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شهرداری کاشان
آگهی مزایده عمومی شماره 1400/35

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

ت اول
نوب

موضوع مزایده: فروش یک قطعه )B489( زمین واقع در جاده قمصر جنب 
شهرک 22 بهمن ، شهرک مسکونی فردوس کاشان )تفکیکی فتح المبین(، 

مطابق شرح مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 100/000/000 )یکصد میلیون( ریال به صورت 
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری 

کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1400/4/24 از اداره پیمان و رسیدگی 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1400/4/26 و بازگشایی پاکتها 

در مورخ 1400/4/27 در محل شهرداری کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8 - 55440055 )031(

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

نوبت دوم

از طریق  اولیه 10/000/000/000 ریال  برآورد  با  تامین روشنایی پارک زیتون و پارک خانواده  به  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت 
مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 نیرو( اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران  ساختمان مرکزی شهرداری شهر 

قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 2/500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس 

- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 500/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
میباشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.

- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 8 8 0 0 6 6 8 8

تلفنیآگهیمیپذیرد

روزنامه
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بــه تازگی متنی جذاب اما پر از خطای نظــری و منظری از دكتر محمود 
ســريع القلم در فضای مجازی دست به دســت می شود. اين متن كه درست 
در ايام انتخابات ســال 96 منتشر شده، اين بار هم ظاهرا به بهانه انتخابات 

1400 مورد توجه كاربران در فضای مجازی قرار گرفته است.
مضمون اصلی متن مذكور آن اســت كه فرقی نمی كند چه كسی در ايران 

رييس جمهور شود؛ چراكه فرهنگ ما فرهنگی ويران و استبدادی است.
فراســوی اين متن، هر چند وقت يكبار، متنی و يا سی گانه ای اقتدارگرايانه 
و تند از ســوی دكتر سريع القلم روانه فضای رســانه ای شده و مورد توجه 
جدی مخاطبان قرار می گيرد. بيشتر اين متن ها يادآور تحقير شرق شناسانه 
در مواجهه با مردم ايران بوده و می توان آن را نقض غرض دانســت. چراكه 
از ســويی حكم به لزوم توسعه يافتن مردم ايران می كند، اما از سويی ديگر 
چنان آنها را دد و بد و كژمنش نشــان می دهــد كه گويی عالوه بر تربيت 

ايرانی، طبيعت ايرانی هم دچار ناراستی و حتی ناراستی ذاتی است.
ذيال می كوشــيم با پرهيز از بريده گزيدن يا تقطيع، كليت فكر سريع القلم 
را با پرســش و نقد مواجــه كنيم. چه اينكه نقد عالوه بر ســنجنده بودن، 

می بايست سنجيده باشد.
نشــان خواهيم داد او برخالف متن مذكور كه فرهنگ را عامل توسعه القا 
كرده، در بســياری از آثار و گفتار خود، به برتری سياســت بر فرهنگ رأی 

می دهد.
دكتر ســريع القلم درخصــوص ايران، يك نــگاه نخبه گرايانــه »افزون بر 
اقتدارگرايی« دارد و معتقد است كه ايرانيان هميشه بر سر مفاهيم اساسی 
كه ارتباط با وحدت، امنيت و توســعه دارد، به وفاق و اجماع نمی رســند و 

اين منشاء عقب ماندگی ايران است.
وی اعتقاد دارد كه برای پيشــرفت جامعه، ابتدا دولت بايد كوچك شود يا 
به عبارت اخری، بايد خــود از نقش دولت لوياتان و اين كه روی همه چيز 
اثر بگذارد، بيرون بيايد و بيشتر دولت نگهبان شب باشد. بنابراين وی آرای 
خود را در تناظر با دولت حداقلی مطرح می كند و در همين رابطه می گويد 

كه اقتصاد بايد آزاد و بر مبنای ليبرال دموكراسی باشد.
او معتقد است كه يك الگوی توسعه بيشتر نداريم و برای توسعه ايران گريز 
و گزيری از آن نيســت كه مبنای ليبرال دموكراسی غرب را چه در سياست 

و چه فرهنگ و اقتصاد در نظر بگيريم.
وی هميشه چند كشور را به عنوان مثال برای توسعه نام می برد. دكتر سريع 
القلم می گويد وقتی در چين شــخصيتی به نام چوئن الين - نخست وزير و 
معمار چين نوين - زمام امور را به دســت می گيرد، جامعه چين، درهايش 
روی اقتصاد جهانی و جامعه جهانی باز می شــود و نخبگان بر ســر مفاهيم 
اصلی به توافق می رسند و نهايتاً از نظر سريع القلم امروزه چين در اثر اين 
آغاز، كشوری قابل احترام است. همچنين از مالزی سخن می گويد و اين كه 
در شروع فرآيند توسعه، دولت در آن توسعه گرا بوده است و عموم نخبگان 
بر سر مفهوم توسعه وحدت نظر داشته اند و دست آخر مالزی از اين رهگذر 

توانست توسعه پيدا كند.
در كتاب »عقالنيت و آينده توســعه سياســی« می گويد كه يك ايرانی در 

ايران موفق نمی شــود، اما همين ايرانی در خارج از ايران و در يك كشــور 
توســعه يافته موفق می شود. بحث وی اين اســت كه سيستم بايد كاركرد 
مناســبی داشته باشد كه فرد بتواند در آن چارچوب نقش خود را به منصه 
ظهور برســاند. در اين جا، نگاه سيستمی دارد. اما در كتاب فرهنگ سياسی 
و اقتدارگرايی ايرانی غالباً می گويد كه بايد فرهنگ سياسی ما دموكراتيك 
شــود. ايشــان اعتقاد دارند كه خيلی ها شــعار دموكراتيك سر می دهند، 
اما شــخصيت دموكراتيك ندارنــد )در اين رابطه انتقاداتــی را پيش تر بر 
اصالح طلبان وارد ســاخته اند(. از اين رو اذعان می دارد تا فرهنگ سياســی 
ما دموكراتيك نشــود، به توسعه يافتگی نخواهيم رســيد. اينجا نگاهش تا 
حد زيادی روان شناسانه می شود، چراكه به اصل فرهنگ و اين كه تك تك 
افــراد بايد فرهنگ خود را اصالح كنند تأكيــد می كند. اما همچنان مانند 
رويه ســاختاری پيشــين، نگاه وی غرب محورانه است. روی اين ملحوظ از 
يك طرف بحث سيســتم را طرح می كند و اينكه سيســتم عامل پيشرفت 
اســت، امــا در دو كتاب ديگــر و بعدی عمدتــاً به دنبال اصــالح آحاد و 
يكايك افراد اســت و تقصيرات را بيشــتر گردن افــراد می اندازد تا دولت؛ 
گرچــه همچنان دولت را مانعی بزرگ بر ســر راه توســعه می داند. اين با 
نگاه سيســتمی قبلی ايشان منافات دارد. البته اين تنافی و جابجايی ميان 
 ســاختار-كارگزار و ميان فرهنگ و سياســت در دو كتاب اخير ايشان نيز 

مشهود است.
ســريع القلم به عنوان يك ليبرال، انســان ايرانی را بــا نگاهی ذات گرايانه، 
غير اجتماعی و فردگرای منفی و اقتدارطلب معرفی می كند كه در تنافی با 
نگاه ليبرالی متعارف اســت كه انسان را ذاتاً خوب معرفی می كند. از سويی 
ديگر، ليبراليســم، انســان مدرن را به بركت پيشــرفت مبادله و ارتباطات 
كاماًل مســتعد تغيير معرفی می كند، اما سريع القلم به گونه ای درباره ايرانی 
ســخن می گويد كه گويی راه اصالح برای آنها انســداديافته است، وگر نه 
چــرا بايد با نگاهی ژنتيك از »ژن اقتدارگرايی« در ايرانيان ســخن براند؟! 
 اين بــاور وی به صراحت در برابــر خوش بينی ليبرالی بــه جامعه پذيری 

انسان است.
می تــوان دو پاراديم عمده ليبرالی را از هم متمايز ســاخت: اولين پارادايم 
كه بعضــاً تجمعی )aggregative( ناميده می شــود، سياســت را عمل 
برقراری ســازش ميان نيروهــای متعارض و مختلــف در جامعه می بيند. 
افراد به مثابه موجوداتی عقالنی ديده می شــوند كه انگيزه شان به حداكثر  
رســاندن منافعشان است و در عالم سياســت هم به شيوه ای ابزاری عمل 
می كننــد. اين نگاه را می توان با ايده بازار كه برای حوزه سياســت به كار 
گرفته شــده، درك كرد. پارادايم ديگر، رايزنانه )deliberative( اســت 
كــه در واكنش به مــدل ابزارگرايانه مطرح شــد و هدفــش ايجاد رابطه 
ميان اخالق و سياست بوده اســت. مدافعان اين گرايش تالش می كنند تا 
عقالنيت ارتباطی را جايگزين عقالنيت ابزاری كنند. آنها حاشــيه سياسی 
را به عنــوان ميدان خاص كاربرد اخــالق می بينند و می گويند كه از طريق 
بحــث آزاد در قلمرو سياســت می توان به اجماع اخالقی-عقالنی دســت 
 يافت. در اين مدل، سياســت نه از طريق اقتصــاد بلكه از طريق اخالقيات 

درك می شود.
در پارادايم ابزاری، افراد موجوداتی عقالنی ديده می شــوند كه دنبال منافع 
خود هســتند. سريع القلم از سويی ايرانيان را موجوداتی غيرعقالنی معرفی 
و امــا در تناقض با اين ادعا، می گويد كه ايرانيان در پی منفعت شــخصی 
خود هستند و در مقام ذم آن ظاهر می شود. پرسش از ايشان اين  است كه 
چگونه می توان مردم ايران را هم غير عقالنی دانســت و هم منفعت جو. اين 
پارادوكسيكاليتی را چگونه می توان پاسخ گفت؟ افزون بر اين، منفعت جويی 
را نيز به عنوان صفتی منفی به ايرانيان نسبت می دهد. توجه به اين معضل 
ضروری اســت كه سريع القلم، هيچ اشاره ای، حتی به يك خصلت خوب در 
ايرانيان نــدارد و اين، مردم و يا الاقل طرفــداران اش را كه وی می خواهد 

تغيير كنند، نااميد و فاقد خودباوری می سازد.

در رابطه با پارادايم رايزنانه نيز شــاهد آن هســتيم كه ســريع القلم مردم 
ايــران را بــه دور از آن می داند كه به توافق و همكاری جمعی برســند. از 
نگاه ايشــان، مشــورت ناپذيری، فردگرايی منفی و تك روی از ويژگی های 
ژنتيك ايرانيان است. با وجود اين مانع و رادع، توسعه ايران را بايد سترون 
و عقيم دانســت. آن هم عقيمی مادرزاد و طبيعی. ســؤال از ســريع  القلم 
اين كــه اگر مــردم ايران ژن اقتدارگرايــی دارند، چگونه او دم از توســعه 
ايــران می زند؟ وقتی نگاه او ژنتيك اســت و نيز بر اســاس همين نگاهش 
در مردم ايران ژن ليبرالی وجود ندارد، بنابراين ســخن گفتن كسانی مانند 
ســريع القلم از تغيير فرهنگ ايران بيهوده و مهمل اســت. با وصف افراطی 
وی از خصــال مردم ايران، هرگز نمی توان به زعــم وی، »ژن اقتدارگرايی 
 را در طــول ده ســال تغييــر داد« و همچنيــن اميدی به تغييــر ايرانيان 

زير 10 سال داشت.
تناقض ديگر اين كه دكتر ســريع القلم معتقد اســت كه بر مبنای منحنی 
جی، دولت به منزله يك شــر از نگاه وی- بايد ســايه ســنگين خود را از 
جامعه بر دارد، اما از سويی ديگر چين و مالزی را الگوی موفق ياد می كند. 
چگونه می توان از يك ســو صحبت از آن داشت كه دولت بايستی به مثابه 
يك »شــر« سايه اش كوتاه شــود، اما از طرف ديگر چين و مالزی را الگوی 
توسعه دانســت. دولت مالزی يك دولت توسعه گراست، اما دولت همچنان 
اقتدار دارد و سايه خود را همه جا گسترانيده است. البته تفاوت ميان دولت 
توســعه گرا و دولت توتاليتر)اقتدارگرا( وجود دارد؛ چراكه دولت توسعه گرا 
برخالف توتاليتر، ضد پيشــرفت و توسعه نيســت. در ميان نظريه پردازان 
توسعه، آرای كسانی را مانند روكان و ايوانس داريم كه از نگاه اينان، دولت 
مذكور، دولتی كه ممكن است جنبه های اقتدارگرايانه آن نيز قوی باشد، اما 
اين دولت ضد توسعه نيست و در بلند مدت می تواند به شكوفايی اقتصادی و 
شكل گيری طبقه متوسط بزرگ منجر شود. از اين  رو واقفيم كه مراد دكتر 
ســريع القلم دولت توسعه گراســت، اما اين هم با نحيف شدن دولت منافات 
دارد. مثاًل در چين دولت نقــش بی بديلی در اقتصاد و فرهنگ دارد و يك 
ايدئولوژی منســجم و نيز يك سازمان بوروكراتيك عريض و طويل و بسيار 
هدفمند در باال مســتقر اســت. نمی توانيم از الغر شدن دولت دفاع كنيم و 

سپس چين و مالزی را الگو قرار دهيم.
ايشــان ســخن از آن دارد كه جامعه وقتی می تواند پيشرفت كند كه افراد 
آزاد باشــند و تكثرگرايی در جامعه حاكم باشد. حال آيا ما می توانيم چين 
و مالزی را مصداق پلوراليســم فرهنگی و يا سياسی بدانيم؟ قطعاً به معنای 

مورد نظر وی در چين و حتی مالزی وجود ندارد. 
قبل از روی كارآمدن دولتهای چپ گــرا در امريكای التين، دولت هايی در 
رأس بودند كه تئوری های اساتيدی مانند دكتر سريع القلم را اجرا می كردند: 
سوبســيدها حذف شود، تعرفه ها برداشته شود و... اما ديديم كه دولت های 
التين خودكامگی پيشــه كردند و در نهايت از نظر اقتصادی و سياســی و 

فرهنگی فشل و ورشكسته شدند. آرژانتين، مصداق مبرز اين مدعاست.
چه كســی گفته اســت كه الگوی غربی می تواند الگوی واحد باشد؟ برای 
اين كــه ما جامعه ها داريم نه جامعه و هر جامعه ای اقتضائات خاص خود را 
دارد. قرار نيســت ايران مالزی يا چين شــود، كه حال راه آنها را بپيماييم. 
مؤلفه های پيشــرفت از نظر ســريع القلم يك مولفه مــادی، كاماًل كّمی و 
پوزيتيويستی است. نگاه ايشان يك نگاه »روش شناسانه« است، در حالی كه 
نگاه انقالب اســالمی، نگاهی »وجودشناســانه« بوده كه به جای »توسعه 

تكاثری« در پی »توسعه كوثری« است.
آيا توســعه اقتصادی ليبرالی می تواند به توســعه سياســی منتهی شود؟ 
می توانيم موارد نقض بســياری را برشماريم كه اين تئوری را نقض می كند. 
يك نمونه آن در شــيلی دوران پينوشــه بود )ميلتون فريدمن اقتصاددان 
ليبرال آمريكايی و طرفدار نظريه دولت حداقلی و اقتصاد آزاد كه مانيتاريسم 
يا پول گرايی را مطرح كرد، مشــاور دولت آگوســتو پينوشه بود. فردريش 
هايك هم مشــاور پينوشه بود!( كه با وجود توســعه اقتصادی ليبرالی، اما 

نظام سياســی آن كاماًل خودكامه و ديكتاتوری بود. يكی از سركوبگرترين 
دولت های تاريخ سياسی معاصر دنيا، همين دولت پينوشه بوده است كه در 

آن توسعه سياسی برخالف توسعه اقتصادی متولد و پديدار نشد.
ايشــان در كتاب اقتدارگرايی ايرانی، عماًل پژوهــش علمی انجام نداده اند. 
بــرای اين  كــه متن را از زمينه خود جــدا كرده و به صــورت انتزاعی بيان 
كرده انــد؛ ايــن زمينــه، جامعه ايرانی اســت كــه وی بر اســاس منطق 
كالســيك پوزيتيويســتی اين متن را از زمينه آن جدا كــرده و به صورت 
انتزاعــی َرطب و يابس را به هم بافته اند؛ بدين معنی كه شــخصيت ايرانی 
را اوالً چونــان امری فراتاريخی در نظر گرفته اند )احــكام جاويدان درباره 
فــرد ايرانی ناجاويدان صــادر كرده اند( و از تغييرات او در خالل ســاليان 
 دراز چشــم پوشيده و ثانيا نتوانســته اند اقتضائات بومی ايران برای توسعه 

را لحاظ كنند.
پديدار، جامعه ايرانی اســت و اين جامعه مختصات و تناقضات خاص خود 
را دارد. نمی توانيم بر اســاس يك پيش فــرض و يك تئوری -كه در همان 
غرب هم انتقادات زيادی بر آن وارد شــده اســت- مصائب جامعه ايران را 

حل كنيم.
ضمــن آن كه آن چه به گونه ای كژخيــم در بين الهاللين و پرانتز می گذارد، 
يكی اســتعمار و ديگر پديده ای چون انقالب اسالمی است. توضيح اين كه 
آن جا كــه از اقتدارزدگی يا روحيــه تملق و تفرقه جويی ايرانيان ســخن 
می گويد، هرگز ســخنی از اســتعمار به عنوان عامل اين خصايل -به فرض 
وجود- ندارد. آيا اســتعمار نبوده كه با سياســت »تفرقه بيانداز و حكومت 
كــن«، فرقه هايی چون بابيت و بهائيت را به ايــن مرز و بوم حقنه كرد؟ و 
آيا اســتعمار نبود كه ثروت های ملی ما را به غارت برد؟ آيا دولتين روسيه 
و انگليس، مخالفين خود را در عهد قاجار اســقاط و اسكات نمی ساختند؟ 
اگر به فرض، ايرانيان روحيه همكاری ندارند، پس چگونه مؤســس ورزش 
چــوگان به عنوان هماهنگ كردن انســان و حيوان و تــوپ بوده اند؟ نيك 
می دانيم كه حكومت های قبل از صفويه نيز، رويه تك ساالرانه و استبدادی 
داشــته اند، پس بی ترديد رخت بربســتن روحيه همكاری، بايستی با ورود 
استعمار به ايران و خصوصا سياست تفرقه انگليس همزمان باشد. از سويی 
ديگر هم اكنون ما با ايران به مثابه جامعه ای پســاانقالبی مواجه هستيم كه 
بنــا به رويداد انقالب ويژگی  ئی متمايــز از تمامی دوران های خويش يافته 
اســت. از جمله برای اولين بار رژيمی غير از شاهنشــاهی را از زمان دياكو 
در هگمتانه تجربه می كند. به اين مهــم، فرآيندهايی چون عصر اطالعات 
و ديگر اقتضائات جديد را بايد افزون ســاخت. از اين رو، وی نيز استعمار و 
انقالب اســالمی را ناديده می انــگارد و اين چنين نامكان مند و نازمان مند و 

ناتاريخمند سخن می گويد.
تناقــض ديگــری در بيــن اســت و آن اين كه از ســويی متدولــوژی او 
فردگرايانــه و ذّره انگارانه اســت و تأكيد را روی فرد می  گذارد و از ســويی 
ديگر فــرد ايرانی را كناری نهاده و می گويد كه نخبگان آن باال بنشــينند 
و برای مردم تصميم بگيرند تا چيزی به نام توســعه متولد شــود، شــبيه 
 آن چيزی كه در چين رخ داد. ايشــان در هيچ كجا نتوانســته پاســخ اين 

تناقضات را بدهد.
البته دكتر ســريع القلم در كتــاب عقالنيت و آينده توســعه يافتگی ايران 
می گويد كه بايد الگوی توســعه را از توجه و شــناخت دقيــق امكانات و 
محدوديت ها به دســت آورد. در همين كتاب می گويد كه به دنبال الگوی 
غربی نيســت و تجويز كردن آن. اما در عمل-خودآگاه و ناخودآگاه- و جای 
جای آثــار خود، همان الگوی غربی را مطــرح می كند و گويی تنها برخی 
لوازم و اقتضائات رسيدن به الگوی غربی و توسعه يافتگی را در ايران متفاوت 
می بيند. شــاهدی بر اين مدعا اين كــه وی تاكنون هيچ كجا الگوی بديلی 
ارائــه نكرده اســت. در واقع محدوديت ها و امكاناتی كه وی برای توســعه 
در ايــران مطرح می كند، همان محدوديت هــا و امكانات برای پياده كردن 

ليبرال دموكراسی است.  الف

یادداشت

 روشنفکری که حتی 
 یک صفت خوب هم 
در ایرانیان نمی بیند!


