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بازتاب

واکنش محسن هاشمی
 به گزارش «سرنوشت مبهم 

صورت جلسات شورای انقالب»
شــرق: پنجشنبه هفته گذشــته گزارشی با عنوان  �

«سرنوشــت مبهم صورت جلسات شــورای انقالب» 
در روزنامه منتشر شــد که با واکنش محسن هاشمی، 
رئیس شورای اســالمی شــهر تهران و فرزند مرحوم 
آیت اهللا هاشــمی رفســنجانی مواجه شد. توضیحات 

ایشان درباره این گزارش به شرح زیر است:
بسمه تعالی

مدیرمســئول محترم روزنامه شــرق، جناب آقای  
رحمانیان

با سالم؛
احتراما با توجه به انتشــار گزارشــی بــا تیتر «چرا 
وعده محسن هاشمی برای انتشار اسناد محقق نشد؟ 
سرنوشت مبهم صورت جلسات شــورای انقالب» در 
نسخه روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه آن روزنامه، خواهشمند 
است نسبت به انتشار توضیحات مذکور اقدام فرمایید:

«شــورای انقالب، نهادی اســت که یــک ماه قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی توســط امام خمینی(ره) 
تأســیس و پس از گذشــت ۱۸ ماه و آغاز به فعالیت 
مجلــس شــورای اســالمی، در تیرماه ســال ۱۳۵۹، 
فعالیت آن خاتمه یافت، مأموریت شورای انقالب، در 
مقطعی تصمیم گیری و قانون گذاری برای کشور و در 
فاصله میان اســتعفای دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ و 
تشکیل نخســتین دولت جمهوری اسالمی در تیرماه 
۱۳۵۹، وظیفه قوه مجریه نیز بر عهده شــورای انقالب 
گذاشته شــد. آیت اهللا هاشمی رفسنجانی که با حکم 
امام خمینی، عضو هسته اولیه پنج نفره شورای انقالب 
گردید، پس از انتخاب به عنوان رئیس دوره اول مجلس 
شــورای اســالمی، نســبت به تدوین جامع مصوبات 
شــورای انقالب و جمع آوری و حفظ اســناد شــورای 
انقالب اقدام کرد و مصوبات شــورای انقالب در قالب 
مجموعه ای سه جلدی توسط مجلس شورای اسالمی 
منتشــر گردید. ازآنجاکه به دلیل شرایط خاص ابتدای 
انقالب، مذاکرات شــورای انقالب، ضبط نگردیده بود، 
تنها اسناد باقی مانده خالصه مذاکرات شورای انقالب 
بود که بخشی توسط شــهید باهنر و بخش عمده آن 
توسط دکتر عباس شیبانی به عنوان دبیر شورای انقالب 
تحریر شــده بود. این خالصه مذاکــرات که به صورت 
دست نویس و در دفاتر متعددی ثبت شده بود، توسط 
دکتر شیبانی در اختیار آیت اهللا هاشمی رفسنجانی قرار 
گرفت که پس از رحلت ایشان، مجموعه مذکور توسط 
دفتر نشــر معارف انقالب، متولی انتشــار آثار آیت اهللا 
هاشمی رفسنجانی، جهت تصویربرداری، نگهداری و 
انتشار در اختیار کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری 
اســالمی قرار گرفت که از لوح فشرده این اسناد، طی 
مراســمی در هشــتم بهمن مــاه ۱۳۹۷، در خانه موزه 
آیت اهللا هاشمی رفسنجانی و با حضور رئیس کتابخانه 
ملی، برخــی اعضای شــورای انقالب و تعــدادی از 
خانواده هــای اعضای مرحوم شــده شــورای انقالب 
رونمایــی گردید. در مراســم رونمایی کتابخانه ملی و 
مرکز اسناد جمهوری، اعالم گردید که این اسناد توسط 
کارشناسان مرکز، بررسی تدوین و طبقه بندی می گردد 
و در آینده در دسترس عالقه مندان و پژوهشگران قرار 

می گیرد».

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

کالهبــرداری  اینترنتــی: در روزهای گذشــته  �
اینترنتی یک جفت کفش مردانه خریدم. قرار شد 
پس از واریز وجه، ســه روز بعد آن را به نشــانی 
محل ســکونت ما بفرســتند و تحویــل دهند. با 
گذشــت یک هفته از کفش خریداری شده خبری 
نشــد! ســایت تبلیغاتی هم در دســترس نیست. 

کالهبرداری اینترنتی به همین راحتی!
علی

سازمان زیباسازی رسیدگی کند: کارگران دفاتر  �
فنی ماننــد تخلیه چاه، لوله بازکنی و تشــخیص 
ترکیدگی لوله هــای آب و فاضالب با چســباندن 
برچســب های تبلیغاتی بر روی در و دیوار خانه ها 
نارضایتی شــهروندان شــده اند. سازمان  موجب 
زیباســازی شــهر تهران باید به این گونه تخلف ها 

رسیدگی و با عوامل مربوطه برخورد قانونی کند.
محسن خاتمی

سایت های  � راه اندازی  فتا:  پلیس  از  درخواست 
شــرط بندی باعــث می شــود به طور خواســته یا 
ناخواســته عــده ای وارد آنها شــوند و قماربازی 
کننــد و مبلغ کالنــی ببازند. از پلیــس فتا تقاضا 
دارم هرچــه زودتر برای شناســایی آنهــا اقدام و 
آنها را مسدود کند. بیشتر سایت ها خارج از کشور 

مدیریت و پشتیبانی می شوند.
تالش های بی حاصل: چرا مــردم ایران هرچه  �

کار و تالش می کنند و زحمت می کشند و در محل  
کارشان اضافه کار می کنند اما حقوق های دریافتی 
کفاف هزینه را نمی دهــد. در میان حقوق بگیران، 
مســتأجران بیشتر زیر فشــار اقتصادی قرار دارند، 
به دلیل اینکــه مجبورند بخــش درخور توجهی 
از حقوق شــان را به اجاره خانه اختصاص دهند. 

زندگی در شرایط سخت و تالش های بی حاصل!
عرفان

کرونا، تحریــم و تعدیل نیرو! شــیوع بیماری  �
کرونا، تحریــم اقتصادی و تعدیل نیرو دســتاورد 
این روزهای کشور ما شده است. برای نمونه گفته 
شده می خواهند کارکنان تأمین تا تصفیه خانه های 
شرکت آب تهران را تعدیل نیرو کنند. این تصمیم 
مســئوالن موجب نگرانی کارکنان و خانواده های 
آنها شده است. لطفا بنویسید مدیران ارشد از این 

کار مسئوالن جلوگیری کنند.
اکبر از تهران

درخواســت از دادگســتری: عده ای ۱۰ ســال  �
قبل به امید خانه دارشــدن در بومهن به حســاب 
دادگســتری پول واریز کردند؛ امــا تا این لحظه به 
علت خلف وعده پیمانکار صاحب خانه نشدند. از 

وزیر دادگستری درخواست رسیدگی داریم.
از متقاضیان و نقاشان ساختمان

آنتن دهی ضعیف تلفن همراه ایرانسل: ساکنان  �
خیابان پیروزی، خیابان شکوفه از آنتن دهی ضعیف 
تلفن همراه ایرانســل شــکایت دارند. مشترکان از 
مدیرعامل شرکت ایرانسل تقاضای رسیدگی دارند.
افسانه

politics@sharghdaily.ir

آگهي فراخوان عمومي يك مرحله ای به شماره ۲۰-۴-۹۹/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان یک مرحله ای 
به منظور تهیه و نصب ســایبان پایانه های اتوبوســرانی و تاکســیرانی و اجرای عملیات ســاختمان نمازخانه و ســرویس 

بهداشتی ایستگاه قطاربرقی شهر جدید هشتگرد
با مبلغ برآورد اولیه ۳۷,۸۸۶,۲۷۶,۴۵۶ ریال (سی و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد و 

شش هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال) بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید. 
نحوه خرید اسناد مناقصه: 

    ازکلیه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ ۹۹/۴/۲۸ لغایت ۹۹/۵/۶ به 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت 
مذکور تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۱، می باشد. اسناد در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۲ در سالن 

جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. 
- مبلغ فروش اسناد مناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:   
- اصــل فیــش یا تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار به مبلــغ ۱,۸۹۴,۳۱۳,۸۲۲   ریال (یک میلیارد و هشــتصد و نود 
و چهار میلیون و ســیصد و ســیزده هزار و هشــتصد و هشــتاد و دو ریال) را به حســاب شــماره ۴۰۰۱۰۳۶۹۰۶۳۷۴۱۹۹  
(IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۶۹۰۶۳۷۴۱۹۹ شــبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری 
شــود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اســناد در ســایت با پشتیبانی ســامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل 
ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشــایی به اداره امور مالی شرکت (به آدرس: شهر جدید 

هشتگرد فاز ۲ محله ۴ خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صالحی، پالک ۴۹) الزامی است. 
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

- دارندگان گواهینامه صالحیت با حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد و همچنین داشتن تجربه 
کاری مشابه و سوابق کافی.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی 
ملی مناقصات (iets.mporg.ir) و پایگاه اینترنتی شــرکت عمران به آدرس hashtgerd-ntoir.gov.ir و ســامانه تدارکات 

الکترونیک دولت (setadiran.ir) قابل مشاهده می باشد.

نوبت دوم

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در 
چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، با 
همکاری روزنامه «شرق»، مروری بر نظریه های تبیین سیر 
قدرت در ایران داشته و  با طرح پرسش هایی درباره لوازم 
نظریه های  انتقادی  بررســی  به همراه  مشروطه خواهی 
ناظر بر اســتبداد شــرقی  به گفت وگو با صاحب نظران 
پرداخته است. تا ســالگرد امضای فرمان مشروطیت در 
۱۴ مرداد، روزنامه «شــرق» به صــورت هفتگی دیدگاه 
صاحب نظــران در این گفت وگوهــا را بازتاب می دهد. 
این بار  به ســراغ علي رضاقلي، پژوهشــگر ایرانی حوزه 
جامعه شناسی و علوم سیاسی رفته ایم که این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید.

رویکردهای  � برخی  مســتحضرید،  که   همان گونه 
نظری از سوی متفکرانی چون مارکس، ویتفوگل، وبر 
و... پیرامون ساخت سیاسی ایران مطرح بوده است. 
اگر این تئوری هــا را ذیل یک پارادایــم قرار دهیم، 
می توان گفت مطابق این نظریات و به دالیلی از جمله 
جامعه کم آب و پراکنده، عدم شکل گیری فئودالیسم 
در ایران، ســرزمین های پهناور و... مشــروطه کردن 
قدرت در ایران با انسداد مواجه می شود. ارزیابی شما 

از این نظریات و نتایج حاصل از آنها چیست؟
در مجموع می تــوان گفت هرکــدام از این نظریات 
تنها بخشی از واقعیت جوامع شــرقی و جامعه ایرانی 
را توضیــح می دهنــد. اما بخش دیگــری را نیز توضیح 
نمی دهند. برای مثال، ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی، 
فقط یک نصــف صفحه به ایران پرداخته اســت. او در 
این کتاب به چین، روســیه و... می پردازد اما به ایران که 
می رسد، درخصوص مرو صحبت می کند که مرو ۱۰ هزار 
میرآب دولتی داشــته اســت و از آن طریق آب را کنترل 
می کرده اند. منبع اطالع ویتفوگل نیز در این باره هرودوت 
اســت. اما شــما وقتی مرو آن زمان را مطالعه می کنید، 
می بینید که مرو ســرجمع ۱۰ هزار نفر جمعیت نداشته 
اســت. حال چگونه ویتفوگل از ۱۰ هــزار میرآب در مرو 
ســخن گفته است؟ تفاوتی میان کشورهای کم آب مانند 
ایران و اروپا نیز وجود دارد. اروپایی ها خیلی خوب ایران 
را نمی فهمند. به این خاطر که آنها در کشــورهای پرآب، 
پرجنگل و پرمرتع زندگی می کنند. اما ما در ایران شــاهد 
کوچ ۴۰۰کیلومتری قشقایی ها هستیم. سیستم آب رسانی 
ما و ۸۷ درصد زراعت ما مصنوعی است. اما ۹۸ درصد 
سیستم آب رسانی اروپا به صورت طبیعی انجام می شود. 
یعنی آب باران به صورت طبیعی آب کشاورزی اروپاییان 
را تأمین می کند. اما ما اول باید آب را پیدا کنیم؛ حال این 
آب ممکن است مربوط به یک چشمه یا رودخانه یا قنات 
و... باشــد. خود قنات داستان درازی در تاریخ ایران دارد. 
اســتخراج آب از قنات همــواره کاری پرهزینه و محدود 
بوده است. اگر منظور ویتفوگل از میرآب کسانی بوده که 
آب ها را به روی زمین های خود هدایت می کنند، این افراد 
همان کشاورزان هستند. کسانی که مسئولیت تقسیم آب 
را بر عهده داشــته اند نیز کمتر نیروی وابســته به دولت 
بوده انــد. همه خرده مالکانی بوده اند کــه برای آب نهر 
یا قنات رئیس می گماشــتند که آب را توزیع کند. به این 
دلیل که آب کم بوده پس توزیع آن نیز باید نظم داشــته 
باشد. من باور نمی کنم که داستان ویتفوگل در مورد ایران 
صدق کند. به این معنــی که کنترل آب در اختیار دولت 
مرکزی بوده و به خاطر این کنترل آب نیز، اســتبداد پدید 

آمده است.
اما در رویکرد منتســکیو می توان تا حدودی باور کرد 
که این سرزمین های وســیع و پرهزینه برای نگهداری و 
تأمین هزینه ســخت بــرای نظامی ها، ماجــرای دیگری 
را رقم می زند. یا مارکس که از جامعه خشــک، منزوی 
و پراکنده ســخن می گفتــه، تا حــدودی در مورد فالت 
ایران صدق می کند. اما باید ببینیم که چفت وبســت این 
رهیافت ها در کجا به اســتبداد وصل می شــود. اما این 
متفکران بــه این دلیل که ایرانی نبودند، هیچ گاه زاگرس 
را ندیده بودند. زاگرس بخش عظیمی از ایران اســت و 
دو هــزار طایفه ایلی و کوچ رو در آن زندگی می کرده اند. 
زندگــی کــوچ رو و ایلی نیز تمدن ســاز نیســت. زندگی 
کوچ رویی بــه این دلیل که یک جانشــین نبوده و مرتب 
در حال تردد در این ســرزمین بوده اند، وقت، امکانات و 
سرمایه ای برای تحصیل، مدرسه، صنعت و... نمی مانده 
اســت. اگر کتاب هایــی را که راجع به ایالت نوشــته اند، 
بخوانید، ناامنی در آنها موج می زند و اجازه ثبات و امنیت 
نمی داده اســت. درنتیجه بخشی از تحلیل این متفکران 
به این دلیل مفقود اســت؛ چراکه زاگــرس را ندیده اند. 
این متفکران فالت را شــنیده اند و مشکالت ما در فالت 
نیز کم آبی، منزوی بودن شــهرها و روستاها، محدودیت 
فعالیت و گرمای فوق العاده شدید که جلوی کار مستمر 
را می گرفته، بوده اســت. ضمن اینکــه ما در فالت ریگ 
روان و شن زار نیز داشته ایم. و تبخیر چهارهزارمیلی متری. 
درواقع این موارد که دست به دست هم می داده، فعالیت 
اقتصادی را خیلی محدود می کرده اند و به شــکلی نیز 
امنیت را با مشکل مواجه می کرده است. چنین وضعیتی 
در کل جغرافیــای ایران وجود دارد کــه باید با هم و در 
کنار هم دیده شــوند تا بتــوان از خالل آن توضیح جامع 
 و مانعی از ایران به دســت داد. نبود شهرهای قابل اتکا 
و وســیع و قابل دفاع و فقدان زندگی شهرنشــینی قابل 
مالحظــه و تجار قابــل مالحظه، نبــود صنایع و امنیت 
برای راه و... مشــکالتی است که در عمده کتب تاریخی 
مطرح بوده است. این ویژگی ها البته تنها به ایران مربوط 
نمی شــود. ایران همســایه هایی دارد که این همسایه ها 
نیز به صورت ایلی-عشــایری زیســت می کرده اند. یعنی 
ترکان شمال شرقی هزار سال در ایران حکومت کرده اند. 
اینکــه چرا آمده انــد و چرا توانســتند در ایران حکومت 
کنند و اینکه چرا خود ایرانیان نتوانســتند پس از اســالم 
و تا پیش از پهلوی ها حکومت تثبیت شــده ای را سامان 

دهند، بحث جداگانه ای می طلبد. حتی بحث وبر درباره 
پاتریمونیالیســم نیز نمی تواند واقعیــت جامعه ایران را 

آن گونه که بوده، بازنمایی کند.
درنتیجه، مجموع ایــن نظریات نکاتی برای آموختن 
دارند اما کفایت نمی کند و این احتیاج وجود دارد که ما 
منفردا کشــور خود را با تاریخ و البته با آموزه هایی که از 
ســایر متفکران داریم، مورد مطالعه قرار دهیم و ببینیم 
عواملــی که اجازه نمــی داده تا قــدرت در ایران مهار و 

محدود شود، چیست.
 اشــاره داشــتید که نظریــات مذکــور متفکران  �

اروپایی در جایی با توضیح اســتبداد در تاریخ ایران 
چفت وبست پیدا می کند. آن نقطه تالقی به زعم شما 

در کجاست؟
در باب توضیح استبداد در ایران باید گفت که حداقل 

در هزار ســال اخیر، ایالت در اینجا 
مســتقر بوده اند. ایالت نیز به این 
خاطر که مردمان ســخت کوش و 
سخت جانی داشته اند و امکانات و 
ادوات جنگی نیز در اختیار داشتند، 
موجب می شد تا حکومت مرکزی 
نتواند تسلط چندانی بر آنها داشته 
باشــد. حکومت مرکزی از زمانی 
توانســت بر ایالت مسلط شود که 
نحــوه زندگی ما بــا پیدایش پول 
نفت و تأســیس ارتش ها و خرید 
تجهیــزات نظامی، تغییــر کرد. از 
سال ۱۲۹۹ که رضاشاه آمد تا سال 

۱۳۴۳، ایــن زدوخوردها دائم میان ارتش و نیروی ایالت 
برقرار بود تا اینکه باالخره توانســتند آخرین ضربه را به 
انسجام ایالت وارد و آنها را مهار کنند تا کشور را به ملتی 

تبدیل کنند که انسجام ملی داشته باشد.
چفت وبســت ایــن جغرافیا با اســتبداد حکومت 
درواقع از آنجایی شــروع می شــود کــه هزینه تأمین 
دفاع هم شــهری، هم روســتایی و هم کشوری، بسیار 
ســنگین می شود. یعنی وقتی حکومت می خواست از 
خود دفاع کند، باید ســپاه ســترگی را در جایی مستقر 
می کرد که بتواند از کشــور دفاع کند. این ســپاه نیز به 
حقــوق و مزایا و امکانات زیادی نیاز داشــته اســت. 
تأمین چنیــن امکاناتی در توان حکومت مرکزی نبوده 
اســت. درنتیجه دفــاع تضعیف می شــده و درگیری 
دائم پدید می آمده اســت. درگیــری دائم نیز منجر به 
افزایش هزینه می شــده و برای تشــکیل ســپاه جدید 
به نیرو و امکانات تازه احتیاج بوده اســت. این موارد 
باعث می شــد که درواقع منابع اقتصادی زیادی برای 
تأمین هزینه این سپاهیان، صرف شود. برای این تأمین 
هزینــه و یافتــن منابع اقتصادی جدید نیز مشــکالتی 
وجود داشــته اســت که درنهایت به غارت، مصادره، 
تملــک و این قبیل موارد ختم می شــده که این موارد 
خود باعث تضعیف پایه های اقتصاد می شــده است. 
اینکــه تأمین منابع بــرای تجهیز و آماده نگه داشــتن 
ســپاه، کاری دشــوار بود. ایالت نیز برای خود صاحب 
فرهنگی بودند؛ به ایــن معنی که وقتی وارد مناطقی 
می شدند، این گونه می پنداشتند که همه آن مناطق از 
آن آنهاســت و باید همه منطقه را میان خود تقســیم 
کنند. حــرف نیز حرف خان بود و دســتورش محدود 
نبود. زندگی ایلی بود؛ زندگی شهری نبود که قواعدی 
حاکم باشد و دادگاهی مســتقر شده و قانون مستقل 
و روابــط شناخته شــده وجود داشــته باشــد. زندگی 
ایلی به این نحو بود که یکی امروز شــهر را در اختیار 
داشــت و فردا، شــخصی دیگر. گاهی اوقات انسجام 
نیم بنــدی به وجود می آمد و کمی وضع بهتر می شــد 
اما در بیشــتر اوقــات چنین نبود و ســاختار قانونی و 
حقوقی مشــخصی وجود نداشت. درنتیجه آن چیزی 
که اســتبداد را توضیح می دهد، نبود زندگی شــهری 
به خاطر قلــت منابع اقتصادی و دور بودن شــهرها 
از یکدیگــر و نبود منابــع برای تأمیــن امنیت و دفاع 
اســت. نیشابور و توس نمی توانستند به تنهایی از خود 
دفاع کنند؛ چراکه فرومی ریختند. دامغان، ســمنان و 
شهرهای دیگر نیز مجبور بودند وقتی سپاه عظیمی از 
هر طایفه ای به آنجا یورش می برد، یا دست به دامان 
حکومت مرکزی می شــدند یا به فوریت خود را تسلیم 
می کردنــد. به همین خاطر نیز رفت وآمد شــتاب آلود 
ایالت حاکم می شــد و چیزی شکل نمی گرفت. بعدها 
ایالت با مســائل و مشکالتی نیز مواجه می شدند. باید 
تدبیری می اندیشــیدند که طوایفی را که همراه آورده 
بودند، کجا مستقر کنند. این طوایف سهم می خواستند 
و وقتی نیز ســهم خــود را از کشــور می گرفتند، دیگر 
قابل مدیریت کردن نبــود و منابع اقتصادی را نیز هدر 
می دادند و به دولت مرکزی نمی دادند. درنتیجه باید 
سپاهی درســت می شد. سپاه نیز هزینه می خواست و 
راحت ترین کار این بود که تیولی به آنها داده شــده و 

گفته شــود که وظایف نظامی خود را انجام دهند. باز 
پول حاصل از این فرایند دست به دســت هدر می رفت 
و وظایف نظامی به خوبی انجام نمی شــد. این ماجرا 
حتی در مورد سلجوقیان و مغوالن نیز صدق می کند. 
درنتیجه بســتری که برای یک حکومت باثبات شهری 
تشکیل شــود و مراقب منابع و منافع صنعتی، تجاری 
و کشاورزی خود باشند و قاعده و قانونی وضع شده و 
از آن قاعده و قانون حمایت کرده و آن قواعد و قوانین 
تداوم داشــته باشد، وجود نداشــت. وضع به گونه ای 
بود که کســی که برخی از این موارد را سامان می داد، 
ممکن بــود در یک فاصله ۱۰ســاله از بین برود. برای 
مثال، وقتی تاریخ مبارک غازانی را می خوانید، متوجه 
می شــوید که حتی مغــوالن نیز با مشــکالت زیادی 
مواجه بودند. مغوالن صدواندی ســال بیشتر در ایران 

دوام نیاوردند.
را بگویــم  ایــن  می خواهــم 
که چفت وبســت اســتبداد ایران 
به صورت تاریخی به منابع، اقلیم 
بازمی گردد.  ایران  همســایگان  و 
همســایگان ایــران نیــز ایلــی و 
عشایری و قبیلگی بودند و چیزی 
برای آموزش به ما نداشتند. از این 
طرف نیز وضع چنــدان متفاوتی 
را شــاهد نیســتیم. تا سلجوقیان 
می خواســتند  و  می آمدنــد 
سروشکل تمدنی به خود بگیرند، 
مغوالن می آمدند. پس از مغوالن 
نیز به همین ترتیب تا قاجار. قاجار با تحوالت عمده اروپا 
مصادف شد و آنجا بود که با مسائل تازه دیگری مواجه 
شدیم. آن چیزی که عملکرد اقتصادی ایران را تضعیف 
کرد و موجب شد در ایران، تخصص گرایی و تقسیم کار 
و... شــکل نگیرد و امکانات و بســتری نیز خلق نشد تا 
بتوانیم استبداد را مهار کنیم، بیشتر به منابع اقتصادی 

ایران بازمی گردد.
گرما بیش ازانــدازه و آب فوق العاده کم و گران بود. 
آبی که در ایران تأمین می شد، خیلی گران بود و کشاورزی 

در ایران قابل مقایســه با کشــاورزی در بیشتر کشورهای 
اروپایی نیست. برای مثال در فرانسه، کشت شما به طور 
طبیعی آب می خورد اما اینجا باید قنات می کندیم و آن 
آب نیز بســیار گران بود و تــازه معلوم نبود در چه حد و 
با چه کیفیتی آب ما را تأمین کند. شــما چنین سیســتم 
آب رســانی را با ُولگا (پرآب ترین رود اروپا) مقایسه کنید 
کــه ۳۲ هزار متر مکعب در ثانیــه آب مجانی می دهد. 
اینها را باید با هم مقایســه کنیم تــا بدانیم وضع آب در 
این دو جغرافیا به چــه صورتی بوده و چه نتایجی دربر 
داشته است. آقای ریچارد فرای (۱۹۲۰-۲۰۱۴) می گوید 
کسانی که در مناطق پرآب و پرجنگل اند، ایران و برآمدن 
یــک واحه در دل کویر را نمی فهمند. تا این را نیز متوجه 
نباشند نمی توانند مسئله ایران را توضیح دهند. واقعیت 
این اســت که شما باید تابســتان به کویر بروید تا بتوانید 
توضیــح دهید که مشــکالت این مملکت چیســت. در 
گذشــته که یزد باران می آمده، به طور متوسط ساالنه ۵۰ 
میلی متر بوده اســت. باید این مقــدار را بگذاریم در کنار 
۸۰۰ میلی متر بارندگی در آمریکا و اروپای شــمالی. این 
استبداد شرقی با کمبود منابع -اما نه به معنای ویتفوگلی 
آن- ارتباط وثیق دارد. بدین معنی که آب کم فعالیت ها 
را محــدود می کــرده و در این فعالیت محــدود چندان 
فرصتــی برای بالندگی فرهنگ و افزایــش ارتباطات و... 
نبوده است. شــما باور می کنید که تهران در دوره ای که 
هنوز صنعتی نشده بود، ۴۰۰۰ قنات داشته است؟ در این 
مناطق تنها دو رودخانه وجود داشــته که یکی رودخانه 
کرج است که حول وحوش شــهریار را سیراب می کرده 
و یکی هم رودخانه جاجرود بوده که به ســمت ورامین 
می رفته و این دو محله را مناطق باغ داری و کشــاورزی 

تهران می دانسته اند. باقی موارد همه قنات بوده است.
 یعنی شــما به لحاظ تاریخی، استبداد در ایران را  �

تأیید می کنید و بر ایــن صحه می گذارید که به دالیل 
عمدتا جغرافیایی و ژئوپلیتیک، قدرت نمی توانســته 

مشروط شود؟
بایــد  کنیــم،  مشــروط  را  قــدرت  بخواهیــم  اگــر 
زیرســاخت هایی وجود داشــته باشد و اقشــار قدرتمند 
دیگری در کنار قدرت پدیــد آیند که بتوانند تا حدودی در 
کنار قدرت بایستند و آن را مهار کرده تا منافع شان ایجاب 
کند که قانون و قوه قضائیه تشــکیل دهند. در خود ایران 
قانــون به وجود نیامــد. همه این قوانین وارداتی اســت. 
دلیل اینکه قانون به وجود نیامد، این بود که قانون صرفه 
اقتصادی در مقیاس نداشت و هزینه-فایده نمی کرد. همه 
توضیح داده اند که قانون در ایران مستقر نشده اما توضیح 
داده نشــده که به چه دلیل در ایران قانون مســتقر نشده 
اســت. اصل نبودن قانون به این برمی گــردد که هزینه-
فایده نمی کرده و صرفه در مقیاس نداشــته است. یعنی 
قانونی را که ایجاد می شده، نمی توانستند بسط دهند و از 
آن بهره مند شوند. بسط دادن قانون نیز بسیار پرهزینه تر از 
رهاکردن آن بوده اســت. همه می دانستند که باید قانون 
وجود داشته باشــد اما بحث بر سر این بود که این قانون 

چگونه باید اجرا و پیاده شود که همه را دربر گیرد. 
ادامه در صفحه ۴

گفت وگو با علي رضاقلي

هزینه مبادله سیاسي در ایران باالست

 باید سپاهی درست می شد.
 سپاه نیز هزینه می خواست و 

راحت ترین کار این بود که تیولی 
به آنها داده شده و گفته شود 

که وظایف نظامی خود را انجام 
دهند. باز پول حاصل از این فرایند 

دست به دست هدر می رفت و 
وظایف نظامی به خوبی انجام 

نمی شد. این ماجرا حتی در مورد 
سلجوقیان و مغوالن نیز

 صدق می کند. 

متوقف شدن ۲۰ اروپایی 
در مرز ایران

ایسنا: ۲۰ گردشگر اروپایی که با کمپرهای خود به  �
ایران ســفر کرده بودند، هنگام خروج از مرز بازرگان 
و ورود بــه خــاک ترکیــه، متوقف شــده اند. معاون 
گردشگری کشــورمان می گوید: «مشکل ترکیه است 
که به دلیل محدودیت های کرونا، به این گردشگران 
اجــازه ورود نمی دهد. در حال هماهنگی با مقامات 
و گمرک ترکیه هســتیم تا این مشکل برطرف شود». 
مقامات محلی در اســتان آذربایجان غربی می گویند 
ترکیه پاسخ گوی مشکلی که به وجود آمده، نیست. 
طبق اطالعاتی که اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی ماکو منتشــر کرده، این ۲۰ گردشگر 
از ســوئد، اســپانیا، فرانســه و آلمان هســتند که با 
اتومبیل های ون و کمپر ســفر می کننــد و به انگیزه 
طبیعــت و کویرگردی وارد ایران شــده اند اما هنگام 
خــروج از مــرز و ورود به خاک ترکیــه، با ممانعت 
گمــرک این کشــور مواجه شــده اند. برخــی از این 
گردشــگران نزدیک به ۲۰ روز است پشت مرز ترکیه 
معطــل مانده اند. ولی تیموری، معاون گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که 
جمعه ۲۷ تیرماه در جریان وضعیت این گردشگران 
قرار گرفت، پس از پیگیری موضوع، به ایســنا گفت: 
«در حال هماهنگی و رایزنی از طریق نمایندگی های 
کشــورمان در ترکیه هستیم که به زودی از مرز خارج 
شــوند و بــه کشورهایشــان برگردنــد». وی افزود: 
«سفارتخانه های این گردشگران رایزنی های الزم را با 
دولت ترکیه انجام داده اند اما پس از گذشــت حدود 
دو هفتــه از این رایزنی ها، هنوز هیچ جوابی از طرف 
مقامات ترکیه داده نشده است». تیموری با استناد به 
اظهارات مسئوالن گردشگری استان آذربایجان غربی 
که در حال پیگیری خروج این گردشــگران هســتند، 
اظهار کرد: «آنها خیلی وقت اســت در حال سفر در 
ایران هستند، اغلب خانواده و دارای کودک خردسال 
هســتند. متأســفانه به دلیل همکاری نکردن ترکیه، 

پشت مرز معطل مانده اند». 
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