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تله های خودساخته اصالح طلبان 
و راه های برون رفت از آن

رسمقاله

می خواستم دست به قلم ببرم و بنویسم از 
روایتی که برای اصالح طلبی داشتم اما حقیقتًا 
دیدم مظلوم تر از وطن وجود ندارد. فضای 
مجازی پر است از مرثیه ای که برای وطن 
سر داده می شود. بیچاره وطن! در طی این 
پنجاه شصت سال اخیر انواع وطن پرستی 
را دیده ایم. از وطن پرستی سازمان های 
به اصطالح مبارز خلق )مجاهدین خلق، 
فدائیان خلق، پیکار و راه کارگر و ...( تا 
اسالمی  انقالب  مدعیان  وطن پرستی 
)فدائیان اسالم، مجاهدین انقالب اسالمی، 
هیئت های موتلفه اسالمی، جامعه و مجمع 
روحانیون مبارز و گروه های ریزودرشت 
مانند دفتر تحکیم و احزاب نوپایی که در 
سال های اخیر پا به عرصه عمومی نهاده اند( 
همه درد وطن دارند؟! سؤال اینجاست اگر 
این همه گروه و تشکل سوز وطن دارند، چرا 
وطن این همه در رنج و الم به سر می برد؟ 
چرا وطن روزبه روز نحیف تر و رنجورتر 

می شود؟
مطالعه تاریخ درس های زیادی برای ما از 
وطن پرستی دارد و این که کدام وطن پرستی 
راستین است و کدام دروغین و کدام یک 

دوستی خاله خرسه؟!
داستان مشروطیت مملو از رشادت و 
وطن پرستی مردمی دست از جان شسته 
است؛ اما داستان ستارخان داستان دیگری 
است و به نظرم آنچه ستارخان را در اوج 
قرار می دهد چیزی نیست جز درک درست 

او از وطن.
بعضی ها تصور می کنند ستارخان در 
استبداد صغیر یگانه شد، البته شد در همان 
رادمردی و تن ندادن به ظلم و ستم و استبداد 
ولی نه در همان محاصره تبریز که در آن 
صورت بسیاری دیگر هم با او بودند از 
انجمن غیبی و خارج از آن، آنچه اما او را 
متمایز از دیگران ساخت تعبیر درست او از 

وطن و وطن پرستی بود.
روایتی که می خواهم بازگو کنم به نقل 
از سید حسن تقی زاده است که در انجمن 
مهرگان هرازگاهی سخنرانی داشت؛ اما قبل 
از آن می خواهم اولین درسی که از تاریخ 
مشروطیت البته در دوره استبداد صغیر 
می توان گرفت، اشاره کنم که درس های 
مشروطه بسیار است اما به بیان فقط دو درس 
از آن یعنی آنچه برای امروزمان از نان شب 

هم واجب تر است می پردازم.
در جریان همین استقامت و محاصره 
تبریز، مردم تبریز برای سد جوع و رفع 
گرسنگی مجبور شدند به باغات اطراف 
تبریز برای خوردن گیاهان روییده در 
صیفی جات بروند. امروز کسی آنان را به 
خاطر این صبر و تحمل نه تنها سرزنش 

نمی کند، بلکه آن رشادت و ایستادگی را 
منشأ تحوالتی می دانند که هنوز هم ادامه 
دارد. اهمیت این نکته ازآن روست، در دوره و 
زمانه ای که هرگونه مقاومتی عملی بی حاصل 
و مذموم به حساب می آید، نه تنها استقامت 
آنان را بی حاصل نمی دانند بلکه چون 
جامعه نوین امروز ما بر همین مجاهدت ها و 
هزینه هایی که پرداخته شده بنا شده، شایسته 
تقدیر هم هست حتی از سوی کسانی که 
سرسختانه با هرگونه حرکت رادیکالی سر 
ستیز و مخالفت دارند؛ چرا این چنین است؟
به نظر من چون راهی که برگزیده بودند 
درست بود. بدین معنا که دقیقاً بر چیزی 
پافشاری می کردند که فونداسیون نظم نوین 
اجتماعی محسوب می شود و از آن منزل 
ناچاراً باید عبور می کردیم و در همین راستا 
معلوم می شود هر هزینه دادنی بد نیست 
آنچه هزینه دادن را مذموم و نامطلوب نشان 

می دهد، نادرستی راه برگزیده است.
 ازاینجا می رسیم به آنچه مدعای ماست؛ 
یعنی استانداردسازی مفاهیم؛ کاری که 
سال ها پیش باید انجام می شد و در آغاز 
هر حرکت، هر جنبش و هر انقالبی باید 
انجام پذیرد تا بتواند اراده های تحریف را 
مهار و کنترل کرده و از بیراهه هایی که به نام 
انقالب، جنبش اصالح طلبی و غیره هرآن 
ممکن است موجب تحریف آن شود، 

جلوگیری شود.
موضوع دیگر که قصد اصلی ما از 
نوشتن این سخن آن است؛ تالشی است 

برای استانداردسازی مفهوم وطن پرستی.
برگردیم به روایت اصلی این سخن سید 
حسن تقی زاده می گوید در محاصره تبریز 
خبری به ستارخان رسید که دولت روسیه 
تزاری در پشت مرزهای کشور آماده است 
تا برای کمک مردم محاصره شده تبریز وارد 
خاک ایران شده و محاصره تبریز را بشکند 
)اگر امروز چنین اتفاقی می افتاد چنانچه 
می بینیم متأسفانه! تحریم های آمریکا اسباب 
هلهله و شادی برای بعضی ها در داخل و 
خارج شده و از تحریم های آمریکا علیه ایران 
هم استقبال می کنند؟!( بعد از شنیدن این خبر 
اشک در چشمان ستارخان جمع شد و به من 
مطالبی را انشاء کرد تا خطاب به محمدعلی 
شاه بنویسم... ستارخان نوشت اختالف ما و 
شما مانند اختالف پدر و پسر، یک اختالف 
خانوادگی است و به خودمان مربوط است 
نه اجنبی. من خودم را تبعید کرده )و از همه 
مجاهدت ها و زحمات کشیده شده برای 
مشروطیت، به خاطر وطن گذشته( و از این 
شهر می روم ولی شما نیز محاصره تبریز را 
بشکنید تا اجازه نداده باشیم. بیگانه به این بهانه 

وارد خاکمان شود.
تقی زاده می گوید بغض گلوی ستارخان 
را گرفته بود و اشک بر گونه هایش جاری بود 
و بروی کاغذ نامه می چکید و به من انشاء 
می کرد منهم می نوشتم و گریه می کردم و به 

فریاد، سکوت، شورش یا همراه شدن

وطن مظلوم من
علی مهری
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رسمقاله

روایتی نیز وقتی محمدعلی شاه آن نامه را 
می خوانده گریه می کرده است.

فرض کنیم ما با پدرمان یا سایر اهالی 
منزل اختالف داریم و باز تصور کنیم 
خانواده مان با همسایه مان وارد اختالف 
شده است حق یا ناحق. شما یا من آیا 
ممکن است بجای آن که طرف پدرمان 
را بگیریم، طرف همسایه را بگیریم؟! 

اصالً تصورش هم محال است.
ما را چه شده است؟ به کدامین 
قبله ایم؟ چرا دچار اشتباه شده ایم؟ آمریکا 
ما را تحریم کرده است بجای دلسوزی 
به همدیگر و حمایت از هم وطن 
سودجویانه و فرصت طلبانه فقط به 
دنبال منافع و مصالح شخصی باندی 
گروهی و جناحی مان بوده و با این کار 
خود قبل از هر چیز زندگی را بر خودمان 
و جامعه و دیگران سخت کرده ایم. از این 
بگذریم که آب به آسیاب دشمن ریخته 
و چاه برای وطن و هم وطن می کنیم و 
نیز بگذریم از آنانی که در بزنگاه های 
این کشور غیرمسئوالنه رفتار نموده و با 
دشمن این ملک و مملکت در یک جبهه 
قرارگرفته اند و همراه نیروهای دشمن 
علیه این وطن جنگیده اند. درحالی که 

مدعایشان عشق به وطن بوده است؟!
اکنون نیز به سبب اعمال تحریم های 
جدید مشغول هلهله و تبریک به هم 
هستند و بسان دوتیغه به ظاهر مخالف 
در )داخل و خارج( نان به هم حواله 
می دهند! ستارخان اما نشان داد زمانی 
که موضوع وطن است، از همه آرمان ها 
و دغدغه ها و اعتقادات و ... باید دست 
شست و به دشمن اجازه نداد رخنه کند 
و این است که بعد از فتح تهران همه 
مبارزان مشروطه چی او را در صدر 
مجلس شورای ملی نشانده و ملقب 
به سردار ملی نمودند. با آن که دیگران 
در غیاب او تهران را فتح کرده بودند و 
او خود را بعد از فتح تهران و از تبعید 

خودخواسته رسانده بود.
چه انقالبی باشیم چه غیرانقالبی 
اولویت اول ما کشور و وطن است و 
می بایستی همه چیز را فدای وطن کرد. 
چراکه اگر کشتی وطن نباشد نه از ایران 
و ایرانیت اثری خواهد ماند و نه از اسالم 
و نه از انقالب. نه از اصالحات و نه از هر 

جنبش دیگر اثری نخواهد ماند.
اگر کشوری نباشد، در کجا می توان 
به دنبال تحقق ایده ها و آرمان ها برای 
بهروزی ایران و مردمانشان بود؟ یعنی 
در مقام انتخاب بین مکتب و انقالب با 
کشور به عنوان یک انقالبی معتقدم کشور 
بر هر آرمان و ایده ای مقدم است و در 
مقام انتخاب بین انقالب و اصالح طلبی 
هم معتقدم انقالب بر اصالح طلبی مقدم 
است و در مقام اصالح طلبی با منافع 
باندی و تشکیالتی، منافع اصالح طلبی 
ارجح خواهد بود. مسئولیت هایی که 
پیشاروی ما قرار دارد به عنوان سه گانه 
مسئولیت پذیری اگر مالک عمل و 
انتخاب باشد، هیچ گاه دچار تالطم و 

بحران نخواهیم شد.
آنانی که در مقام دفاع از انقالب و در 
پست های اصلی نظام قرار دارند حفظ 
کشور برای آنان می بایستی بر حفظ 
انقالب و نظام برخاسته از آن اولی تر 
باشد و بتوانند انقالب و نظام را فدای 
وطن کنند. این چنین است که هم خود 
جاودانه می شوند و هم انقالب و دین و 
مکتبی که برای آن می جنگند را جاودانه 

خواهند ساخت.

وطن مظلوم من

در طی این سال ها اصالح طلبان آگاهانه 
یا ناآگاهانه در تله هایی افتاده اند که به دست 
خودشان ایجاد شده است و بی تردید موانعی در 
مسیر پیشرفت سیاسی ایشان بوده است )از اشاره به 
موانع موجود در نظام حاکمیتی و شیطنت های رقبا 
در این یادداشت چشم می پوشیم(. در ادامه به شش 
تله مذکور اشاره می نماییم و در ادامه راهکاری 

برای برون رفت از آن ها را پیشنهاد می نماییم.

تله اول این بود که اصالح طلبان خواسته 1 
و ناخواسته کنش سیاسی را به کنش 
انتخاباتی تقلیل دادند. کار گسترده و پایدار 
سیاسی به ویژه در قالب احزاب با مشارکت 
سیاسِی منحصر به انتخابات، دو پدیده مجزا و 
متفاوت است. اصالح طلبان با اصرار بر ادامه کار 
شورای سیاست گذاری که یک نهاد با مأموریت 
انتخاباتی بود، خود را در تله ای انداختند که هم 
کنش جامع احزاب را در امر سیاسی تضعیف 
نمود و هم کنشگران سیاسی را در سپهر آشفته و 
توسعه نیافته سیاسی ایران، برای مشارکتی واقعی 

دچار سردرگمی کرد.

تله دوم خلط کردن کار جناحی و جبهه ای 2 
با کار حزبی بود. کنش جناحی و حزبی هر 
یک الزامات خودش را دارد. معموالً دستاورد کار 
جناحی، معطوف به دوره های انتخابات و یا مقاطع 
ویژه تاریخی است. درحالی که ثمره تحزب در 
فواصل بین انتخابات نیز، برقرار و پایدار است 
و کنش انتخاباتی تنها به عنوان یکی از بخش های 
کنش حزبی، معنی می یابد. در سال های اخیر 
پرهیزِ بخش وسیعی از اصالح طلبان از تن دادن 
به مناسبات حزبی، معضالتی را در مسیر توسعه 
سیاسی کشور ایجاد نمود که منجر به تهی شدن 
سپهر سیاسی ایران از پدیده ای به نام تشکیالت 

واقعی و انسجام حزبی و تشکیالتی شد.

تله سوم تعمیم دادن مسائل و مشکالت 3 
تهران به سراسر کشور یا به نوعی، تقلیل 
مناسبات سیاسی کشور به وقایِع پایتخت بود. 
عواملی چون تعدد و تنوع احزاب، شکل 
و گستره کنش سیاسی و رویکرد انتخاباتی 

متناسب با هر منطقه و هر استانی الزامات و 
مالحظاتی را می طلبید که در الگوی ساده سازی 
شده و تمرکزگرای اصالح طلبان، به تمامی مورد 
غفلت قرار گرفته بود. ازجمله اینکه بسیاری از 
مسائلی که موجب ناکارآمدی در انتخابات پیشین 
شده بود نواقص مربوط به لیست انتخاباتی تهران 
بود، ولی اصالح طلباِن مرکز نشین این چالش ها 
را به کل کشور تعمیم دادند و باعث ایجاد شکاف 
در صفوف حزبی و جبهه ای در دیگر شهرستان ها 

و استان های کشور نیز شدند.

تله چهارم ایجاد تشکیالت خلق الساعه و 4 
نابهنگام بود که از فقدان نگاه درازمدت و 
استراتژیک رنج می بردند و در زمینه کارکرد نیز 
عاجز یا کم توان بودند. نتیجه آنکه معدود کنشگران 
جبهه اصالح طلبی را نیز چند پارچه کرد و باعث 
شد که فرایند تصمیم گیری چه در سطح احزاب 
و چه در انتخابات، بسیار پیچیده، زمان بر و غیر 
بهینه شود. تا آنجا که در عمل مجبور به پذیرش 
حداقل ها شدیم و نتوانستیم روند رو به رشدی 
را در فرایندهای حزبی، جناحی و انتخاباتی رقم 

بزنیم.

تله پنجم کم توجهی به مرزهای گفتمان 5 
اصالح طلبی از جریان اعتدال بود. 
اصالح طلبان عالوه بر اینکه به شکل هایی که 
اشاره شد در کمرنگ نمودن تحزب نقش داشتند، 
در ساحت گفتمانی و آرمانی نیز به دلیل آمیختگی 
با جریان اعتدال، هم از شعارها و مرزهای خود 
فاصله گرفتند و هم خواسته و ناخواسته به 
جریانی که از فقدان شفافیت در تبیین مواضع 
و اندیشه هایش رنج می برد، اصالت و قدرت 

بخشیدند. این پدیده هرچند غیرقابل اجتناب 
می نمود اما با یک نگاه استراتژیک می شد از تبعات 
منفی آن تا حد امکان کاست. ازجمله تبعات منفی 
آن این بود که گفتمان اصالح طلبی فرصت ظهور 
و بروز اصیل و خالص خود را برای آگاهی هرچه 
بیشتر جامعه با مبانی اش از دست داد و دوم اینکه 
بار هرگونه شکست راهبردها، سیاست ها و 
عملکردهای جریان اعتدال را به جان خرید و تا 
سال ها باید در سپهر سیاسی ایران آن را بر دوش 
بکشد. در سایه آسیب هایی این چنین، سرعت 
توسعه سیاسی را بیش ازپیش ُکند و متزلزل نمود.

تله ششم اینکه پدیده هایی چون کار 6 
جبهه ای و جناحی، در بزنگاه هایی چون 
انتخابات برای کامیابی خود به نوعی از رفتار 
شهروندی نیاز دارند که لزوماً نه سامانمند و مبتنی 
بر آگاهی، که بر اساس هیجان و تقلید و اقتدا، 
شکل می گیرد و سرنوشت بازی را رقم می زند. 
منش اصالح طلبانه از سویی بر تقویت و نهادینگی 
تحزب و فرهنگ تشکیالتی در جامعه تأکید دارد 
و از سوی دیگر در آرزوی ساختِن شهروند بالغی 
است که جهت گیری سیاسِی مبتنی بر منافعش 
را در تعاملی درازمدت با تشکل های سیاسی 
برگزیده باشد. لذا در پیش گرفتِن سیاست های 
جناحی که آغشته به تجویزها و تلقین های 
مقطعی و تکرار میکنم هاست، همچون تله ای 
بزرگ اصالح طلبان را از آرمان و هدِف متعالی 
خود در نیل به شهروند سیاسی و فرهنگ سیاسی 
آرمانی اش مهجور نمود. برای فرار از این تله ها 
و داشتن حرکتی روبه جلو در قالب تشکل های 
سیاسی چند الزام اولیه را باید مدنظر قرار داد و 

ساختار را بر پایه آن ها بازسازی کرد. لزومی 
به یادآوری نیست که اقدام هرچه سریع تر در 
این خصوص می تواند دستاوردهای به مراتب 

بزرگ تر و بهنگام تری را به ارمغان آورد:
  اول اینکه تکلیف خود را با تفکیک کار 
جناحی از حزبی مشخص کنیم. ادامه این خطا، 

نتایج جبران ناپذیری را موجب می شود.
 دوم اینکه در دنیا کار اصیل، پایدار و مؤثر 
سیاسی در قالب احزاب، امری تجربه شده 
است. در ایران نیز بهتر است احزاب سنگ بناِی 
اصلِی کنشگری سیاسی قرار گیرند نه نهادهاِی 

خلق الساعه و شیخوخیت گرایی.
     سوم اینکه با در نطرگرفتن اهمیت 
انتخابات و با توجه به اینکه احزاب ما هنوز ظرفیت 
کار مشترک با یکدیگر را ایجاد نکرده اند، بهتر 
است به انتخابات به صورت پروژه ای نگاه شود 
و مسائل آن با نگاهی درازمدت به ساختار جناح 

اصالح طلبی یا احزاب القا و تحمیل نشود.
  و نهایتاً به مسائل تهران – علیرغم اهمیت 
فوق العاده اش- مشابه مسائل سایر شهرها و 

استان ها نگاه کرد.
اگر این فرض های بنیادین را بپذیریم و یا 
دستکم تالش کنیم که آن ها را مبنای کار خود 
قرار دهیم، فضا برای ارائه مجموعه ای از راه حل ها 
بازمی گردد تا در دستور کار جبهه اصالح طلبی 
کشور قرار گیرد. طبیعی است که لزومی به 
عملیاتی شدن هم زمان همه موارد نیست و اینکه 
بعضی نیاز به چکش کاری و بررسی دقیق تری 
در فرایند زمان دارند. اگر قرار است اولویت با 
کار جناحی باشد و کار حزبی فعالً در حاشیه 
یا اولویت دوم قرار گیرد الزم است مجموعه 

راهکارهای زیر مدنظر قرار گیرد:
  پارلمانی مشابه مجلس فعلی ایران )بر 
اساس جمعیت و گستره جغرافیائی( ایجاد و 
بدون توجه به مناسبات حزبی، افراد وجیه المله 
اصالح طلب را از سراسر کشور، در این مجلس 
متمرکز شود و برای اینکه بتوان پوشش مناسب تر 
و واقعی تری – بعضی مناطق فعالین سیاسی بیشتر 

و چهره تری دارند - داشته باشد تعداد اعضاء 
این تشکیالت را تا حد دو برابر )حداقل 290 
نفر و حداکثر دو برابر این تعداد( باال برد. این 
مجلس در تمام مراکز استان ها و شهرستان های 
بزرگ کشور تشکیالت تابعه خودش را ایجاد 
می کند و محوریت فعالیت اصالح طلبان را بر 
عهده می گیرد. در کنار این تشکیالت احزاب هم 
جداگانه کار خود را انجام می دهند. حال ممکن 
است در این مجلس از حزبی یا انجمنی 10 عضو 
باشد و از حزب یا انجمنی فقط یک نفر حضور 
داشته باشد. فقط برای اینکه شمولیت الزم وجود 
داشته باشد می توان برای هر حزب حداقل یک 
سهمیه – بدون توجه به نمایندگان منتخب آن 
حزب از نظر گستره جغرافیائی - در نظر گرفت.

  اگر قرار است اولویت با کار حزبی باشد و 
حرکت جناحی فقط در مواقع انتخابات مجلس 
و ریاست جمهوری صورت گیرد و اولویت 
دوم باشد راهکارهای زیر می تواند مدنظر قرار 
گیرد: احزاب و انجمن ها طبق روال کار خود را 
انجام دهند و به گسترش و توسعه تشکیالتی 
خود بپردازند و جهت ایجاد هماهنگی های بین 
خود، تشکیالت شناخته شده شورای هماهنگی را 
داشته باشند. در این تشکیالت هر حزب و انجمن 
یک رأی دارد و مشابه خود را نیز در مراکز استان ها 
و شهرستان های بزرگ ایجاد می کند و در مواعد 
انتخابات، شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
را شکل دهد که عالوه بر نمایندگان احزاب و 
انجمن ها از افراد غیر حزبی جناح اصالح طلب 
نیز در ساختار خود بهره می برد و با توجه به اینکه 
بحث بستن لیست های انتخاباتی را در دستور کار 
دارد الزم است که سهم رأی هرکدام از احزاب و 
انجمن ها در آن بر اساس شاخص هایی کمی و 

قابل اندازه گیری تعیین شود.
  در رابطه با مسئله تهران نیز در هر دو 
حالت بهتر است ساختار تهران نیز مشابه بقیه 
مراکز استان ها و شهرستان های بزرگ مجزا 
گردد. این مسئله هم به اصول دموکراسی 
نزدیک تر است و منجر به تمرکززدائی می شود 
و هم مانع از گسترش مسائل پایتخت به سایر 
شهرستان ها و استان ها می گردد. این روش باعث 
می گردد بسیاری از فعالین سیاسی تهران نیز در 
همان سطح منطقه ای خود فعالیت کنند و فقط 
شخصیت های ملی یا نزدیک به ملی در حوزه 
کشوری به کنشگری بپردازند. در این حالت 
شخصیت های ملی می توانند وقت بیشتری را 
برای ساماندهی وضعیت اصالح طلبان در سراسر 

کشور صرف کنند.
  در رابطه با تله های چهارم و پنجم نیز 
بهتر است در ابتدا موضوعات این چنینی در 
کارگروه های کارشناسی متشکل از فعالین حزبی 
اصالح طلب یا در قالب کارگاه و همایش طرح 
شود و بعد از تکمیل به سطح دبیران و شوراهای 
تصمیم گیر رسانده شود. مسئله ای که در حال 
حاضر پیش آمده، این اولویت بندی حتی در 
سطوح باالی تصمیم گیران جناح اصالح طلب 
کشور نیز خلط و مدام باعث اصطکاک شده 
و مشخص نیست که قرار است در دورنمائی 
نزدیک، کار با اولویت جناح اصالح طلب پیش 
برود یا اولویت احزاب اصالح طلب و بسیاری 
در این میان با خلط کردن دو موضوع با هم مانع از 

رسیدن به تصمیم گیری صحیح می شوند.
ما در این مقاله خیلی به تفاوت بین این دو 
اولویت اشاره نکردیم فقط هدف تذکر این 
موضوع بود که اول اولویت مشخص گرد و 
بعد در راستای اولویت تعیین شده به ارائه راهکار 
پرداخت. به عنوان مثل در حال حاضر پیشنهاد 
مجلس اصالح طلبان به عنوان جایگزین یا نهاد 
باالدستی شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
طرح می گردد درحالی که به زعم ما جنس این دو 
نهاد کامالً متفاوت است و به دو الگوی متفاوت 
تعلق دارد و نمی توانند به عنوان جایگزین یکدیگر 
طرح شوند. وگرنه در مراحل بعد می توان با توجه 
به نقاط ضعف و قوت هر پیشنهاد ایده های دیگری 
را نیز مطرح کرد یا ایده های موجود را کامل تر نمود.

تله های خودساخته اصالح طلبان و راه های برون رفت از آن

در سال های اولیه دهه 80 و به دنبال 
شکست های انتخاباتی اصالح طلبان– به ویژه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 – 
اصالح طلباِن بسیاری به دنبال راه چاره برآمدند. 
احزاب  هماهنگی  شورای  ناکارآمدی 
اصالح طلب، عملکردهای اشتباه دولِت وقت، 
زیاده خواهی های احزاب و چند عامل دیگر منشأ 
این شکست ها شناخته شدند. لذا اصالح طلبان ناگزیر در انتخابات 1392 متوسل به استراتژی 
جدیدی شدند )درخواست خاتمی از عارف برای کناره گیری(. این استراتژی که البته با اغماض، 
می توان آن را یک استراتژی قلمداد کرد، گرچه کامل نبود اما توانست موفقیتی نسبی را برای جبهه 
اصالح طلبی رقم بزند و اصالح طلبان را پس از یک دهه، به پیروزی در یک انتخابات ملی برساند. 

در ادامه و تکمیل این مسیر در انتخابات سال های بعد – مجلس 94 و شوراهای 96 – مجدداً 
اصالح طلبان توانستند علیرغم رد صالحیت گسترده نامزدهای اصالح طلب، با ایجاد ساختاری 
به نام شورای عالی سیاستگذاری پیروزی انتخاباتی را در آغوش کشند و لیستی توافقی را با نام 
امید، راهی ارکان قدرت نمایند. گرچه این فرایند ایرادات بسیاری داشت ولی در حد خود توانست 
مشکل انتخاباتی اصالح طلبان را رفع کند و خصوصاً نسبت به سال 1392 که تمام مسئولیت بر 
دوش خاتمی گذاشته شده بود، گامی هرچند کوچک اما روبه جلو محسوب می شد. پس از 
انتخابات 1396 و اعتراضات زیادی که به این ساختار شد و به ویژه با توجه به نتایج نه چندان 
مطلوبی که از لیست امید چه در مجلس و چه در شوراها شاهد بودیم، مجدداً اصالح طلبان بر آن 
شدند تا برای ساماندهی به فعالیت های تشکیالتی و انتخاباتی خویش طرحی جدید را درافکنند. 
در این یادداشت تالش می کنیم که اندکی موشکافانه به واکاوی موضوع اصالح طلبان و کنش های 

انتخاباتی ایشان، بپردازیم.
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اصالح طلبان عالوه بر اینکه به شکل هایی که اشاره شد در کمرنگ نمودن 
تحزب نقش داشتند، در ساحت گفتمانی و آرمانی نیز به دلیل آمیختگی با 
جریان اعتدال، هم از شعارها و مرزهای خود فاصله گرفتند و هم خواسته 
و ناخواسته به جریانی که از فقدان شفافیت در تبیین مواضع و اندیشه هایش 

رنج می برد، اصالت و قدرت بخشیدند

ادامه از صفحه اول
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سیاست ] خارجی [

دیدگاه

پرسش با کد رهگیری 
1542379919820

خبر زیر در حال انتشار است: بهرام قاسمی 
گفت: »واقعیت پول شویی قابل کتمان نیست.« 
و سخنان وزیر خارجه ایران در این مورد »تنها 
بیان صادقانه یکی از مشکالت کشور« بوده است. 
هم زمان اعالم شد که ظریف درباره این موضوع به 
کمیسیون امنیت ملی مجلس »توضیح« می دهد. 
خواهشمند است ضمن تأیید صحت وسقم 
خبر، شرح اقدامات انجام شده را اعالم فرمایید و 
تشریح فرمایید به نظر وزیر محترم امور خارجه 
پول شویی در کدام بخش هدف منظور ایشان 

بوده است.
پاسخ  •

در خصوص سخنان وزیر امور خارجه در 
ارتباط با موضوع پول شویی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه توضیحاتی دادند که شما هم به آن 
اشاره کرده اید. سایر اقدامات و توضیحاتی که در 
این زمینه انجام خواهد شد اطالع رسانی خواهد 
شد. درصورتی که مجلس محترم شورای اسالمی 
از ایشان توضیحی بخواهد قطعاً و بر اساس روال 
قانونی و معمول، در مجلس و یا کمیسیون های 
مربوطه حاضر و پاسخ های الزم ارائه خواهد شد.

پرسش با کد رهگیری 
1542378951561

خبر زیر در فضای مجازی منتشر شده است: 
»زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، 
به دعوت ظریف به ایران سفر کرده است. سفری 
که در رسانه های آلمان بازتاب زیادی نداشت. 
اکنون بسیاری مایل اند بدانند که انگیزه سفر او 
به ایران و دیدار با مسئوالن آن کشور چه بوده 
است.« خواهشمند است صحت وسقم خبر و 

شرح اقدامات انجام شده را اعالم فرمایید.
پاسخ  •

آقای  گابریل وزیر خارجه سابق آلمان است 
که در حال حاضر عالوه بر فعالیت های حزبی و 
عضویت در پارلمان این کشور، از شخصیت های 
بانفوذ کشور آلمان محسوب می شوند که 
عالقه مند به توسعه مناسبات با جمهوری 
اسالمی ایران می باشد. ایشان در صدر هیئتی 
تجاری و اقتصادی به کشورمان سفر کرده اند و 
بر اساس روال و پروتکل کشور، درصورتی که 
وزرای سابق کشورها درخواست مالقات با وزیر 
امور خارجه کشورمان را داشته باشند موضوع 
بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد 
که مالقات دکتر ظریف با آقای گابریل هم در این 

چارچوب انجام شده است.
پرسش با کد رهگیری 

1542612195357
خبری به این شرح در فضای مجازی 
منتشرشده است: »به گفته یک نماینده تندرو، 
معاون قوه قضائیه از وزیر خارجه ایران خواسته 
است تا اسناد خود درباره پول شویی گسترده در 
کشور را ارائه کند.« خواهشمند است ضمن اعالم 
صحت وسقم خبر شرح اقدامات انجام شده را 

اعالم فرمایید.
پاسخ  •

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه )نشست خبری با رسانه های داخلی و 
خارجی - دوشنبه 97/8/28( : هیچ درخواستی 
از سوی جناب آقای اژه ای سخنگوی محترم قوه 
قضاییه تاکنون دریافت نکرده ایم. به نظر می ترسد 
بیان این نماینده محترم مجلس مانند دیگر بیانات 

وی با واقعیت تطبیق نمی کند و احتماالً بر اساس 
سوءتفاهم یا توهم آن را بیان کرده است چراکه 
وقتی نامه ای به واخ )وزارت امور خارجه( ارسال 
شود می توان چنین ادعای کرد که این نامه به واخ 
ارسال شده است. بیان وزیر امور خارجه در مورد 
پول شویی آشکار است و نیاز به روشنگری ندارد. 
وی، یک آسیب جدی اقتصاد ایران را بیان کرد و 
اولین کسی نبود که در جمهوری اسالمی ایران به 
این مسئله اشاره می کند. درگذشته نیز در رسانه ها 
و توسط برخی مقامات این مسائل بیان شده و دکتر 
ظریف با توجه به اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی و 
دوران تحریم بیان کرد. مطلب عجیبی بیان نشده 
است. یک تصویری است از یک مشکل که باید 
رفع شود. ایشان دیروز هم تأکید کرد، ارگان و 
شخص خاصی را متهم نکرده بلکه یک بیماری 
را طرح کرده است. تعجب می کنم چرا این گفتار 
تا این حد بازتاب های تند و عجیب نزد برخی 

سیاست مداران داشته است.
پرسش با کد رهگیری 

:1542416639316
خبری با مضمون »به پیشنهاد کانادا کمیتل 
سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را 
تصویب کرد که در آن به شدت نسبت به وضعیت 
حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است. معاون 
نمایندگی ایران در سازمان ملل این قطعنامه را 
»سیاسی کاری« خواند.« در فضای مجازی در 
حال انتشار است. خواهشمند است صحت وسقم 
خبر را به همراه اقدامات انجام شده و اثرات این 

قطعنامه اعالم فرمایید.
پاسخ •

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
با اشاره به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر 
ایران در نشست کمیته سوم اجالس هفتادوسه 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با 
حمایت برخی دولت هایی که خود از بزرگ ترین 
ناقضان حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر 
کشورها هستند، ضمن محکوم کردن اقدام این 
گروه از کشورها، اظهار داشت: »این قطعنامه 
بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی 
بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه 
و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است 
که آن را مردود می دانیم. قاسمی افزود: »استفاده 
ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های حقوق 
بشری و سازوکارهای بین المللی توسط برخی 
کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش 
صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه 
برای پیگیری مقاصد شوم  افراط گرایانه و 
همچنین  سیاست های آشوب طلبانه و حمایت 
از تروریست های تجزیه طلب را قویاً محکوم 
می کنیم و معتقدیم ادامه این روند اعتماد 
جامعه بین المللی به سازوکارهای بین المللی 
را تضعیف کرده و اثربخشی و کارایی آن ها را 
در مواقع ضروری و الزم زیر سؤال می برد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اظهار 
داشت: »ز نظر ما محل مناسب و جهان شمول 
ارزیابی حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو.پی 
آر )بررسی دوره ای جهانی( است که بدون 
تبعیض همه کشورها را موردبررسی قرار 
می دهد. مشارکت سازنده و فعال کشورمان در 
این سازوکار، نشانگر جدیت ایران در ارتقای 
حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود 
از طریق همکاری های سازنده و سازوکارهای 

مبتنی بر گفتگو است.

پرسش و پاسخ با وزارت امور خارجه در سامانه 
انتشار و گردش آزاد اطالعات

آزاد  گردش  و  انتشار  سامانه 
اطالعات اقدام مؤثری در جهت شفافیت 
خدمات مؤسسات عمومی کشور است. 
هر شهروند حق دارد از مؤسسات عمومی 
پرسش های خود مطرح کنند و مؤسسات عمومی در مدت ده روز موظف به پاسخ گوئی 
هستند. در صورت عدم پاسخ گوئی و در صورت موارد به کمیسیون انتشار و گردش آزاد 
اطالعات، کمیسیون پاسخ را پیگیری می کند. آنچه در زیر مطالعه می کنید پرسش های من از 

وزارت امور خارجه به عنوان یک شهروند و پاسخ های بانک مرکزی به یک شهروند است:

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com

برخی جریان ها و فعاالن سیاسی در سال های 
پس از انقالب علیه سازمان ها و ترتیبات 
بین المللی بدبینانه سخن گفته و آن ها را حتی 
آلت دست استکبار دانسته و نسبت به تعامل با 
آن ها، به شکل انعطاف ناپذیری موضع گرفته اند. 
رویکردی که آنگاه که به سباست گذاری 
انجامیده است، تنها سبب انزوای ایران و تهدید 
منافع ملی شده است. به یاد دارم مرحوم رجایی 
خراسانی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل 
در دهه ۶0، در دوره دانشجویی نویسنده در 
دانشکده وزارت خارجه خاطرات فراوانی از 
بدبینی های برخی مسئوالن جمهوری اسالمی 
به سازمان ملل داشت. وقتی دیوان دادگستری 
چند روز پیش به نفع ایران رأی داد، با خود گفتم 
کاش رجایی زنده بود و روزهایی را می دید که 
خردگرایی و توسل به ترتیبات بین المللی نتایج 
مهمی برای ایران به همراه آورده است. وقتی 
ایران به سبب فشارهای خارجی برخاسته از 
تحوالت هسته ای با خواست طرف های 
خارجی برای اجرای پروتکل الحاقی به توافق 
پادمان روبرو شد، برخی جناح ها و فعاالن 
سیاسی چنان فضایی ایجاد کردند که گویی 
پیوستن به پروتکل امنیت ملی را به فنا می دهد 
آن ها حتی ادعا کردند آژانس با استناد به پروتکل 
از بیت رهبری و شورای امنیت ملی بازرسی 
خواهد کرد. بازهم به خاطر دارم وقتی در سال 
1۳81 برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد 
به پایگاه اینترنتی آژانس مراجعه کردم و دریافتم 
نزدیک به 80 حکومت پروتکل را پذیرفته اند، از 
توان و اعتمادبه نفس برخی برای شایعه پردازی 
شگفت زده شدم. ایران پروتکل را در دو مقطع 
اجرا کرده و هیچ یک از آن ادعاها رخ نداده و 
آژانس هیچ درخواست غیرحقوقی را به استناد 

به پروتکل مطرح نکرده است
اظهار نگرانی برخی بزرگان درباره ستد 
20۳0 بهانه ای به دست برخی جناح ها و 

فعاالن سیاسی داد تا برای شکست روحانی 
در انتخابات 9۶ انواع دروغ ها را درباره سند 
20۳0 منتشر کنند آنان حتی ادعا کردند آن 
سند مجوز ترویج هم جنس گرایی است و 
به این ترتیب به حکومت های مختلف ازجمله 
حکومت جوامع اسالمی نسبت دروغ دادند و 
آنان را متهم کروند سندی رسوا و غیراخالقی را 
پذیرفته اند و این تنها مدعیان متدین ایرانی هستند 

که در برابر این ستد زشت ایستادگی کرده اند
امروز جنجالی جدید برپاشده است. 
برخی جریان های سیاسی با حرارت فراوان 
می کوشند از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام 
)اف ای تی اف( جلوگیری کنند و چنان برخی 
اذهان را آشفته کرده اند که برخی بزرگان 
می گویند پیوستن به گروه ویژه اقدامی بسیار 
خطرناک است. حال آنکه همه حکومت ها 
استانداردهای گروه اقدام را اجرایی کرده اند 
و البته کره شمالی در این میان استثناست. 
برخی تندروها از همه ابزارهای خود مانند 
صداوسیما -که حتی یادآوری رویکردهای 
یک سویه آن، اتالف وقت است-استفاده 
می کنند تا ایران دوشادوش کره شمالی راه خود 
را برود. حال آنکه خودداری ایران از پیوستن 
به سازوکارهای مبارزه با پول شویی تنها این 
پیام را به جهانیان منتقل می کند که ایران در پی 
پول شویی است و آشکار است اگر این تصویر 
ذهنی از ایران تثبیت گردد، نتیجه گریزناپذیر آن 

انزوای ایران خواهد بود.
اظهارنظر درباره موضوعات حساس 
حقوقی و بین المللی -که با منافع ملی ارتباط 
دارد-امری تخصصی است. کسانی که مانند 
آن تشکل سیاسی ادعا می کنند با ساعت ها 
بررسی دریافته اند ایران نباید به کنوانسیون 
اف ای تی اف بپیوندد و به نمایندگان درباره آن 
هشدار می دهند و البته ندانستند که اف ای تی اف 
کنوانسیون نیست تا مشخص شود آن ساعت ها 
بررسی ادعایی چه میزان ارزش دارد، حکایتی 
بی اعتبار را تقریر می کنند. همچنان که قصه های 
پیشین برخی مدعیان درباره پروتکل و سند 

20۳0 بی اعتبار بود.

از پروتکل الحاقی تا اف ای تی اف

مشکل حکایتی است که تقریر 
می کنند

حسن بختیاری زاده
فعال سیاسی

Bakhtiari95@yahoo.com

موضوع تصویب الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( چند وقتی است فضای سیاسی 
و رسانه ای کشور را به خود مشغول کرده 
است. گاهاً نخبگان سیاسی با شک و 
تردید درباره این موضوع صحبت می کنند 
و عدم اطمینان از عواقب این تصمیم گیری 
موجب گیجی و ابهام افکار عمومی شده 
است. آنچه مشخص است تصویب این 
الیحه در مجلس موجب حذف دائم ایران 
از لیست سیاه این سازمان یا کارگروه اقدام 
مشترک مالی علیه پول شویی است. لذا 
شایسته است ابتدا از نگاه حق و باطلی 
در این موضوعات عام پرهیز کرد و 
هراس و ناامیدی را از ذهنیت جامعه 
غرق در بحران و رنجدیده دور کرد و 
همانند کلیه کنوانسیون های بین المللی که 
قبالً دولت ایران بدان ملحق شده است 
دستگاه اجرایی به همراه رسانه ها، سود و 
زیان تصویب این الیحه و تجربه دیگر 
دولت ها را به اطالع جامعه برساند که 
اعتمادسازی و شفافیت نیاز مبرم سپهر 
سیاست امروز است. تصویب لوایح 4 
گانه الحاق به این کنوانسیون مخالفان و 
موافقانی دارد که تحلیل و ریشه یابی این 

اختالف آرا ضرورت دارد.
ابتدا باید اقرار کرد که دولت ایران 
دولتی رانتیر است یعنی حکومت داری نه 
از طریق درآمدهای مالیاتی بلکه با فروش 
نفت تأمین می گردد و حیات و اداره 
کشور به فروش نفت و خرید کاالهای 
واسطه ای متکی است و به طور خالصه 
اقتصاد ما بیشتر تجاری و واسطه ای است 
تا تولیدی. حجم کاالهایی که از مرزهای 
کشور به صورت رسمی یا قاچاق وارد 
یا خارج می شود چندین برابر آمارهای 
رسمی است. همچنین قرار گرفتن ایران 
در همسایگی کشوری که مرکز قاچاق 
مواد مخدر دنیاست و دسترسی به دریاها 
و آب های آزاد درمجموع شرایطی برای 
کشورمان ایجاد کرده است که ارقام 
سنگینی از مبادالت کاالهای قاچاق از 
مرزهای ایران انجام می گیرد. چنانچه 
کلیه این فعالیت ها مورد شناسایی مالی 
قرار گیرند و از آن عوارض و مالیات 
دریافت گردد، کشور را از صادرات 
نفت بی نیاز می کند. لذا تصویب این 
الیحه، انتقال نامشخص و مشکوک 
ارقام سنگین پولی در سیستم بانکی را 
محدود می کند و به شفافیت این حجم 
عظیم مبادالت و تسلط حاکمیت به این 
بخش پنهان کمک خواهد کرد. بنابراین 
سیستم تبادالت مالی و بانکی کشور شبیه 
شریان های حمل ونقل جاده ای بستری 
است که هر کس با هر هدفی می تواند هر 
حجمی از پول را جابجا کند و چنانچه در 
جاده های کشور پلیس راه و مأمور نباشد 
چه بسا قاچاقچیان و متخلفین برخالف 
منافع کشور و مردم هر کاالیی را در این 

بستر ملی انتقال دهند و موجب ضرر و 
زیان به دولت و ملت گردد، لذا شایسته 
است شریان های پولی و مالی کشور نیز 
به خوبی رصد شود تا مبادالتی که مفسده 
ایجاد می کند و به منافع ملی و شخصی 
ایرانیان آسیب می رساند مقابله شده و 
تحت کنترل قرار گیرند. از این منظر ملحق 
شدن به این کنوانسیون نه تنها ضرری ندارد 
بلکه بیشترین کمک را در جهت شفافیت 
مالی اقتصاد تجاری و رانتی ایران خواهد 
کرد و مبارزه با قاچاق و پول شویی با 

جدیت بیشتری پیگیری می شود.
نکته بعدی در خصوص فنّاوری 
مدرن است پیشرفت علم و فنّاوری در 
همه عرصه ها بخصوص در شبکه های 
اطالعات و فناوری و سیستم پذیری 
مبادالت اقتصاد کالن موجب شده 
دولت ها با بهره گیری از نرم افزارها و 
توسعه شبکه بانکداری الکترونیک، 
مبادالت پولی فضای تحت حاکمیت 
خود را به آسانی تحت کنترل داشته باشند و 
مالیات گیری از فعالین اقتصادی به سادگی 
و دقیق تر انجام گیرد. این سیستم ها در همه 
کشورها باید بر اساس استانداردهای 
تعریف شده و همگانی باشد تا تبادل 
پول بین شبکه های بانکی بین المللی با 
شفافیت و اطمینان انجام گیرد لذا هدف 
شکل گیری این نهاد بین المللی اقدام مالی 
مشترک کشورها هم بستر سازی مشترک 
و ایجاد قوانین یکسان جهت سهولت در 
امر تبادالت مالی است و مهم تر از آن مبارزه 
با پول شویی و نقل و انتقاالت مشکوکی 
است که با هر انگیزه ای ممکن است به 
اقتصاد کشورها آسیب برساند. لذا الحاق 
دولت ما به سیستم های مالی و استفاده از 
تجارب سازمان های مالی در شفافیت 
سیستم بانکی و مبارزه با پول شویی و ارتقا 
دادن سیستم مالیات گیری ضروری است 
و نظام اقتصادی از دام مؤسسات مالی که 
هرچند سال ضرر سنگینی به مردم و منابع 

ملی می زنند رهایی می یابد.
مخالفان این طرح موضوع دسترسی 
بیگانگان به اطالعات محرمانه و قطع 
کمک های ایران به گروه های مبارز 
شیعی را به عنوان علل مخالفت خود بیان 
می کنند و از خون شهدا و تقدسات تا علما 
و تریبون های نماز جمعه هزینه می کنند 
تا این الیحه تصویب نشود، ولی حقیقت 
این است که گروه های اسالمی حزب اهلل 
و حماس در لیست گروه های تروریستی 
نیستند و دولت با لجستیک و ابزارهایی 
که در خدمت دارد طبق روال قبل قادر 
به کمک به آنان خواهد بود و دسترسی 
به اطالعات نیز اگر به ضرر منافع دولت 
بود هیچ گاه کشورهای درحال توسعه 
همچون چین و روسیه و هند که نسبت 
به این موضوع حساس ترند به این 
کنوانسیون ملحق نمی شدند. لذا مخالفان 
نه در حمایت از حاکمیت بلکه از افرادی 
حمایت می کنند که از قماش کاسبان 
تحریم و آقازاده ها و قاچاقچیان هستند 
که به صورت پنهانی، تجارت زیرزمینی 

و قاچاق انجام می دهند.

FATF به مثابه پلیس اقتصادی
علی اکبر مختاری

روزنامه نگار و فعال سیاسی

aamokhtari20@gmail.com
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به بهانه مقارنت انتشار این شماره با خجسته میالد پیامبر رحمت و مهربانی، بخشی از مقدمه کتاب 
»نگهبان مهر« به قلم فرهیخته گرامی حسن اکبری بیرق، با عنوان فرعی »جستارهایی مردم شناختی در 
اسالم ایرانی« تقدیم می گردد، انتشار کتاب اتفاقی قابل اعتنا در حوزه مردم شناسی دینی به شمار می آید، 
کتابی بی همسنگ در این حوزه که البته به شیوه ای روشمندتر ابعاد مردم شناختی دین اسالم به ویژه مذهب 
تشیع را کاویده است. به تعبیر دقیق تر، این کتاب روایتی است مردم شناختی از اسالم ایرانی که روند تأثیر 
و اثر آموزه های اسالمی فرهنگ ایرانی را بر یکدیگر بررسی می کند، ازاین رو کتابی است پرمحتوا و به 

دلیل نثر زیبا و روانش، بسیار خوش خوان.

دیدگاه

بنیاد گرائی در چنبره 
عقالنیت

بخش آخر

نوگرائی که از آن به نام های تجدد یا 
مدرنیسم نیز یاد می شود را می توان به معنی 
گرایش فکری و رفتاری به پدیده های 
فرهنگی نو و پیشرفته تر و کنار گذاردن برخی 
از سنت های قدیمی و کهنه و ارتجاعی نیز 
به حساب آورد.می توان نوگرائی را فرایند 
گسترش خردگرائی، خردورزی و عقالنیت 
در جامعه و تحقق آن در بستر مدرنیته نامید 
فهم مدرنیته مقدم بر هر اقدامی است که در 
برنامه های نهادهای مدنی و آموزشی نیروهای 
مترقی باید گنجانده شود و تا هنگامی که مدرنیته 
در فضای آموزشی نهادهای مدنی و احزاب 
مترقی نهادینه نشود دستیابی به دمکراسی و 
جامعه مدنی؛ امری محال و دست نیافتنی 
خواهد بود. و همچنین نوگرائی - یک جریان 
فکری به معنای استفاده از معرفت؛ دانش؛ 
فن آوری و توان تجربی خود برای تولید، بهبود 
و تغییر محیط اطراف ما آدمیان است. و مهم تر 
از همه اینکه نوگرائی پروسه انسان محوری 
به معنای ایمان به قدرت و اندیشه انسان از 
اینکه انسان خلیفه خداوند در زمین است را 
به لحاظ عملی و نظری در قله افکار عقالی 
دین باور و دین مدار امروز می نشاند.حقیقت 
اینکه نوگرائی منادی و محصول عقالنیت 
است و اساس فلسفه در دوران نوگرائی » 
انسان » قلمداد می شود و عقل علمی با تمامی 
ظرفیت، خود را وقف خدمت گذاری به انسان 
می نماید و تابه حال نیز از این خدمت گذاری 
کوتاهی ننموده است و نتیجه آن تکنولوژی و 
ابزار مدرنی است که بدون آن ها زندگی را در 
این عالم محال و غیرممکن می نماید. در دنیای 
که خرد آدمی داعیه مدیریت آن را دارد جایی 
برای خرافه و اسطوره باقی نمی گذارد با تغییر 
فلسفه و نگاه آدمی، علوم بشر نیز تغییر کرد 
و نوگرائی و عقالنیت به عنوان نخستین دلیل 
پیشرفت علمی بشریت در تمام این دوران ها 
مقبول افتاد و تبدیل کیمیا گری به شیمی و 
» فال گیری و دعانویسی » به تجویز دارو و 
پزشک دقیقاً از مرزهای جدائی و محصولی از 
نوگرائی در جوامع سنتی است. فلسفه نوگرائی 
در دانش اقتصاد، سیاست، ادبیات، شعر و هنر 
میدانی را برای خود فراهم نموده است که 
امروزه به عنوان پرستیژ آدمیان و معیاری برای 
پذیرش و اعتبار آنان محسوب می شود. در 
این وادی از آنجائی که پروسه عقالنیت تالش 
می کند تا همواره جامه کهنه و مندرس را از تن 
جامعه بیرون بیاورد و جامعه را آراسته به جامه 
تمیز و نو نماید ماهیتابه گوهرهای انسانی و 
زندگی مسالمت آمیز و تسامح جو و مدارامند 
و روادارانه ارزش می نهد بدین معنا، نوگرایان 
مسلمان هم بنیادها و هم دنیای مدرن را ماهیتاً به 
رسمیت می شناسند. اما بنیادگرایان اهل تلفیق 
و آشتی دادن بنیادها با دنیای مدرن نیستند بلکه 
می خواهند وضعیت مدرن را کامالً نفی کنند 
و وضعیت پیشین و قدیمی و کهنه را به جای 
آن بنشانند » تجربه عصر جدید مملکت ما 
و قرائت مردم ساالری که هم مبانی پیشرفته 
مدرنیته را می پذیرد و هم بر بنیادهای دینی خود 
برای نشان دادن هویت ایرانی مستقل تأکید 
دارد باعث شد تا فراز و قرار و قرائتی معتبر 
و محکم با نام همراهی دین داران و سیاست 
ورزان در ایران نشان داده شود »بنیادگرائی 
عارضه و زائده ای است که اگر آسیب شناسی 
نشود نوگرائی را به آفت می کشاند و قصد آن 
دارد تا راه را برای بلوغ و بالندگی نواندیشی 
سد کند. به هرتقدیر بنیادگرائی هر چه باشد 
در روزگار ما به هویتی مستقل و اثرگذار 
تبدیل شده است و در تحلیل های فکری 
و سیاسی نمی توان چشم بر او بست و 
هم عصران ما می بینند که درصحنه منازعات 
بین المللی هم بار دیگر نگاه ها را به سمت 

بنیادگرائی معطوف کرده است.

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

نگهبان مهر
مهندس کاظم جمالیان

عضو کمیته مباحث بنیادین 
حزب اراده ملت ایران
Besta.co@gmail.com

 در اوایل قرن هفتم میالدی، هنگامی که محّمدبن 
عبدا... )ص( در شهر مکه دعوی پیامبری نمود، حتی 
نزدیکانش او را استهزا کردند و ُمّدعایش را به ُسخره 
گرفتند. در طول سیزده سال نیز، کمتر از یکصدتن 
بدو گرویدند که ایماِن برخی از ایشان هم از سر مهر 
و موّدت پیشین بود، نه حق جویی و حقیقت طلبی. 
آنگاه که این آخرین فرستاده خداوند، ده سال پس از 
هجرت به یثرب که اینک مدینه النّبی نامیده می شد، 
چشم از جهان فروبست، کمتر کسی می پنداشت که 
آموزه های او دیر بپاید، چه برسد به این که از مرزهای 
بیابان های خشک حجاز خارج شود؛ اّما »او بخفت و 
بخت و اقبالش نخفت«!   در آغاز، دعوت محّمد )ص( 
به سادگی و بساطت یک شهادتین گفتن - یعنی باور 
به یگانگی خدا و نبّوت رسولش- بود و بس؛ حتی 
معجزه  او قرآن، سال ها پس از وفاتش تدوین و منتشر 
شد. ولی تعالیم وی با تشکیل جامعه ای در مدینه 
که بعدها اُّمتش نامیدند، همچنین تأسیس خالفت 
و سپس تر، امپراتوری اسالمی، رنگ سیاست و 
جماعت به خود گرفت و در طول چند قرن، در اثر 
آمیزش با افق های دیگر در سرزمین های مفتوحه، به 
فرهنگ و تمّدنی زایا و پویا تبدیل گشت. به دیگر 
سخن، دعوت به یکتاپرستی و تحذیر از شرک و 
باور به حیاِت پس از مرگ و ثواب و عقاب و اِعمال 
تغییراتی جزئی در سبک زندگی عشیره ای اعراِب 
عصر جاهلی، مقدمه ای شد برای تأسیس دینی 

جدید که مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی 
را درنوردیده، در عرض چند َسده به آیینی جهانی 
تبدیل شد.  شکل امروزیِن دین اسالم، با همه تنّوعی 
که به لحاظ صوری و محتوایی پیداکرده، محصول 
طّی مراحلی چند است و صدالبته از آغاز بدین گونه 
نبوده است. در مرحله نخست به زحمت، اندیشه و 
عمل چند قوم و قبیله و شهر و آبادی را تحت تأثیر 
قرار داد و این َسهله و َسمحه بودِن آداب و مناسک 
و آموزه ها و تعالیمش بود که عرب بادیه را جذب 
و جلب و یا دستکم اقناع و ارضاء نمود. در مرحله 
دوم، آنگاه که فتوحات اسالمی و مواجهه با مکاتب و 
مذاهب دیگر، پرسش هایی بنیادین برای پیروان این 
دین نوین طرح کرد، چیزی بیش از آن معارف بسیط 
برای اذهان پیچیده تازه مسلمانان سرزمین های مجاور، 
با پیشینه تمدنی دیرین الزم آمد. ازاین رو دانش هایی 
چون تفسیر و کالم و فقه و اصول و حدیث و دِرایه، 
نُضج یافت و گوناگونی شیوه های زیسِت مردماِن 
اقالیِم فتح شده، به گوناگونی شیوه های مسلمانی 
انجامید. دیری نپایید که این مرحله نیز پشت سرنهاده 
شد و اسالم در گام سّومِ حیات خویش، در اثر آمیزش 
با فرهنگ ایران، مصر، شام و حتی خاور دور و نزدیک 
و بخش هایی از روم و بالکان و جنوب اروپا، به دینی 
مشحون از هنر و مدنیّت و فلسفه و عرفان و... بدل 
گشت. حال، دیگر آن دعوِت ساده و بی پیرایه، 
آرایه هایی به خود بسته و به سامانه ای منسجم از 

آداب ورسوم و فرهنگ و آیین تبدیل شده بود و 
دریک کالم، تمّدنی فراگیر بنیان نهاده بود.

 بدین سان در طول اعصار و قرون متمادی، هاضمه 
قوِی اسالمِ تاریخی، به همراه پراکندگِی مسلمانان، از 
چین و اندونزی گرفته تا دروازه های اروپا و بخش 
عظیمی از آفریقا و آسیای میانه و حتی ینگه دنیا، 
زمینه ساز تأسیس فرهنگ و مدنیّتی متکثّر، موزاییکی 
و رنگین کمانی شد؛ به نحوی که امروزه دیگر نمی توان 
از تنها یک نوع اسالم و زیست ُمسلِمانه سخن گفت؛ 
چراکه این آییِن منعطف، وارد هر دیاری که شد رنگ 
و بوی آنجا را به خود گرفت و با باورها و ارزش های 

مردمانش امتزاج یافت.
 َمثَِل اعالی این بده بستان های فرهنگی در مسیر 
گسترش اسالم تاریخی را، می توان در سرزمین 
ایران جستجو کرد. مردماِن باذکاوت این بخش از 
ُربع مسکون که خداباوری در جان و یکتاپرستی 
در روانشان ریشه داشت، معارف این دین نوین را 
با آموزه های مسلک دیرین خویش سازگار یافتند 
و یا ساختند و درنهایت، تاروپودِ »اسالم ایرانی« را 
بافتند. ایرانیاِن بافرهنگ که کم وبیش از همان آغاز، 
مِهر خاندان پیامبر )ص( را به دل گرفته و ُمهرِ تشیّع به 
اسالم خویش زده بودند، رفته رفته معتقدات پیشین 
خود را که در تالئم و تناسب تاّم و تمام با اندیشه های 
آخرالّزمانی و منجی باورانه اسالمِ شیعی بود، در قالب 
آداب و مناسک عامیانه و یا مکاتب نخبه گرایانه حفظ 

نموده، موجب غنای معنوی این دین شدند. امروزه 
دیگر، رسوم و آیین های ایرانیان مسلمان، به گونه ای 
است که تفکیک عناصر ایرانی از اسالمی، به غایت 

دشوار و بلکه نامیّسر می نماید.
این عناصر دینی- فرهنگی که در طول پانزده 
قرن، با گوشت و خون ساکنان این جغرافیای پهناور، 
عجین شده و در عروسی و عزا، تولد و مرگ، سفر 
و َحَضر، مسجد و منبر، تکیه و حسینیّه، خانه و 
مدرسه، شهر و روستا و...نماد و نمودی معنابخش 
دارد، بخش اعظمی از هویّت، باورها، ارزش ها، 
آمال و آرزوهای ایرانیان را نمایندگی می کند. 
نوع پوشش، طرز گویش، نحوه عروسی، شیوه 
سوگواری، تظاهرات دینی و مذهبی، آفرینش های 
هنری و ادبی و خالصه کالم سبک زندگی و طرز 
فکر ایرانیان، تحت تأثیر نوعی جهان بینِی مرّکب 
از مؤلّفه های ایرانی- اسالمی است. نکته حائز 
اهمیت در این میان، آن است که آن امر ُقدسی 
که منشاء و مبنای چنین نحوه زیستن ایرانیان در 

دوره پسااسالمی شده است، در گذر زمان و در 
کوران فرایند ُعرفی شدن، نه تنها رنگ باخته، بلکه 
گاه کامالً محو شده است. برای نمونه می توان به 
فاجعه عاشورا و قتل عاّم نوادگان پیامبر اکرم )ص( 
در کربال اشاره کرد. این واقعه که در طول نزدیک به 
1400 سال گذشته به انحاء گوناگون مورد تحلیل و 
تبیین و تفسیر قرار گرفته است، از نگاه عاّمه ایرانیان، 
نه یک حادثه تاریخی، بلکه داستانی اسطوره مانند 
است که صرف نظر از صّحت و وثاقت روایِی آن، 
از تمامی خاطرات جمعی و تراژدی های تاریخی 
و پیشا تاریخی این قوم، نمایندگی می کند. به دیگر 
سخن، آنچه به واقع در سال ۶1 هجری در سرزمین 
کربال اتفاق افتاده است، چندان مطمحِ نظر نیست و 
یا اصوالً در گردوغبار زمان گم شده است؛ مهم تر 
از اصل ماجرا، نقش الهام بخشی و هویت آفرینی آن 
است که در سازگاری و هم نشینی با دیگر اسطوره ها 
و افسانه های ایرانِی پیشااسالمی، همچون گئوماته و 
... طرز فکر و عمل مردم این دیار را شکل می دهد.

با مراجعه به فرهنگ نامه های سیاسی 
می توان تأکید داشت که در ممالک توسعه یافته 
در تعریف از حزب بیان مبسوطی دارند و در 
آن عنوان می دارند که حزب عبارت است از 
»تشکیالت سیاسی که بسیج و تشکل بخشی 
به مردم پیرامون 1 برنامه سیاسی، جهان بینی و 
یا ایدئولوژی را موضوع فعالیت خودکرده تا 
از طریق آن بتواند تالش های خود را بیانگر 
عالیق و منافع گروه ها، طبقات و قشرهای 

مختلف معرفی کند«
اگر همین تعریف را مبنای نگاه خودمان به 
مجموعه فعاالن اصالح طلبی در ایران بکنیم 
می توان بر اساس آن بر این واقعیت انگشت 
گذارد که اصالح طلبان هم تالش می کنند که با 
متشکل کردن و بسیج مردم پیرامون جهان بینی 
و ایدئولوژی اسالمی خود را نماینده راستینی 
برای بیان عالیق و منافع همه آحاد ملت ایران 
معرفی کنند و از این بابت می توان آن ها را 
هم یک حزب و یا جریان متشکل سیاسی 

معرفی کرد
اما موضوعی که همه داستان را در همین 
نقطه ساکن و ثابت نگه می دارد این است که 
در جوامع توسعه یافته هر تشکلی را که حتی 
موفق به تشکل بخشی و بسیج مردم حول 
یک جهان بینی و ایدئولوژی بوده باشد حزب 
و یا جریان نمی شناسند مگر اینکه حزب در 
کنار ثبت قانونی نام خود و ارائه جهان بینی و 
ایدئولوژی مشترک ویژگی های دیگری را 
هم درصحنه عمل به منصه ظهور رسانده 

باشد مانند

تشکیالت پایداری فعالیت حزبی را 1 
تحت تولیت بگیرد که پایداری سیاسی 
آن از پایداری سیاسی بنیان گذارانش بیشتر 
باشد و یا به عبارتی زیرمجموعه ها و اعضای 
آن به آن حد از بلوغ و دانایی در شکل دهی 

و ادامه فعالیت سیاسی رسیده باشند که اگر 
روزی روزگاری بنیان گذاران به دالیلی 
نتوانستند در تداوم مشی حزب ثابت قدم 
بمانند آن ها راه و هدف حزب را پی بگیرند و 
یا حتی با مداومت و پایداری خود بنیان گذاران 

را بر تداوم راه وادار کنند
به راستی در چه زمانی و در کدام یک از 
شهرهای ما و در نزد آنانی که تحت عنوان 
فعال اصالح طلب شناخته می شوند چنین 
نگرش و استمراری دیده شده است و یا کدام 
زیرمجموعه حزبی اصالح طلبی را مشاهده 
کرده ایم که با دست بردن به تولید تئوری و 
یا تحلیل سیاسی پایداری خود را در کنار و 

پایدارتر از بنیان گذاران اثبات کرده باشد

تشکل و یا حزب باید محل ثابتی داشته 2 
باشد تا با حضور علنی زیرمجموعه 
ارتباط منظمی در درون مجموعه حزب 
به وجود بیایدمشخصاً در این زمینه نیز 
مجموعه های اصالح طلبی حرفی برای گفتن 
ندارند زیرا که نه دفاتر مرکزی و نه دفاتر استانی 
و شهرستانی امکان چنین اتکایی را ندارند و 
ازاین روی امکان ایجاد و استمرار ارتباط 
منظمی بین زیرمجموعه ها به وجود نمی آید

اراده رهبران ملی و مذهبی آن بر کسب 3  
قدرت استوار باشد.

حتماً دوستان خواهند گفت که در همه 

ادوار گذشته که مجموعه اصالح طلبان در 
کوران فعالیت های سیاسی بوده اند و تالش 
داشته اند تالش همه آن ها برای کسب قدرت 
بوده است اما گویا این دوستان متوجه این 
موضوع نبوده و نیستند که کسب قدرت 
البته باید به پیدایش تغییر و تثبیت اراده تغییر 
بیانجامد یعنی این گونه نیست که مجموعه ای 
مدعی تسلط بر قدرت باشد و برای آن فعالیت 
بکند و چون از طریق انتخابات ورای مردم 
بدان دست پیدا کرد و بازه زمانی و یا تقویم 
مشخصی از جایگاه تصمیم گیری را به 
خود اختصاص داد تنها ارتباطش با مردم در 
خصوص اعمال قدرت برای تغییر این باشد 

که بگوید  من و یا ما تدارکات چی بوده ایم و یا 
بحران های مستمر اجازه آن را نداد که توفیقی 
حاصل آید زیرا که با چنین برهانی مشخص 
می شود که مجموعه قادر به در اختیار گرفتن 
قدرت و یا اراده تغییر و بهبود نبوده و یا اساسًا 

حزب و جریان واقعی نبوده است

حزب با ابزار انتخابات دنبال کسب و 4 
جلب حمایت عمومی می رود.

بله مجموعه مصطلح به عنوان اصالح طلبی 
مکرر در مکرر تالش داشته که با شرکت در 
انتخابات و گرم کردن تنور آن حمایت عمومی 
را متوجه خود کند و ازقضا در این امر هم در 
بسیاری از دوره ها موفق بوده است و با تکیه بر 
حمایت عمومی خود را بر اریکه قدرت سوار 
کرده است اما متأسفانه نتوانسته از موقعیتی 
که در اختیار داشته و حمایت بی شائبه مردمی 
می توانسته امکان تغییر و بهبود را در اختیار 
آن ها قرار دهد استفاده کند و تنها با راضی 
شدن به این عنوان که قدرت را در اختیار 
دارند و یا مردم را در پشت سرخود می بینند 
به اتمام تقویم سیاسی رضایت دهند دوستان 
ممکن است که بر مجموعه مباحث صورت 
گرفته ان قلت هایی را وارد کنند و با استفاده 
از آن بگویند که در ایران آن انتظار و یا اشل 
کاری که برای حزب شناخته شده است را 
نمی توان بجای آورد و با این حرف به نوعی 
صورت مسئله را که همانا برداشت واقع بینانه از 
مفهوم حزب است پاک کنند که باید به دوستان 
این نکته را عرضه داشت که بله ما هم می دانیم 
که در ایران به مثابه همه جهان عقب مانده و 
یا درحال توسعه نمی توان مصداق روشنی از 
فعالیت حزبی ارائه داد اما این ناتوانی را نباید بر 
گستره مفهوم تحمیل کرد و با تحریف در آن 
گفت که اصالح طلبی در ایران را باید جریان 

و یا حزب تلقی کرد.
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 جزوه »آسیب شناسی معرفتی جامعه 
ایرانی )با نگاهی به گفتمان اصالح طلبی(« 
در سال 86 تهیه و در سال 87 تکمیل 
گردیده و در سال 88 نیز موردبازنگری 
قرارگرفته است. ابتدا در نظر داشتیم لحن 
جزوه را نیز به روز کنیم ولی از سوی دیگر 
لحن اولیه جزوه، حاوی نگرانی ها و 
از  بعد  بود که حوادث  دغدغه هایی 
انتخابات نیز مهر تأییدی بر آن ها محسوب 
می شد، ازاین رو در ترسیم فضای هندسی 
ادعاهای تحلیل و تفهیم آن ها تأثیر دارد، 
لذا ما را بر آن داشت تا همان لحن اولیه را 

در انتشار مجدد این تحلیل حفظ کنیم.

این جزوه درواقع تالشی است برای 
طرح یک گفتمان و یا ایجاد رخنه ای در 
سامان دانائی جامعه و جا انداختن بحث 
ضرورت تحول معرفتی، بدیهی است این 
بحث با این جزوه بسته نمی شود و درواقع 

آغازی است که با مشارکت همه تداوم پیدا 
می کند. نگارندگان پیشاپیش از هرگونه 
انتقاد و پیشنهاد برای تکمیل این بحث 

استقبال می کنند.
در بخش های قبلی تحت عنوان 

گفتمان مسلط جامعه ایرانی )گفتمان 
نابرابر( از تسلط تام و کامل ثنویت در 
گفتمان ایرانی سخن به میان آمد و استبداد 
و چگونگی شکل گیری آن در درون جامعه 
ازنقطه نظر گفتمان تشیع تاریخی و سنتی و 
گفتمان نژاد آریائی مورد بررسی قرار 
گرفت و اینک گفتمان انقالب اسالمی 
برخاسته از اندیشه ضد گفتمان تشیع علوی 
که در نقطه مقابل تشیع سنتی و تاریخی 
قرار می گیرد و به خواستگاه مبارزات ایران 
با هرگونه تفکر استبدادی مبتنی بر اشرافی 

گری به تبیین خواهد پرداخت.

اما چرا نسل ما؟ ویژگی های نسل 17  •
شهریور

این نسل چه ویژگی هایی دارد و چرا باید 
سامان جدیدی به خود بدهد. به طور مختصر 

و فهرست وار می توانم بگویم که:
1( نسل ما نسلی است که انقالب و بیست 
سال پرفرازونشیب پس از آن را درک کرده. 
بیست سالی که به تنهایی تجربه دویست سال 

فشرده را در خود جای داده است.
2( نسل ما در موقعیتی نبوده که دخالتی 
در تصمیمات گذشته کشور را به این روز 
انداخته باشد و اساساً به دلیل شرایط زندگی 
و سنی خود چنین مجالی برایش فراهم نبوده 
است؛ پس دلیلی هم برهم سرنوشت بودن با 
تصمیم گیرندگان گذشته ندارد. این نسل، نسل 

سؤال کننده است نه جوابگو.
۳( نسل ما در حد خود در انقالب نقش 
داشته، از آن حمایت کرده، در جنگ سهم 
خود را در دفاع از کیان دین و کشور ادا کرده 
و درواقع به مثابه سربازان، رهبران و مدیران 
انقالب هستی خود را خالصانه تقدیم کرده 
و آنچه می توانسته برای قوام انقالب و نظام 
برخاسته از آن هزینه کرده است. پس نه تنها 

بدهکار نیست بلکه باید طلبکار هم باشد. ولی 
آن اندازه قانع و نجیب می باشد که ادعای طلب 
کاری نمی کند بلکه هنوز خود را بدهکار مردم 

و کشور خود می داند.
4( نسل ما تکامل طبیعی نسل های قبل 
از خود می باشد و درواقع خالصه و چکیده 
ده ها سال مبارزه و تالش بزرگان و مصلحان 
این کشور می باشد که در آرزوی آبادی و 
سعادت و آزادی وطن خود حسرت بدل 
ماندند. پس نسل ما شاگرد الیق و مستعد 
تاریخ کشور خود و تحوالت سیاسی و 
اجتماعی آن می باشد و بایستی درس خود را 
خوب بیاموزد و به خوبی هم پس بدهد و از 
توشه و ذخایر عظیم حاصل از تجارب تلخ و 
شیرین جریانات و گروه ها و شخصیت های 
تاریخی و مبارزه و مصلح کشور درس های 
عملی الزم را برای انجام چنین مسئولیتی نشان 
دهد و نسل بعد از خود را به خوبی هدایت و 
تعلیم نماید. نسل ما چون شاگردی قدردان 
و مؤدب از گذشته و گذشتگان درس های 
الزم را می گیرد ولی درعین حال آن ها را 
نقد مثبت هم می کند تا راه کمال جامعه را 

به درستی بپیمایند.

5( و مهم تر از همه، نسل ما به دلیل شرایط 
خاص خود آلوده به برخی مسائل نشده و در 
معرض آلودگی های مالی یا اخالقی یا قرار 
نگرفته و یا کمتر قرار گرفته است و لذا می تواند 
مدعی بسیج و هماهنگی دست های پاک برای 

اصالح و نجات کشورمان باشد.
نتیجه •

پس نسل ما باید با استفاده از تمامی این 
تجارب، نیاز اساسی برای ساماندهی خود را 
احساس کند تا بتواند دست در دست هم برای 
آینده کشور برنامه ریزی منسجم و واقع بینانه 
داشته باشد. ضمن اینکه فرصت ها را مغتنم 
شمرده و از آن ها نهایت استفاده را خواهند 
نمود، مثل فرصت حضور در مجلس و پایگاه 
قانون گذاری کشور و یا فرصت حضور در 
نهاد شوراهای اسالمی در سراسر کشور و 
یا حضور فعال در ردهای مختلف مدیریتی 
کشور و غیره، ولی هیچ گاه خود را اسیر این 

فرصت ها و لحظه ها نخواهد کرد.
پس از نسل ما، کسانی که انگیزه کار سیاسی 
و جوهره چنین فعالیت کاری را دارند همانند 
شما عزیزانی که در این جلسه حاضر شده اید 
اقدام به تشکیل حزب اراده ملت ایران می کند 

و قطعاً کسانی که از نسل ما چون ما فکر می کنند 
در جای جای این کشور وجود دارند و برماست 
که آن ها را شناسایی کنیم و توانایی هایمان را 
روی هم بگذاریم و با درانداختن طرحی نو و 
سازمان دهی جدید در درون جبهه دوم خرداد 
به پایه ای از تکامل و رشد برسیم که نگذاریم 
بار اصالح در این کشور به زمین بیافتد. با کار 
جمعی و جا انداختن فرهنگ کار جمعی در بین 
خودمان و شناسایی و همراه کردن افرادی که در 
گوشه و کنار کشورمان چون ما می اندیشند و 
دغدغه های مشترکی با ما دارند به سمتی پیش 
برویم که با بسیج تمام توان و تجارب نسل 
17 شهریور را نمایندگی و نسل دوم خرداد 
را رهبری نمایم. فرصت انتخابات مجلس 
ششم هم بهترین فرصت شناسایی همفکران 
و همدردان خودمان می باشد و نباید از این 

فرصت به آسانی گذشت.
به این ترتیب امید که شاگردان خوبی برای 
کالس درس تاریخ کشورمان خصوصاً تاریخ 
معاصر باشیم، اما همه این ها یک شرط اساسی 
دارد و آن اینکه خودمان را باور کنیم، اراده 
خودمان را مستحکم کنیم و بدانیم و ایمان 

داشته باشیم که منجی خودمان هستیم.

اندیشه] گفتمان[

دیدگاه

سرویس اندیشه: یکی از اشکاالت جریان 
اصالح طلبی این است که به سیاست های 
قدرت های خارجی توجه ندارند. اگر ما 
داخلی می کنیم و می خواهیم  نقد 
دموکراسی باشد و البته به نتایج آن ها پایبند 
خواهیم بود. این است که معتقدیم راه 
مبارزه واقعی با ظلم و بی عدالتی در جهان، 
مبارزه با قدرت های خارجی مبارزه با 
نابرابری در جهان هر گز از مسیر توهین 
به ملت ها نمی گذرد اگر ما به خاطر مردم 
مستضعف ازجمله مستضعفین ایران با 
قدرت های خارجی اختالف داریم، 
حداقل باید با مردممان از موضع قدرت 
برخورد و صحبت نداشته باشیم خضوع 
داشته باشیم بقول امام خمینی مستضعفین 
و به تعبیر جامعه شناختی حکومت 
شوندگان و فاقدین قدرت که بار سنگین 
اداره جامعه بر دوش آن ها سنگینی 
می کند. ولی نعمت انقالب و مسئولین 
هستند. نوکر که نمی تواند بر ولی نعمت 
با  مبارزه  بکند.  خود قدرت نمایی 
بی عدالتی چند وجه دارد یکی از 
وجوهش همین فروتنی خضوع در مقابل 
ولی نعمت است. وجوه دیگری هم دارد 
که به موقع به آن خواهیم پرداخت. 
علی ای حال کسی که بر روی مردم اسلحه 
می کشد خس و خاشاک می نامد. تحقیر 
و توهین می کند. از الفبای مبارزه بیگانه 
است. مگر آن ها که به مردم خود توسری 
می زنند و توسری خوردن را یاد می دهند 
و می توانند مبارزه کنند. ملتی می تواند 
مبارزه کند که در درون خانواده و جامعه 
عزت را آموخته باشد و این است که 
می بینیم آن قدر به ملت خود تحقیر و 
توهین کرده اند که ملت خاضع شده است 
و به راحتی به ستم بیگانگان نیز تن خواهد 
داد. دوستان عزیز اصالح طلبی درواقع 
نقد درون است تا از درون خود را دوباره 
بر اساس عزت ملت به عنوان ولی نعمت 
و ارباب حکومت بسازیم. تا جایی که 
حتی اگر ما راهم قبول نداشتند بپذیریم. 
در این صورت اگر جریان اصالح طلبی 
بیراهه رفت اولی تر نیست بی رحمانه تر 
از دیگران خود را نقد کنیم و آن هم 
درمألعام؛ اگر ملت غریبه است، پس 
چطور در جلوی بیگانگان انشقاق درونی 
ملت به اصالح طلبی و اصول گرائی را 
علنی کرده ایم؟ کرده ایم تا بدانند آنچه که 
در ویترین انقالب از خشونت و تحقیر 
مشاهده می کنند، از انقالب و آرمان های 
شهدای  خواسته  نیست  بزرگش 
بزرگوارش نیست، خواسته شهید 
بهشتی، شهید مطهری، شهید هاشمی 
نژاد، شهید باکری، شهید همت نیست. 
این کاالهای کریه و چندش آور که 
قدرت های جهانی در بوق و کرنا کرده و 
به جهانیان نشان می دهند که بفرمائید این 
هم از انقالب مستضعفین! بگوییم نه خیر 

آقا چون توصیه امام رو گوش نکردیم و 
کار رو دادیم دست نااهل، او هم دارد 
حالش را می برد، هم کینه اش را با انقالب 
آشکار می کند و اگر این است چرا نقد 
درونی اصالح طلبی را به فردا واگذاریم؟ 
آقا به جرأت میگویم به غیراز چند نفر 
اصالح طلب واقعی که به تعداد انگشتان 
دست هم نمی رسد بسیاری از این 
نیستند  دست  پاک  اصالح طلبان 
اصالح طلب رانتی هستند. از خدا و خلق 
بریده هستند. اصالح طلب بادی هستند. 
باد از هر طرف بوزد قدرت در هر سمتی 
باشد آن ها آن طرفی هستند. دغدغه ملت 
ندارند. بعضی دوستان این را نقد درون 
خانواده می دانند که بیرونی نباید بشود. 
چرا نشود وقتی اصالح طلبی را در 
محتوی ببازیم گیریم کل مجلس هم با ما 
باشد. ما باخته ایم. آخر باید بین کاندیدای 
من اصالح طلبی که مردم مستضعف را 
ولی نعمت خود میدانم با آن آقای 
رانت خوار تفاوت باشد چطور می توانم 
چشمانم را ببندم و با او در یک لیست 
باشم. اعلمی همین را می گوید و به خاطر 
همین آقایان اصالح طلب؟! او را قبول 
ندارند. یک نماینده اصالح طلب باید 
الگوی آن چیزی باشد که می گوید. وقتی 
شعار ما این است که اگر مجلس را 
نمایندگان واقعی ملت پر کنند و آن را از 
حالت فرمایشی خارج کنند. بسیاری از 
زمینه های فساد برچیده خواهد شد. این 
را هم اثباتاً می توان دید وهم نفیاً. در این 
صورت این سؤال پیش میاید آیا نماینده 
اصالح طلب می بایستی در قبال عملکرد 
دولت چه موضعی بگیرد؟ اگر کوتاهی 
و نقصی دید فسادی دید. این دولت 
اصالح باشد یا اصولگرا آیا برخوردی 
دوگانه داشته باشد؟ خودی غیرخودی 
کند مانند آنچه بهزاد نبوی می گفت یا همه 
را یکسان ببیند؟ آن طوری که اعلمی 
می گفت و می کرد؟ کدام یک معیار 
اصالح طلبی است؟ اگر خودی و 
غیرخودی کند، دیگر چه فرقی است میان 
این اصالح طلب و آن وکیل الدوله؟ آیا 
این توهین به رأی دهنده ها نیست؟ آیا این 
مسائل درون خانوادگی است؟ یا مربوط 
به ملت؟ آیا مردم این نقدها را نباید بدانند؟ 
چرا این نقدها و شفاف سازی ها نباید 
انجام شود؟ آن ها جلو چشمان ولی نعمت 
این حکومت که مردم هستند. ما راه 
بزرگی در پیش داریم. یکی از اهداف 
قطعی و مسلم انقالب اسالمی نفی 
استبداد در هر شکل آن است. جمهوریت 
با استبداد جمع شدنی نیست که متأسفانه 
بر زمین مانده است و می رود به ضد 
ارزش بدل شود. این راه با تعارف و 
پنهان کاری پیش نخواهد رفت. شفافیت 
می خواهد و جدیت و از همه مهم تر 

ایمان خالصانه.

آسیب شناسی معرفتی جامعه ي ایراني )با نگاهي به گفتمان اصالح طلبي(

گفتمان مسلط جامعه ایرانی و استبداد

اما اصل عدل هم واجد همین معناست 
استاد مطهری در بیان دالیل این که اصل 
عدل چرا جزو اصول دین در مذهب شیعه 
قرارگرفته است آن را چنین توضیح می دهد 

)نقل به مضمون( 
هم شیعه هم اهل سنت به این قائل هستند که 
خداوند عادل است. پس تفاوت این دو مذهب 
در چیست؟ استاد می گوید اهل سنت معتقد بودند 
خداوند عادل است به این معنا که هرچه انجام بدهد 
و بگوید عین عدل است اما شیعه معتقد بود خداوند 
مطابق عدل امر می کند یعنی هرچه مقتضای عدل 
باشد خداوند هم به آن امر می کند. بحث حسن و 
قبح ذاتی است یا خیر )دعوی معتزله و اشاعره( هم 
ناظر به این معناست. معتزله معتقد بودند چون عمل 
زنا بد است خداوند دستور به حرام بودن آن داده 
است. ولی اشاعره معتقد بودند چون خداوند آن را 
حرام دانسته زشت است. البته این به یک معنا درست 
است اما آن ها )اشاعره( بدین وسیله می خواستند 
اعمال خلفا را غیرقابل انتقاد جلوه بدهند به این معنا 
که چون خلفا نماینده خدا هستند هرچه بگویند 
عین عدل است و کسی هم حق اعتراض ندارد. اما 

شیعه مخالف این نظر بود؛ رفتار ائمه هم در زمان 
خلفا مؤید چنین اعتقاد از سوی آنان است و دلیل 
این که شیعه معتقداست یکی از ادله فقهی حکم 
عقل است نیز به این اصل برمی گردد. وقتی ما قبول 
کردیم شیعه هستیم یعنی قبول کرده ایم که خداوند 
مطابق عدل حکم می کند و قبول کرده ایم که می توان 
و باید اعمال حاکمان اسالمی را با عقلمان بسنجیم 

قبول کرده ایم اعتراض را و...
و به نظر ما چگونه امامانی چنین شورانگیز که 
جان خود را برای این اعتقاد داده اند اگر حکومتی 
برپا می کردند حق اعتراض را از معترضین سلب 
می کردند. مگر می شود حسینی که بنیان گذار مکتب 
اعتراض است خود حکومتی برپا کند و این حق 
اعتراض را برای معترضین قائل نباشد؟ و مگر امام 
علی این حق را از معترضین خود سلب کرد؟ 
رفتارهای پیامبر اسالم و ائمه با مخالفانشان چگونه 
بود؟ با سب کنندگان و اهانت کنندگانشان چگونه 
بود؟ مالک اشتر نخعی چه کسانی را الگوی خویش 
گرفته بود که رفتارش با سب کننده اش چنان بود؟ و 
ختم کالم این که دکتر بهشتی در جمع مردم ترکمن 
در گنبد بعد از مسئله خلق ترکمن با ذکر خاطره ای 

از پیامبر در دیدار با یکی از مخالفانش بعد از فتح 
مکه و بجای این که از موضع قدرت صحبت بکند 
و پیروزی خودش را و قدرت به دست آمده اش را به 
رخ آن فرد مخالف بکشد, اوالً جای خودش را که از 
پوست حیوان بود به آن مرد داد و خودش چهارزانو 
روی زمین خشک نشست از موضع تواضع وارد 
شد و گفت مگر از ما چه بدی ای دیده بودی که به 
دیدار من نیامدی؟! و سپس افزود اگر زمانی برسد 
که حکومت با مردم از موضع قدرت صحبت 
بکند یعنی قدرتی را که از همین مردم به دست آمده 
است به رخ همین مردم بکشد بدانید انقالب ما به 
انحراف رفته است؟! گفتمان ثنویت ایرانی این دو 
قسمت اخیر )امامت و عدالت( را برنمی تابد و در 
گفتمان انقالب اسالمی هم مغفول می ماند. و هنوز 
هم نمی توانیم آن را بپذیریم. آیت ا... خمینی هم 
در وصیت نامه خویش این حق را قائل است و در 
فرازی از سخنرانی هایش هم به آن اشاره می کند. 
)اشاره به جلسه بیعت مسلمانان با عمر( که مسلمانی 
می گوید که اگر پایت را کج گذاشتی با این شمشیر 
راستش می کنیم و این از شروط بیعت است خمینی 
هم می گویند اگر من هم پایم را خالف گذاشتم ...

اما همان طور که پیش تر گفتیم ثنویت ایرانی »از 
ما و برما«و داشتن اعتقاد به عصمت و پاکی خودی ها 
و جبهه حق و ناپاکی جبهه باطل و غیرخودی ها 
موجب می شود این موضوع در گفتمان انقالب 
اسالمی مغفول افتاده و خود بجای آن در گفتمان 
انقالب اسالمی حضور و کارکرد پیدا کند و جامعه 
اشرافی جدید بسته می شود خودی و غیرخودی 
نخست با افرادی است که فضیلت مجاهدت دارند 
و سپس در تعامل این افراد با خاندان های قدرت و 
ثروت و صاحب نفوذ به جامانده از ساختار قبلی در 
هم می آمیزند و جامعه نابرابر و اشرافی جدید شکل 
می گیرد. الزم به توضیح است که نباید به معنای 
تحت اللفظی اشرافیت که مترادف تجمل پرستی و 
ثروت است توجه کنیم این ها بعداً به دنبال می آیند 
و حاصل می شوند اما لفظ اشرافی دقیقاً به معنای 
شرافت و برتری داشتن عده ای بر بقیه است. یعنی 
یک عده از انسان ها برتری شان نه ناشی از تالش و 
مجاهدتشان در زمینه های علمی سیاسی و اقتصادی 
)برتری اکتسابی( است، بلکه ناشی از انتساب و 
نسب است. و دیگران هرقدر هم تالش کنند ره 
به جایی ندارند و فاقد این شرافت بوده دون پایه 

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری

نقد اصالح طلبی
 راز ماندگاری آن
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یکی از مباحث ضروری هر حزب و حرکت سیاسی، 
پاسخ مناسب به فلسفه وجودی خود است، و اساساً اینکه چرا 
یک حزب سیاسی شکل می گیرد و شکل گیری آن برای پاسخ 
به کدام یک از نیازها و خألهای موجود در نظام سیاسی و 
اجتماعی آن کشور است، از مباحث بنیادی یک تشکل سیاسی 
محسوب می شود. بر این اساس هفته نامه اراده ملت در راستای 
معرفی مبانی شکل گیری و فلسفه وجودی حزب اراده ملت 
)حاما( مبادرت به انتشار سخنرانی دبیر کل حاما در جلسه 

افتتاحیه شاخه استان آذربایجان غربی در سال 1378 زیر عنوان 
»چرا ما هستیم؟»نموده است. در بخش های قبلی این نوشتار 
ضمن اشاره به تجربه و توشه یک صد ساله اخیر و اندوخته های 
گران سنگ پیشتازان جنبش اصالح طلبانه و فراز و نشیب ها، 
امیدها و ناکامی های آن، عدم وجود فرهنگ کار جمعی؛ عدم 
اعتمادبه نفس و عدم استقالل گروه ها و شخصیت های داعیه دار 
اصالح ازجمله »علل به نتیجه نرسیدن حرکت های اصالحی 
گذشته« دانسته شده، در این راستا ازجمله علل تشکیل حزب 

بیان گردید که در این شماره به بقیه علل و در ادامه به جایگاه 
حزب در کنار سایر گروه های دوم خرداد پرداخته شده است 
و اینکه پاسخ سؤال چرا باوجوداین همه گروه و حزب که 
داعیه اصالح و رهبری و پیشبرد جنبش جامعه مدنی و توسعه 
فرهنگ مشارکت در جامعه را دارند، ما نیز می خواهیم تشکل 
جداگانه ای درست کنیم؟ و سؤال اساسی تر که در این بخش 

پایانی بدان پرداخته می شود: اما چرا نسل ما؟

سخنرانی دبیرکل حاما   در جلسه افتتاحیه شاخه استان آذربایجان غربی در سال 1378

چرا ما هستیم؟ )فلسفه وجودی حزب اراده ملت ایران(
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دیدگاه

پرسش و پاسخ با آموزش 
 و پرورش در سامانه انتشار
 و گردش آزاد اطالعات

پرسش با کد رهگیری 1541390433142
بر اساس اخبار منتشره یک عضو هیئت رئیسه 
شورای شهر تهران هشدار داد که بیش از هزار واحد 
آموزشی تهران در بافت فرسوده قرار دارند. به گفته 
وزیر آموزش وپرورش در کل کشور سی درصد 
مدارس فرسوده اند. فرسودگی مدارس در نواحی 
کشور بیشتر از پایتخت است.خواهشمند است 

صحت وسقم خبر منتشره را اعالم فرمایید.
پاسخ •

عضو  و  دارد  موضوع صحت  این  بله 
هیئت رئیسه شورای شهر تهران برای تأکید به 
شهردار تهران این موضوع را عنوان کرده است. 
خیرین هم دست به کار شده اند اما مدارس فرسوده 
شهر تهران به عنوان پایتخت ایران زیاد است و این 
امر با کمک و همکاری شهرداری، استانداری، 
فرمانداری و سازمان های دیگر می تواند برطرف 
شود. ضمناً مقیمی، استاندار تهران در جلسه شورای 
آموزش وپرورش شهر تهران که چندی پیش برگزار 
شده بود گفتند با توجه به کمبود شانزده هزار کالس 
درس در شهر تهران باید تا پایان برنامه ششم سه هزار 
کالس درس تخریب و نوسازی شوند. استاندار 
تهران بر شناسایی و دعوت خیرین نیک اندیش 
در امر مدرسه سازی تأکید کرد و گفت: »اولویت 
کار فرهنگی در شهر تهران ساخت مدرسه است.« 
وی بر تأمین 1۶ هزار کالس درس موردنیاز 
تهران و حذف مدارس دو شیفته با استفاده از 
منابع شهرداری ها، مؤسسات مالی و اقتصادی و 

کارخانجات تأکید کرد.
پرسش با کد رهگیری 1540874616863
پایگاه خبری اخبار پولی و مالی اقدام به انتشار 
خبر زیر کرده است: »به گزارش اخبار پولی مالی 
به نقل از مهر، با تصمیم جدید دولت، آن دسته از 
کارکنان رسمی، پیمانی، کشوری و لشگری، کارکنان 
قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های 
بازنشستگی کشوری، لشگری که حقوق آن ها 
ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان است، جبرانی خواهند 

گرفت.«متن مصوبه مزبور به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه 97/8/2 به پیشنهاد 
مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یک صد 
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تصویب کرد:
1- سازمان برنامه وبودجه کشور مجاز است 
برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، 
کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران 
صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری 
و حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و سیار 
صندوق ها که مجموع پرداختی ماهانه آن ها کمتر 
از سی میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق 
حساب های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن ها 

واریز کند.
2- منابع مالی موردنیاز این تصویب نامه از محل 
مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از 

گروه های کم درآمد جامعه تأمین می شود. 
این  اجرای  چگونگی  و  مسئولیت   -۳
تصویب نامه بر عهده سازمان برنامه وبودجه کشور 

است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

آیا این خبر صحت دارد و اگر بله چگونه 
پرداخت می شود؟

پاسخ •
تا به امروز یعنی 1۳97/08/2۶ هنوز ابالغیه 
مشخصی برای این منظور به آموزش وپرورش 
درعین حال  ولی  است  نگردیده  ارسال 
وزارت  ازجمله  و  دولتی  ارگان های  کلیه 
آموزش وپرورش منتظر ابالغ و تعیین سازوکارهای 

نهایی این مصوبه هستند.

با اندکی اغماض و البته واقع بینی باید 
شهردار تهران را سومین دولتمرد مؤثر و 
پرنفوذ کشور پس از مقام معظم رهبری و 

رئیس جمهور تلقی کنیم.
گستردگی مسئولیت ها و حیطه اختیارات، 
حساسیت های خاص پایتخت، امکانات و 
منابع مالی فراوان و حوزه اثربخشی و... دالیل 
اهمیت فوق العاده پست شهرداری پایتخت 
می باشد. برای نمونه بودجه و امکانات 
فرهنگی شهرداری تهران به تنهایی از بودجه 
وزارت ارشاد و ده ها نهاد موازی فرهنگی 

به مراتب بیشتر است.
به همین دلیل از دیرباز احزاب و 
شخصیت های مؤثر سعی در انتخاب 
همفکران و نزدیکان خود در این پست 

استراتژیک و محوری داشته و دارند.
در کشورهای توسعه یافته هر کس شهردار 
پایتخت باشد، معموالً از شانس های اصلی 
ریاست جمهوری برای ادوار آتی خواهد بود. 
در ایران نیز پست شهرداری پایتخت عماًل 
سکوی پرتاب دکتر محمود احمدی نژاد به 

نهاد ریاست جمهوری گردید.

 پیروز حناچی متخصص و  •
اصالح طلبی بی حاشیه

پیروز حناچی متولد 1۳4۳ تهران و البته 
زنجانی االصل می باشد. وی از رزمندگان 
دفاع مقدس و اصالح طلبان بی حاشیه و 
تحصیل کرده بوده و در دوره اصالحات و 

همچنین تدبیر و امید مسئولیت های حساسی 
را در حوزه های عمران، شهرسازی و... داشته 
است. حناچی از کاندیداهای شهرداری 
تهران در سال 9۶ بود. وی با انتخاب نامعقول 
دکتر نجفی به عنوان شهردار تهران وارد کابینه 

وی و همچنین شهردار بعدی گردید.
برخی پیروز حناچی را به خاطر سوابق 
چندوجهی، تحصیالت مرتبط و طی کردن 
سلسله مراتب پله های ترقی، نخستین 
شهردار متخصص پایتخت قلمداد می کنند. 
وی در 22 آبان 97 با پشت سر گذاشتن 
عباس آخوندی سومین شهردار تهران در 
دو سال اخیر می باشد. حناچی دانش آموخته 
معماری و مرمت بناهای باستانی و متخصص 
در حوزه شهرسازی و آشنا به مسائل امور 

شهری است.
وی در عین گرایشات اصالح طلبی در 
نوک تخریب های رقبا و تیررس شیطنت ها 
نیست. درعین حال معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری و همچنین معاونت فنی 
و عمرانی شهرداری تهران را در رزومه کاری 
خود حک کرده و به جرأت می توان گفت 
که تنها شهردار متخصص تهران حداقل در 

دهه های اخیر می باشد.

 تهران شهری برای همه •
حناچی به درستی معتقد است که دولت 
باید بیش از نیم میلیون واحد خالی در تهران 
را شناسایی و برایشان مالیات ببندد. همچنین 
وی معتقد است که وابستگی بودجه ای 
شهرداری به منابع عمومی و دولتی باید قطع 
شده و به جای تراکم فروشی به دنبال حرکت 

به سمت درآمد پایدار برای پایتخت بود.

گسترش حمل ونقل عمومی با هدف 
کاهش و کنترل ترافیک نیز از دیگر رئوس 
اعالمی برنامه های دکتر حناچی بوده و در 
یک کالم وی به دنبال تحقق شعار تهران 

شهری برای همه می باشد.

 خیانت به آموزش وپرورش و  •
محمدعلی نجفی

نجفی با وجود تمام حواشی ایجادشده 
هنوز هم یکی از محبوب ترین چهره ها بین 
فرهنگیان می باشد. خاطرات خوش معلمان 
از دوره وزارت وی در یاد قدیمی ها نقش 
بسته است. وی مدیری الیق در عرصه 
فرهنگی و البته ناتوان در عرصه هایی چون 

شورا و شهرداری است. اهمال دکتر نجفی 
و خیانت مجلس در دور اول روحانی در 
عدم رأی اعتماد به وزارت آموزش وپرورش 
وی زخمی کاری بر پیکره عظیم الجثه و البته 

مریض این وزارتخانه تلقی می گردد.

 آموزش وپرورش و شهرداری ها •
در طول یک ماه و اندی تالش و تقال برای 
تجهیز و تعمیر هنرستان دستغیب گوهردشت 
کرج و قبل از آن چهار سال تجربه مدیریت 
هنرستان هنرهای زیبای زنجان به این نتیجه 
رسیدم که رؤسای آموزش وپرورش در 
کل کشور روابط حسنه و برد برد با دیگر 
سازمان ها و به ویژه شهرداری ها ندارد. 

این در حالی است که شهرداری ها بودجه 
قابل توجهی در حوزه فرهنگ دارند.

لین  مسئو که  ست  ا یسته  شا
آموزش وپرورش با اتخاذ تصمیمات عاجل و 
فعال کردن روابط عمومی ها در این خصوص 
تجدیدنظر اساسی بنمایند. در نظر آوریم که 
در بسیاری از استان ها معلمین حضور 
قابل توجهی در قالب شوراهای اسالمی شهر 
و روستا دارند. ورود در تعامالت برد برد از 
حلقه های مفقوده در حوزه های مختلف 
آموزش وپرورش ماست. عقد قرارداد 
با ضعیف ترین بیمه ها چون آتیه سازان 
نمونه ای از این زوار دررفتگی ارتباطات بین 

بخشی و بین سازمانی است.

جامعه] محیط زیست[

پیروز حناچی
 نخستین شهردار ترک تبار و متخصص تهران

سامانه انتشار و گردش آزاد اطالعات 
اقدام مؤثری در جهت شفافیت خدمات 
مؤسسات عمومی کشور است. هر شهروند 
حق دارد از مؤسسات عمومی پرسش های 
خود مطرح کنند و مؤسسات عمومی در 
مدت ده روز موظف به پاسخ گوئی هستند. 
در صورت عدم پاسخ گوئی و در صورت 
موارد به کمیسیون انتشار و گردش آزاد 
اطالعات، کمیسیون پاسخ را پیگیری 
آنچه در زیر مطالعه می کنید  می کند. 
پرورش  و  ازآموزش  من  پرسش های 
به عنوان یک شهروند و پاسخ های آموزش 

و پروش به یک شهروند است:

هرروز صبح با صدای خروس همسایه و نور 
آفتاب که بر سقف پشه بند می خورد از خواب 
بیدار می شدیم. من و برادرم سامان و خواهرم 
ساناز صبح که از خواب بیدار می شدیم، 
صبحانه را همگی دورهمی با لذت در ایوان خا 
نه می خوردیم، بعد از صبحانه و جمع کردن سفره 
لباس هایمان را می پوشیدیم، طبق قرار قبلی و 
همیشگی به باغ ناصر، همسایه می رفتیم همه 
بچه های محل قرارشان باغ همسایه بود. باغ 
ناصر، یک  خانه یک هکتاری بود که با بچه های 

او همبازی بودیم.
باغ ناصر طراوت و زیبایی و اکسیژن منطقه 
بود. باغ ناصر مکان امید ما بود. هرروز صبح 
ما در باغ بازی های خود را شروع می کردیم 
یکی خاک بازی می کرد، یکی کلبه می ساخت، 
دیگری در باغبانی به کریم باغبان کمک می کرد 
یکی خاله بازی می کرد. و یا قایم با شک ولی 
بازی می کردیم یا در حوض آب، نوبتی شنا 
می کردیم. خاطرم است وقتی کریم برای عید 
حوض را رنگ می کرد همه بچه ها به او کمک 
کردیم. برای آغاز بهار در باغ و باغبانی هم به او 

کمک می کردیم.
به طورکلی بچه های محل باغ امیدشان 
باغ ناصر بود در محله ما بچه ها همه سرگرم 
باغ و بازی بودند خاطرم است مامانم برای ما 
یک ساک خوراکی می گذاشت که در حین 
بازی بخوریم. برای ناهار و استراحت به خانه 
برمی گشتیم، دوباره بعدازظهر به باغ می رفتیم و 

شب به خانه برمی گشتیم.
حتی دوران مدرسه کتاب و دفتر خود را به 
باغ می بردیم و همه باهم درس می خواندیم و از 
یکدیگر پرسش می کردیم بعد از اتمام تکالیف 

باهم در باغ بازی می کردیم.

بهترین دوران بچگی مان را در باغ ناصر 
گذرا ندیم. بزرگ تر که شدیم، هرکدام به 
سویی رفتیم. سامان برادرم طراح بزرگ قالی 
شد و در طرح هایش همیشه از باغ ناصر الهام 
می گرفت. خواهرم ساناز معماری تهران قبول 
شد و من هم تاریخ خواندم و همه ما و بچه های 
محل کالً" موفق بودیم. رضا هم بازی ما بهترین 
و قوی ترین مکانیک محله شد. و سیامک پسر آقا 
ناصر تاجر بزرگ، و مهتاب دختر آقا پرویز یکی 
از بافنده های بزرگ صورت فرش شده بود، و 
لیال خواهرش دبیر فیزیک و شروین پسر محمد 

آقا دندان پزشک شده بود.
یک روز بعد از اتمام امتحانات کارشناسی 
ارشد که خوشحال به خانه برمی گشتم، دیدم 
محله را خاک و صدا گرفته جلوتر که رفتم، 
دیدم باغ ناصر را خراب می کنند و می خواهند 
برج بسازند آن روز بدترین روز زندگی من بود، 
باغ خاطرات ما، اکسیژن و چشم انداز منطقه را 

خراب می کردند.
خاطرم است ساعت ها به بولدوزرها نگاه 
می کردم و وقتی به خودم آمدم دیدم لباس هایم 
از شدت گریه خیس شده است. هوا خیلی سرد 
بود سریع رفتم خانه لباس هایم را عوض کنم، 
رفتم سر گنجه تا بلوز خود را عوض کنم چشمم 
به بافتنی آبی رنگ قشنگی خورد، وقتی باز کردم 
آن را بپوشم دیدم نقش زیبایی روی آن بافته شده، 
نقش زیبای روی بافتنی که مادرم بافته بود باغ 
ناصر بود، طرح باغ آن قدر زیبا بافته شده بود که 

بی اختیار زدم زیر گریه.
مادرم سراسیمه وارد اتاق شد گفت سحر 
چرا گریه می کنی؟ گفتم: مامان چقدر زیبا 
بچگی های محله را بافتی! مادرم اشک در 
چشمانش بود گفت عزیزم این تنها کاری بود 
که من می توانستم برای خاطرات زیبای شما و 
محل انجام دهم. تا به امروز این بلوز را با خودم 
دارم، این بلوز خاطرات زیبای من از دوران 

بچگی است که به تاریخ پیوست.

باغ ناصر

رضا قاسم پور 
مسئول کمیته فرهنگی  حزب اراده ملت ایران 

b.zanganli@gmail.com

سمن ها و چگونگی ارتقا  مشارکت های اجتماعی

نهادهای مردمی می توانند قدرت سیاسی 
را تقویت و دستگاه بوروکراتیک را یاری کنند 
و به ع نوان عامل تقویت انسجام سیاسی، تعامل 
نظام سیاسی و مشارکت های اجتماعی عمل 

نمایند.
امروزه علوم گوناگون با مطالعه چگونگی 
مشارکت  به سوی  قدرت  شکل گیری 
شهروندان و سهیم شدن فعال آن ها در 
این چرخه توجه دارد، همین امر مدیریت 
جامعه را از یک نگاه تک جانبه، به رویکردی 
دوسویه و توأمان در قالبی تعامل محور سوق 
داده است. دراین بین مقدمه توسعه اجتماعی 
متوازن رعایت اصول حقوق شهروندی 
به عنوان شرط اصلی تحقق جامعه مدنی 
است. لذا سیاست گذار به منظور بهره مندی 
از توان عمومی جوامع باید شکل متقابل 

از حقوق انسان ها دفاع و آزادی های مدنی 
در چهارچوب قانون اساسی و هنجارهای 
عمومی جامعه را رعایت کند، که همین 
امر مستلزم درک جایگاه و تبیین نقشه راه 
تعامل میان دو عنصر حیاتی یعنی جامعه 
)مردم( و ساختار سیاسی در بطن زیست 
شهری سازگار با الگوهای جهانی است. اما 
نوع تعامل دولت و سازمان های مردم نهاد 
و وجه کنش این مجامع در سطح جامعه با 
توجه به ساختار هر کشور متفاوت است. 
همچنین در هر جامعه ای تعریف جایگاه 
افراد در ترسیم شمایل گوناگون اجتماعی 
می تواند در شکل گیری هویت مدنی بسیار 
مؤثر باشد. *سازمان های مردم نهاد از طریق 
ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی، 
مشارکت سیاسی و غیردولت سازی، نیک 
می توانند در بهبود شاخص های توسعه انسانی 
مؤثر واقع شوند. مشارکت روند بلوغ مدنی 
شهروندان را تسهیل می سازد، با این نگرش 
فعالیت بخش اعظم سازمان های مردم نهاد 

احقاق حقوق شهروندی است. تحقیقاً از آلن 
بیرو به بعد همه بر روی تأثیرگذاری و هدایت 
مردم از طریق سازمان های مردم نهاد اتفاق نظر 
دارند. افکار عمومی زمانی با محوری خاص 
همقدم می شوند گه رابطه موضوع با منافع 
و نیازهای شخصی آن ها به نحوی شفاف 
مشخص شود در این شرایط است که پایداری 
رأی و نظر فزونی خواهد یافت. به همین 
منظور در جلب افکار عمومی هدف مقدم 
بر روش دستیابی تعریف می شود. رویکرد 
سازمان های مردم نهاد تأکید بر تغییر عادات و 
رفتارهای مدنی در حوزه های مختلف است 
تا از این طریق بتواند همگرایی مردم نسبت به 
سیستم سیاسی را افزایش دهد. لذا با عنایت 
به بن بست نگرش ابزاری، اگر نگاه اخالقی 
و زیربنایی و اخالق گرا موردتوجه سمن ها 
قرار گیرد این رویکرد موجب تعامل سازنده 
و دوسویه مردم با سیستم سیاسی خواهد شد 
و درنهایت مشارکت های اجتماعی به صورت 

چشمگیری ارتقا پیدا خواهد یافت.

حمیدرضا قائدی

hamghaedi3@gmail.com

فاطمه امامی
فعال محیط زیست

Femami53@gmail.com
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دیدگاه

پرسش با کد رهگیری 
1540303498873

بند ب از ماده یک قانون پولی و 
بانکی کشور تصریح دارد: »یک ریال 
برابر یک صد و هشت هزار و پنجاه وپنج 
ده میلیونیم 0.0108055 گرم طالی 
خالص است.« همچنین بند ج از ماده 
یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح 
دارد: »تغییر برابری ریال نسبت به طال 
به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت 
وزیر دارایی و تأیید هیئت وزیران و 
تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین 
میسر خواهد بود.« با عنایت به این دو 
بند خواهشمند است اعالم فرمایید علت 
نوسان قیمت طال و سکه طال چیست زیرا 
از مفاد این دو بند استنباط می شود نسبت 
قیمت طال به واحد پول نسبتی است ثابت 

که تغییر آن فرآیندی جداگانه دارد.
پاسخ •

در رابطه با مورد مطروحه به اطالع 
می رساند قانون پولی و بانکی کشور در 
کمیسیون های تخصصی مجلس در 

حال اصالح می باشد.

پرسش با کد رهگیری 
1542083683846

خواهشمند است اعالم فرمایید آیا 
رابطه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران با سوئیفت قطع شده است؟
پاسخ •

به آگاهی می رساند برای دسترسی به 
اطالعات بیشتر درباره سوییفت، ضروری 
است به پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی مراجعه و اطالعیه 
اخیر بانک مرکزی را تحت عنوان »روابط 
عمومی بانک مرکزی اعالم کرد؛ سوییفت 
نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه 

ارزی ندارد.« مطالعه فرمایید.

اقتصاد] شهر[

سطح توقع مردم از زندگی در دوران هاشمی افزایش یافت

توقع مردم از سطح زندگی باال رفته. اگر در دهه 
شصت شمسی حداکثر توقع یک کارمند از داشتن 
وسیله نقلیه؛ برخورداری از یک موتورسیکلت 
برای ایاب و ذهاب خود و خانواده اش بود، امروز 
و در آغازین سال های دهه نود همین کارمند به 
کمتر از خودرو آن هم از نوع کم مصرفش بسنده 
نمی کند. امروز دیگر مثل دهه شصت که کودکان 
اسباب بازی هایشان را خود می ساختند و با آن 
بازی می کردند، نیست و کودکان امروزی به 
کمتر از بازی های رایانه ای مثل میکرو، آتاری، 
سونی و انواع گیم های جدید خارجی که وارد 
بازار شده، رضایت نمی دهند و قس علیهذا. 
اگرچه قشر متوسط جدید شهری در سال های 
سلطنت پهلوی دوم بود که وارد جامعه ایران 
گشته بود، اما بعد از انقالب اسالمی و خصوصًا 
بعد از جنگ تحمیلی، به لحاظ شرایط حساس 
و بحرانی کشور و همچنین وجود اقتصاد دولتی 
و درنتیجه نبود تورم های عدیده امروزی که در 
پی هر آزادسازی قیمت ها و یا تعدیل اقتصادی 
به وقوع می پیوندد؛ بیشتر فکر و ذکر مردم و 
مسئولین به سمت جبهه ها و درنهایت مبارزه با 
دشمن در قالب تأمین نیروی انسانی و نیازهای 
نقدی و جنسی و به عبارتی پشتیبانی از جبهه و 
جنگ بود و نیازهای زندگی مدرن و رفاهی هنوز 
خود را نشان نداده بود. تنها با روی کار آمدن علی 
اکبر هاشمی بهرمانی بود که این اتفاق افتاد. ایده 
اکبر هاشمی رفسنجانی در اجرای سیاست های 
راهبردی داخلی؛ توجه به تعدیل اقتصادی و به 
عبارتی خصوصی سازی در نظام اقتصادی کشور 
بود. او درمان نابسامانی اقتصادی بعد از جنگ را 
در رهایی از اقتصاد وابسته به دولت دانست و بر 
این اساس بود که تیم اقتصادی او اولین برنامه 
پنج ساله توسعه کشور را جهت انجام اصالحات 

رئیس جمهور، تدوین و اجرا کرد.
 هاشمی با چنین ایده ای بود که وارد عمل 
گشت، هرچند بعدها و حتی در دوران ریاست 
جمهوری خود از سوی مخالفانش - که مدعی 
بودند در دوران او بود که به تدریج سطح توقع 
مردم از زندگی باال رفت - به اشاعه اشرافی گری، 
تجمل گرایی و مصرف گرایی در ادارات دولتی و 
سطح وسیعی از اقشار جامعه متهم گشت، اما خود 
وی عقیده دارد که برنامه های او برای استفاده از 
زندگی بهتر مردم، در راستای فرامین اسالم بوده و 
اینکه با جدیت به دنبال ورود مردم به فعالیت های 
اقتصادی بوده است به خاطر خارج کردن آن ها 
از انزوا و جلوگیری از تصرف مواهب طبیعی به 
دست دشمنان اسالم بوده است. در خصوص 
رشد مصرف گرایی نیز هاشمی اذهان را به سمت 
چگونگی این افزایش معطوف می کند و توضیح 
می دهد که: »قطعاً تولید باال رفته بود که مصرف هم 
به دنبالش سیر صعودی یافت«. وی با این استدالل 
درواقع در پی دفاع از تیم اقتصادی خود بود که 
باعث شد فرصتی که به بخش های خصوصی 
جهت رشد اقتصادی داده شده است را با کار 
و تولید بیشتر به بهترین شکل آن - که افزایش 
مصرف داخلی و بعضاً صادرات کاالی مازاد و 
خدمات نتیجه آن بود - پاسخ دهند. از طرفی 
هاشمی با این استدالل نتیجه می گیرد که وضع 
رفاهی مردم بهتر شده که به سوی مصرف گرایی 
متمایل شده اند. وی در توضیح این مورد می گوید: 
»اگر تولید نبود که مصرف باال نمی رفت، پس 
وضع بهتر شد و مردم کار پیدا کردند. کسی که 
کار نکند چیزی به عنوان پس انداز ندارد. وقتی 
شغلی پیدا کند، درآمد خود را مصرف می کند. 
مردم به طرف کاالهای ماندگار رفتند. تا آن موقع 
مصرف مردم بیشتر در لباس و خوراک، آن هم 
در حد کاالهای کوپنی بود. بعدها به فکر گلیم، 
دوچرخه، موتورسیکلت، ماشین، یخچال و امثال 

این ها افتادند«)1(
به هرحال بنا بر آنچه هاشمی مدعی باال رفتن 

سطح تولید و به تبع آن افزایش سطح مصرف کاال 
در دوران توسعه و تعدیل اقتصادی خود می داند، 
باید به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره داشت و آن 
باال رفتن سطح توقع مردم از یک زندگی معمولی 
و ابتدایی دوران اوایل انقالب است. مسلم است 
که با افزایش تولید ما شاهد افزایش مصرف و 
نهایتاً باال رفتن سطح توقع مردم نیز خواهیم بود. 
در دوران هاشمی که فضای غبارآلود جامعه و 
نظام بین الملل نسبت به ایران کمی بهتر شده بود، 
مردم ایران همانند بسیاری از مردم کشورهای دور 
و نزدیک که با انفجار اطالعات و فناوری های 
بسیاری ازجمله توسعه روزافزون رایانه ها و 
همچنین ظهور پدیده ای به نام تلفن همراه و سپس 
استفاده از دنیای مجازی اینترنت و ... آشنا و روبرو 
شده بودند، دیگر توقع نداشتند که به آنچه هاشمی 
داشتن دوچرخه و گلیم و موتور می نامید، بسنده 
نمایند و اکنون توقع و خواست مردم رفته رفته 
از این چیزها فراتر رفته و خواستار استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا همانند داشتن خودرو، 
ماهواره، اینترنت و بسیاری دیگر ازاین دست 
کاالها شده بودند، چراکه به دلیل برخورداری 
از پیشینه فرهنگی و تمدنی قوی خود را الیق 
برخورداری از محصوالت و مصنوعات این گونه 
فناوری ها و پیشرفت های روز دنیا می دانستند. 
عالوه بر این در حوزه سیاسی نیز به دنبال استفاده 

از حقوق شهروندی در ایجاد یک جامعه
مدنی از سوی نخبگان فکری و سیاسی خود 
بودند. می توان دریافت که باال رفتن سطح توقع 
مردم رابطه محکمی بافرهنگ شهرنشینی دارد، 
به طوری که روستانشینانی که سابق بر این در 
روستا فقط به دنبال آب، برق، خوراک و پوشاک 
خود بودند، زمانی که به شهر مهاجرت می کنند، 
همسو بافرهنگ شهرنشینی، چیزی باالتر از 
آنچه که قبالً به آن راضی بودند، مطالبه می نمایند.

با توسعه فرهنگ شهرنشینی، مشخص بود 
که سطح توقع مردم باال خواهد رفت. در این 
خصوص برای خانواده ها عالوه بر تهیه مواجب 

زندگی و معیشت، تربیت و تحصیل فرزندانشان 
نیز اهمیت یافته بود و در این راستا جامعه بسیار 
هوشیار و مراقب بود تا بین حرف و عمل دولت 
از یکسو و مدیریت جامعه از سوی دیگر فاصله ای 
به وجود نیاید. انتظار مردم از دولت، استفاده از 
بهترین و کارآزموده ترین نخبگان سیاسی جهت 
مدیریت کشور در جهت تأمین رفاه آن ها بود 
و همان طور که پیش تر ذکر شد، مردم عالوه بر 
خوراک، پوشاک و مسکن، اکنون به گزینه هایی 
چون فرهنگ و هنر، افزایش دانش اجتماعی از 
طریق تحصیالت عالی در دانشگاه ها، ورزش و 
... نیز فکر می کردند و بسیار عالقه مند بودند که 
دارای یک زندگی تقریباً مرفه با همه امکانات الزم 
برای پیشرفت و ترقی خود و در یک محیط آرام و 

به دوراز جنگ باشند. )2(
این ها مواردی بود که بعد از سیاست توسعه 
و تعدیل اقتصادی دولت هاشمی در باور مردم 
ایران به حق جای گرفته بود و این طرز فکر که در 
اذعان و باورهای مردم نهادینه شده بود؛ میراثی بس 
هولناک و عظیم برای دولت های بعدی هاشمی 
بود تا اغلب انرژی و زمان دولت های خاتمی و 
احمدی نژاد فقط در رفع نیازهای جدید اقشار 
مختلف مردمی مصرف گردد که بعد از سپری 
کردن جنگی نسبتاً طوالنی، داشتن زندگی مرفه 
توأم با آرامش را حق طبیعی، اجتماعی و سیاسی 
خود می دانستند. قشر متوسط جدید شهری نیز 
که اکنون بعد از جنگ تحمیلی خود را به جامعه 
و دولت نمایانده بود سهم زیادی در این تغییر و 

تحوالت اجتماعی اخیر داشتند.
منابع:
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مقوله جمعیت و توزیع متوازن آن، از 
مؤلفه های بنیادین سیاست های توسعه پایدار 
است؛ زیرا هر نوع تحرک جمعیتی که منجر به 
برهم خوردن تعادل بین منابع و جمعیت شود، 
می تواند آثار خسارت باری در ساختارهای 
زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

کشور برجای بگذارد.
داده های جمعیتی کشور در تاریخ معاصر 
نشان می دهد، منطقه آذربایجان دانسته یا نادانسته، 
هدف سیاست های جمعیتی ناهمگون در دوره 
پهلوی ها بوده است که ماه عسل این اقدامات 
درنهایت به تحرک جمعیتی از آذربایجان به 
دیگر نواحی کشور منجر شد و رشد و توسعه 
متوازن آذربایجان را در مقایسه با دوره قاجار با 
یک سکته کشنده مواجه ساخت. برای اثبات این 
ادعا فقط به یک داده تاریخی اشاره می کنم:خانم 
دکتر منصوره اتحادیه، استاد بازنشسته تاریخ 
دانشگاه تهران، در مقاله ای با عنوان »تطبیق 
شرایط اجتماعی -سیاسی آذربایجان و فارس 
در آستانه انقالب مشروطه« که در فصلنامه 
پژوهش های مطالعات علوم انسانی منتشر 
شده است، در خصوص جمعیت ایران نکات 
جالب توجهی آورده است. بر اساس مقاله فوق 
جمعیت ایران در سال 18۶8 میالدی )1284 
ق.( چهار میلیون چهار صدهزار نفر بوده است 
که در همان تاریخ جمعیت تهران 85 هزار 
نفر، جمعیت شیراز 25 هزار نفر و جمعیت 
تبریز 110 هزار نفر بوده است در سال 191۳ 
میالدی )1۳۳1 ق( جمعیت ایران ده میلیون نفر 
و جمعیت تهران ۳50 هزار نفر، جمعیت شیراز 
۳0 هزار نفر و جمعیت تبریز ۳00 هزار نفر بوده 
است؛ یعنی از سال 1284 ق. تا سال 1۳۳1 ق 
جمعیت تبریز سه برابر شده است و جمعیت 

تهران نیز نزدیک چهار برابر گردیده است. در 
طی همین سال ها آذربایجان از امن ترین نقاط 
کشور و انبار غله ایران و مرکز اصلی ارتش کشور 

بوده است )مستند به مقاله دکتر اتحادیه(
در سال های بعد تا دوره حاضر در اثر اجرای 
سیاست های اصالحات ارضی و انقالب سفید 
و رشد نامتوازن سرمایه گذاری های ملی و عدم 
رسیدگی به آذربایجان باالخص بعد از حوادث 
سال های 1۳24 تا 25 شمسی، آذربایجان مورد 
بی مهری و بی توجهی دولت مرکزی قرار 
گرفت و درنهایت به یکی از مهاجرپذیرترین 
مناطق ایران تبدیل گردید. سیاست های دوره 
پهلوی البته محدود به آذربایجان نشد، بلکه کلیه 
مناطق آذربایجان و استان های جنوب زاگرس را 
نیز به این سرنوشت مبتال نمود؛ یعنی برخالف 
وجود منابع آبی و خاکی در آذربایجان و 
زاگرس جنوبی، اکثر سرمایه گذاری های 
اقتصادی و کشاورزی در مناطق مرکزی و 
کویری ایران صورت گرفت. اکثر صنایع آب 
بر در اطراف تهران و اصفهان پایه گذاری شدند 
و همه این کارخانه ها عطش خود به نیروی 
کار را از آذربایجان و زاگرس جنوبی تأمین 
کردند.نتیجه چنین سیاست های جمعیتی، 
درنهایت باعث شد اکثر روستاهای آذربایجان 
ویران شوند و تهران و شهرهای مرکزی به 
کانون های ثروت و قدرت تبدیل شوند. عدم 
توجه به منابع طبیعی، روستاها، زمین های 

زراعی و حرف صنعت بومی منطقه، حاصلی 
جز فقر برای مردم آذربایجان و زاگرس جنوبی 
نداشت. نتیجه این نوع سیاست های جمعیتی 
رشد شدید نرخ مهاجرت از آذربایجان و حذف 
منابع اقتصادی منطقه و خروج صاحبان ثروت 
و سرمایه و نخبگان اقتصادی از آذربایجان و 
شکل گیری هسته های ثروت در پایتخت 
و حاشیه نشینی مهاجرین ترک، کرد و لر در 
حلبی آبادهای اطراف تهران بود به طوری که در 
اول انقالب بیش از 40 درصد جمعیت نیروی 
کار پایین دست تهران را حاشیه نشینان فقیر 
حلبی آبادها و شهرک های کارگر نشین مهاجر 
جنوب شهر تشکیل می دادند. یعنی سیاست های 
جمعیتی نامتوازن نه تنها منجر به تبعات انسانی و 
اقتصادی در آذربایجان و جنوب زاگرس شد؛ 
بلکه موجب آثار اجتماعی مخربی بر روی 
جوامع قومی آذربایجان، کردستان و لرستان هم 
بود که اکنون نیز آثار مخرب این سیاست های 
جمعیتی بر زیست بوم مردم منطقه سایه افکنده 
است. نتیجه چنین سیاست های متضاد با اصول 
توسعه پایدار، ابتالی جوامع انسانی این مناطق به 
بیماری فقر و عقب ماندگی مزمن است که هنوز 
هم نتوانسته اند از این اختاپوس رهایی پیرا بکنند؛ 
زیرا امروز ثروت و امکانات در مناطق مرکزی، 
هر نوع اقدام جمعی و ملی را برای توزیع عادالنه 
ثروت و قدرت در نواحی حاشیه سد می کند و 

به تداوم عدم تعادل ها کمک می کند.
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 پرسش و پاسخ با بانک مرکزی
در سامانه انتشار  و گردش آزاد اطالعات

سامانه انتشار و گردش آزاد اطالعات اقدام مؤثری در جهت شفافیت خدمات 
مؤسسات عمومی کشور است. هر شهروند حق دارد از مؤسسات عمومی پرسش های 
خود مطرح کنند و مؤسسات عمومی در مدت ده روز موظف به پاسخ گوئی هستند. 
در صورت عدم پاسخ گوئی و در صورت موارد به کمیسیون انتشار و گردش آزاد 
اطالعات، کمیسیون پاسخ را پیگیری می کند. آنچه در زیر مطالعه می کنید پرسش های 
من از وزارت امور خارجه به عنوان یک شهروند و پاسخ های بانک مرکزی به یک 
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بیانیه حزب اراده ملت 
ایران شعبه اهواز

در حمایت از حقوق حقه همه اقشار 
جامعه به ویژه کارگران شریف شرکت 

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
قسم به دستان کارگری که پیامبر 

اسالم بر آن ها بوسه می زند.
ملت شریف و نجیب ایران

از یاد نخواهیم برد که چرخ صنعت 
و رونق کشور جز با تالش و کوشش 
شبانه روزی کارگران و زحمت کشان 
بزرگ منش و بی توقع این مرزوبوم، 
به گردش در نخواهد آمد و امروز که 
شاهد اعتراضات و خواسته های به حق 
آن ها هستیم، برم است که پابه پای آن ها، 
بر نیازهای به حق ایشان تأکید کنیم چراکه 

چشم امید آن ها به ماست.
حزب اراده ملت ایران شعبه اهواز، 
ضمن اعالم حمایت از حقوق حقه 
همه اقشار جامعه به ویژه کارگران 
صنعت  و  کشت  شرکت  شریف 
نیشکر هفت تپه، از دولت محترم و سایر 
مسئولین ذی ربط درخواست دارد تا با 
پیگیری مصرانه تا رسیدن به مقصود 
که همانا تأمین خواسته های به حق این 
کارگران معزز می باشد، این مسئله را به 

سرانجامی سالم برساند.

هفته نامه

برگزاری جلسه حزب اراده ملت 
ایران شعبه گلستان

 بازگشایی دفتر آق قال 
در استان

به گزارش حامانیوز جلسه حزب 
اراده ملت شعبه گلستان برگزار شد. 
در این نشست پیرامون برنامه های آتی 
حزب بحث و تبادل نظر شد که با نظر 
اکثریت مقدمات کار برای بازگشایی 
دفتر آق قال در دستور قرار گرفت.در 
ادامه شریفی دبیر حزب گزارشی از 
کارهای انجام شده را به اطالع رساندند. 
اعضاء حزب اراده ملت شعبه گلستان 
ضمن تشکر از دکتر هاشمی استاندار 
محترم گلستان جهت توجه به نیروهای 
توانمند بومی، ابراز امیدواری کردند که 
گزینه نهایی معاونت های استانداری و 
همچنین دیگر مناصب از بین نیروهای 
بومی خدوم و دلسوز انتخاب گردند.

اخبار 

به گزارش حامانیوز دکتر علی شفائی در 
نشست با رسانه های خوزستان به همت شاخه 
جوانان حزب اراده ملت ایران در استان در دفتر 
این حزب در اهواز اظهار کرد: شاخه جوانان 
این حزب در اهواز از شاخه های فعاالن این 
حزب است و ازجمله دستاوردهای ما در بین 
جوانان فعالیت های خوبی است که در طول 
سال انجام می شود و امید است شعبه اهواز 
فردا انتخابات خوبی برگزار کند و پتانسیل این 
شهرستان در فعالیت سیاسی به کارگیری شود.
وی افزود: شعبه اهواز از شعبه های نمونه 
کشور است و تاکنون شاهد فعالیت خوبی از 

این حزب بوده ایم.
قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران 
ادامه داد: حزب اراده ملت ایران ازجمله احزابی 
است که واقعاً از پایین به باال شکل گرفته و 
بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته 
است. وی بیان کرد: دانشجویان دوره 
کارشناسی دوره سیاسی دانشگاه تهران در 
سال های ۶5 بنیان گذاران این حزب هستند 
و ازآنجاکه تاریخ معاصر ایران را مطالعه 
می کردند، نیاز به تشکیل این حزب را 
احساس کردند.شفائی تصریح کرد: در طول 
100 سال گذشته خواسته های ملت تق بیا 
مشابه و در محور ایجاد عدالت بوده اما آن گونه 
که باید محقق نشده، این سؤال مطرح بوده که 
چرا مجموعه تحوالت تاریخی نتیجه مطلوب 

را به همراه ندارد.
وی ادامه داد: جلسات دانشجویان در 
کوی دانشگاه تهران برگزار می شد و نهایتًا 
در سال های 75 به نوعی حزب شکل واقعی 

به خود گرفت.
قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران 
قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران 
گفت: انتخابات خرداد 7۶ بستر مناسبی 
برای فعالیت های سیاسی حزبی ایجاد کرد 
و اعضای این هیئت به صورت رسمی کار 

خود را آغاز کردند.
وی افزود: حزب اراده ملت ایران باهدف 
نظام مندسازی فعالیت سیاسی در کشور، پایین 
آوردن هزینه فعالیت سیاسی و جلوگیری از 
تحوالتی که به زیان کشور است، تشکیل شده 
و خود را موظف دانسته به دنبال راه هایی برای 
انعکاس مطالبات طبقات پایین به باالتر بوده 

است.
شفائی تصریح کرد: حدود ۶ سال است که 
حزب اراده ملت ایران توجه خاصی به اهواز 
دارد چرا یکی از احزاب فعال در استان است.
وی تصریح کرد: حزب ما در بدنه دولت 
نیست بلکه تنها دولت و مجلس را بر اساس 
آیین نامه های احزاب و سیاست های حزب، 

همراهی می کند.
قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران 
گفت: اصالح طلبی یعنی اصالح تدریجی 
و حل مشکالت کشور ما هیچ راهی غیر از 
اصالحات ندارد تا بتوانیم فسادها را به حداقل 
برسانیم.وی گفت: تعدادی حزب پدرخوانده 
در کشور فعالیت می کنند که نمی توانند رقیبی 
را در کنار خود ببینند اما حزب اراده ملت جزو 
سه حزب برتر کشور است و اینکه دیگران در 
خصوص فعالیت این حزب چه می گویند به 

دلیل ترس از منافع خود است

قائم مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران:

منتقدان حزب اراده ملت از منافع خود
 هراس دارند

حزب اراده ملت در پیامی 
درگذشت ناگوار دکتر نوربخش و 

دکتر تاج الدین را تسلیت گفت
متن این پیام بدین شرح است:

کل من علی ها فان و یبقی وجه 
ربک ذو الجالل و االکرامخبر تلخ و 
دل خراش سانحه تصادف رانندگی و 
درگذشت ناگوار آقایان دکتر سید تقی 
نوربخش، مدیرعامل پرتالش سازمان 
تأمین اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدین 
معاون پارلمانی آن سازمان؛ حین انجام 
مأموریت اداری و خدمت به مردم 
شریف کشورمان، موجب غم و اندوه 
فراوان شد. دو خدمتگزاری که همواره 
دغدغه معیشت کارگران و قشر ضعیف 
جامعه را داشتند. حزب اراده ملت ایران 
فقدان آن عزیزان سفرکرده را ضایعه ای 
اندوه بار برای کشور، پیکره سازمان 
تأمین اجتماعی و جامعه پزشکی ایران 
می داند. بدین وسیله این حادثه ناگوار به 
همکاران آن عزیزان در سازمان تأمین 
اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و خانواده بزرگوار ایشان 
تسلیت گفته و از خداوند متعال علو 
درجات برای آن ها و صبر و شکیبایی 

برای بازماندگان را خواستاریم.

 شهاب الدین بی مقدار نماینده مردم تبریز و 
عضو حزب اراده ملت در نشست علنی مجلس 
در نطق میان دستور خود با بیان اینکه حال که 
دشمن جمهوری اسالمی به نمایندگی ترامپ 
دستکش های چدنی را آشکار کرده و تحریم 
را عملی کرده سؤال این است که آیا تاکنون 
تحلیل درستی از علت تحریم داشته ایم، گفت: 
چرا می خواهیم همواره با کوبیدن لفظی دشمن 
مشکالت را حل کنیم درحالی که آن ها کاری 
جز کسب منافع نداشته و برای از پا درآوردن ما 
برنامه ریزی کرده اند پس ما نیز باید برنامه برای 

جلوگیری از تحریم داشته باشیم.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه 
وزیر خارجه ای که با هدایت مقام معظم 
رهبری توانست کشور را از منشور هفت 
سازمان ملل بیرون کند، قطعنامه های مختلف 
را ملغی کرده، قطعنامه ای به نفع ایران صادر کند 
و برجام را عملیاتی کند به بهانه های مختلف 
می کوبیم درحالی که باید متحد و یکپارچه از 

وی پشتیبانی کنیم.
وی افزود: آقای ظریف که درباره پول شویی 
واقعیت را گفت مرتب بمباران رسانه ای 
می کنند؛ مگر کسی در کشور است که نخواهد 
قانون پول شویی اجراشده و انواع قاچاق از بین 
برود و همه چیز شفاف شود چنانچه به طور 
نمونه اجراشدن قانون پول شویی باند قاچاق 
را به دام انداخته و به میزان 1۳ هزار و 200 میلیارد 

تومان از فرار مالیاتی جلوگیری کرده است.
بی مقدار در ادامه با بیان این پرسش که 

هدف کسانی که مجلس معقول را که خواهان 
تصویب FATF است، می کوبند، چیست 
عنوان کرد: باید دید این افراد چه هدفی داشته 
و چه منافعی را از دست می دهند که تا این 
حد علیه نمایندگان موافق جوسازی می کنند 
درحالی که اگر این موضوع حل نشود کشور 
قفل شده و ایرانیان خارج از کشور نیز دچار 

مشکل جدی می شوند.
عضو حزب اراده ملت در مجلس دهم 
در ادامه با بیان اینکه برای حل مسئله سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی وحدت موردنیاز است، 
اظهار داشت: وقتی خودی و غیرخودی راه 
می اندازند و همه تالش دارند یکدیگر را مورد 
هجمه قرار دهند چگونه وحدت امکان پذیر 
است. وی افزود: اگر مهربانی در این ماه مبارک 
مدنظر باشد و حصر موسوی و کروبی لغو 
شود، زندانیان سیاسی آزادشده و به خاتمی 
آزادی داده شده و از مشاوره وی و اطرافیان 
وی استفاده شده و گفتگوی ملی آغاز شود 
می توان از این برهه حساس به راحتی عبور 

کرد چراکه اتحاد ملت، حاکمیت و امنیت 
سیاسی و اقتصادی و نظامی را عملی می کند.

این عضو حزب اراده ملت ادامه داد: باید با 
اعتماد به مردم به خصوص بخش خصوصی 
و نخبگان و حذف شرکت های خصولتی و 
دولتی، اقتصاد بدون نفت را تجربه کرد و در 
جهت حل مسائل روز و توسعه کشور اقدام 
داشت البته اگر جرأت داشته باشیم با در نظر 
گرفتن وضعیت مردم و ترمیم پرداخت و 
حقوق، کلیه یارانه ها را حذف کنیم تا دست 

دالالن کوتاه شود کار مهمی کرده ایم.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم در ادامه 
صادرات را شریان اصلی تولید دانست و افزود: 
صادرات باید تقویت شود نه اینکه با قوانین 
مختلف ُکند شود که در همین راستا ضروری 
است پیمان ارزی و سامانه نیما برداشته شده 
و با نرخ شناور کنترل شده به تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان واقعی اعتماد شود چراکه در 
سامانه نیما رانت وجود دارد و مواردی از فساد 
برای جلو انداختن نوبت ها گزارش شده است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه باید واردات 
بدون ارز و خرید اجباری از واحدهای تولیدی 
معتبر را هموار کرد، ابراز داشت: نباید از اعطای 
اختیارات به استان ها بترسیم که حتماً در حل 
مسائل مؤثر خواهد بود همچنین باید به مردم 
اعتماد کنیم، واقعیات را بگوییم و وعده های 
غیرعملی ندهیم و حتی آن ها را در تصمیم 
سازی ها مشارکت دهیم حتی اگر در اجرای 

این مسئله نیاز به رفراندوم باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه 
از دولت می خواهم اصل 15 قانون اساسی را 
اجرا کرده و احیای دریاچه ارومیه را نیز جدی 
بگیرد، خاطرنشان کرد: آقای نوبخت به قول 
خود درباره احداث راه آهن میانه-تبریز عمل 
کنید همچنین مشکل واحدهای تولیدی 
به خصوص قطعه سازان را حل کنید چراکه 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب و حضور 
کارگران جلوی استانداری ها فایده نخواهد 

داشت.

نماینده حزب اراده ملت در نطق میان دستور مجلس:

با رفع حصر، استفاده از مشاوره خاتمی و آغاز گفت وگوی ملی 
می توانیم از این برهه عبور کنیم


