتیک ،امریکا را به ســمت
ایزوله شــدن پیش ببرند.به باور فکوهی ،در چنین صحنهای،
برای ما به عنوان کنشــگر منطقهای ،تصمیمگیری پیچیده و
سخت نیست ،اما ما خودمان از طریق مباحث پیش پا افتاده،
خودمان را فلج کردیم یا شفافیتها را از بین بردیم.این استاد

کشــورها به معنــای «چاردیــواری اختیــاری» از میــان رفته
اســت ،گفت :امروز همه کشــورها قبول کردند که بخشــی از
حاکمیت ملی به حقوق بینالمللی واگذار شــود ،بر همین
اســاس هنگامــی کــه ایــران اعالمیــه جهانی حقوق بشــر را
پذیرفتــه اســت ،مختار بــود کــه آن را بپذیرد یا نپذیــرد ،اما
وقتــی پذیرفتیــم ،تا زمانــی که برای خــروج از ایــن اعالمیه
الیحهای به مجلس نرفته ما همچنان به آن پایبند هستیم.
وی اضافــه کــرد کــه درصــورت پذیــرش ایــن اعالمیــه یا
عضویت در «ان.پی.تی» خروج از اعالمیه جهانی حقوق بشر
بــه این معنی خواهــد بود که ما دیگــر نمیخواهیم حقوق
بشــر را رعایت کنیم ،یا خــروج از معاهده «ان.پی.تی» پس
از پذیرش آن ،معنایی جز این نمیتواند داشته باشد که ما
میخواهیم بمب اتم بسازیم.
به گفته اسدی ،مجمع عمومی سازمان ملل در دهههای
 60و  70میــادی تــاش کــرد مقابــل مــوج ناسیونالیســم
پوپولیسم که خالف حرکت عمومی جهانی است ،بایستد.
وی بــا اشــاره به تصویــب روز جهانــی چندجانبهگرایی،
روز روشــنگری و رواداری مذهبــی و در نهایــت تصویب روز
جهانی گفتوگــوی مذهبی و تفاهم برای صلح ،تأکید کرد
کــه این مصوبات ،نشــان میدهد مجمع عمومی ســازمان
ملل در مقابل ناسیونالیســم پوپولیســم حرکت میکند و از
چندجانبهگرایی دفاع میکند.به باور اســدی ،در نهایت آن
چیزی که میتواند مقابل ناسیونالیســم پوپولیســم به واقع
بایستد ،جامعه مدنی است.

دانشگاه با بیان اینکه در سیستم اجتماعی هم ،اگر جامعه را
بدندرنظربگیریم،دردبدننشانهوعاملحیاتاست،ادامه
داد :اعتراض و شورشهای اجتماعی همان درد بدن و عاملی
حیاتی برای تداوم سیستم اجتماعی است ،نه علیه سیستم،
همچنــان علوم اجتماعی هم علیه سیســتم نیســتند ،بلکه
هستندتاکمککنندسیستمبهترکارکند.فکوهیبابیاناینکه
مایکیازثروتمندترینکشورهایجهانهستیم،امااینثروت
بالفعلنشدهاست،اظهارکرد:ازمردممیخواهندمانندیکی
از فقیرترین کشــورهای جهان زندگی کنند و میگویند مگر ما
برای نان انقالب کردیم؟ مگر انقــاب برای عدالت و برابری
نبود؟ مگر انقالب برای کاستن فاصله بخش ثروتمند و فقیر
جامعــه نبود؟ اما اکنــون میان فقیر و ثروتمنــد فاصله وجود
دارد.وی با اشــاره به اینکه در این شــرایط نباید انتظار داشته
باشیم با واکنش رو به رو نشویم ،ادامه داد :در چنین شرایطی
دوچشماندازداریم؛یا اعتراضاجتماعییاانفعالاجتماعی
که انفعال و بیحرکتی اجتماعی و مردم در درون خود ،سقوط
اخالقــی ارزشها و تبدیل همه ارزشها به پول ،برای جامعه
خطرناکتــر از هــر انفجــار اجتماعــی دیگری اســت.فکوهی
تصریــح کــرد :راه دیگری وجود نــدارد ،معجزهای هــم درکار
نیســت جز اعتراض یا انفعال اجتماعی ،مگــر اینکه در این
میان ،هرچه زودتر نوعی آگاهی ایجاد شود ،از تفکر پوپولیستی
فاصله بگیریم و به طرف عقالنیت و تخصص حرکت کنیم
و این ممکن نیست مگر اینکه چرخشی در رویکرد مسئوالن
بوجودبیاید.

