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از مهم ترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی ایران، تبلور عینی اراده 
ملت در بستر مبارزاتی خود 
بود و همواره در صدر مطبوعات و 
تحلیل گران سیاسی مطرح و مشهور 
جهان قرار داشت. ازجمله  میشل فوکو 
و ژورنالیست های معروف روزنامه 
لوموند فرانسه در میزگردی که به همین 
منظور یعنی تحلیل حرکت انقالب ایران 
برگزار شد، صراحتاً به آن اشاره می کنند و 
حتی فوکو جمله ای به این مضمون دارد: 
»پیش ازاین ما در کتاب ها مفهومی به نام 
اراده ملت را می خواندیم اما اصالً تصور 
عینی از آن نداشتیم ولی به وضوح آن را در 
انقالب مردم ایران مشاهده می کنیم. انگار 
همه ملت در یک جمله اشتراک داشتند 
از پیر و جوان، از دانشگاهی و بازاری، از 
زنان چادری و بی حجاب، از رادیکال ها و 
معتدلین از سیاسیون و مبارزین، از روحانی 
و دانشگاهی همه در یک صف و هم صدا 

بودند.«
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تجربه پیروزی انقالب نشان 
داد زمانی که اراده ملت بر امری 
قرار می گیرد، زبونی و رخوت 
و فشل شدن نیروهای قلدرمآب استبداد 
را در برمی گیرد و اراده ملت همه موانع 
پیش روی خود را درهم شکسته و چون 
سیلی خروشان بساط گفتمان غالب و 
ایدئولوژی سیاسی حاکم و نظم ناشی از 
آن را برای ایجاد نظمی نوین برمی چیند؛ 
که امام خمینی از آن به عنوان یوم ا... یادکرده 
و همواره مسئوالن و روحانیت را نسبت به 
یوم ا... های دیگر انذار و هشدار می داد؛ طی 
این چهل سال نیز بارها و بارها اراده ملت یا 
بقول امام خمینی یوم ا...ها را به چشم خود 
دیده ایم ازجمله در جنگ و دفاع، همچنین 
در رویدادهایی مانند دوم خرداد، تجربه 

امید و لیست امید را دیدیم.
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سؤال این است این تکرار و 
تکرار تا کی ادامه خواهد یافت 
و این فرصت ها تا کی در اختیار 
ما قرار خواهد گرفت؛ تا ابد؟! بسیاری از 
ممالک و کشورهای دنیا فقط به روزنه ای 
راه ترقی و تکامل خود را یافته و پیموده اند 
اما ما علیرغم داشتن بهترین و غنی ترین 
و درخشان ترین فرصت ها هنوز اندر خم 
یک کوچه ایم؟! به راستی چرا؟ و در کمال 
تعجب هنوز هم بعضی ها منتظر هستند بار 
دیگر حماسه ای دیگر خلق شود؟! می دانید 
این یوم ا...ها چه هزینه هایی را درعین حال 
عالوه بر فرصت سوزی هایی که داشته ایم 
تحمیل جامعه ما نموده است؟ طوری که 
موجب شده هزینه گذار ما بسیار بسیار 

افزایش یابد؟
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موضوع مهمی که ریشه های 
گفتمانی دارد و ازاین رو همواره 
در تحلیل هایمان از آن غفلت 
کرده ایم »اراده تحریف« است. که در اینجا 
به علت فرصت اندک توضیح مختصری 
خواهم داد و تفصیل آن را به مجال دیگری 

می سپارم.
همواره بعد از طوفان اراده ملت که همه 

مقاومت ها در هم می شکند و چاره ای جز 
تسلیم نمی ماند، تنها حربه مستبدان و 
خودکامان رنگ عوض کردن و پیوستن 
به اراده ملت است تا از این طریق بتوانند 
آب رفته را به جوی بازگردانند. آنان که 
هیچ گاه همراه ملت ایران نبودند و نخواهند 
بود، بیکار ننشسته و سعی نمودند این پرتو 
درخشان را خاموش کنند تا انقالب را از 
محتوای اصلی و موتور حرکت خود، 

محروم کنند.
تأکید رهبر فقید انقالب اسالمی به 
این که مواظب باشید انقالب به دست 
نااهالن نیافتد ناظر به این مسئله و حفظ 
محتوی و موتور حرکت انقالب بود. و 
تا خود ایشان در قید حیات بودند سعی 
کردند این انقالب را از این نظر بیمه کنند 
هشدارهای ایشان مبنی بر اجتناب از 
اختالفات مذهبی و فرقه ای حتی فراتر 
از اختالفات درون دینی )شیعه و سنی( 
و تشکیل جبهه جهانی مستضعفین در هر 
آیین و مذهبی، مبارزه با خرافه گرایی و 
قشری گری و همچنین موضع گیری شدید 
ایشان نسبت به انجمن حجتیه و افکار 
منحرف و فاسد پرورشان، تقسیم بندی 
اسالم به ناب محمدی و اسالم اشرافی و 
اسالم مرفهین بی درد و اسالم آمریکایی و 
اسالم آخوندهای درباری )ضد مردم( و 
درنهایت موضوعی که در سال های پایانی 
زعامت و رهبری بدان بسیار تأکید داشتند 
و موجب دغدغه فکری ایشان شده بود و 
برخالف سال های اول انقالب که تفکر 
جدایی دین از سیاست را خطری برای 
انقالب می دانستند، حذف مردم به این 
بهانه این که سیاست حق مجتهدین است، 
معرفی کردند. امام از سال 63 و در آستانه 
انتخابات مجلس دوم این خطر را هشدار 
می دادند و متأسفانه به نظر می رسد در حد 
الزم و کافی جدی گرفته نشد اگر نگوییم 
در بعضی مواقع حتی برخالف دغدغه و 

دل نگرانی ایشان عمل شده است.
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رانت خواری  موج سواری، 
ژن های  مالی،  و  اطالعاتی 
برتر، راه حل های غیرواقعی 
برای مشکالت واقعی که در مطبوعات 
و محافل مطرح است. خود درواقع 
مفهوم سازی هایی است برای مبارزه با 
اراده تحریف. که خود همین هم به راحتی 
می تواند از سوی صاحبان قدرت تحریف 
شود. درواقع اراده تحریف در سایه نبودن 
استاندارد برای مفاهیم توانسته است 
با خلق معنایی متناقض و کامالً متنافر با 
غرض صاحبان اصلی انقالب و نظام، 
سکان کشور را به دست گرفته و برخالف 
اراده ملت و در جهت بازسازی دسپوتیزم، 
نابرابری غیر اکتسابی و جامعه طبقاتی 
رانتی مبتنی بر تئواریستوالیگارشی و کاماًل 
در تقابل با آرمان ها و اهداف انقالب ایجاد 
نموده و حتی با قیافه ای حق به جانب و 
طرفدار دین و والیت و انقالب همه را در 
وادی تردید و شک بیندازند. اراده تحریف 
در جنبش های مدنی و اصالح گرایانه 
این چنین در جهت منافع خود  نیز 
دست کاری و جعل معنا می کند و با قیافه ای 
حق به جانب و طرفدار اصالح طلبی و تغییر 
همه را در شک و تردید می اندازند.از این 
مارهای خوش خط وخال نباید ترسید و 
خالصانه برای تحقق اراده ملت تالش و 

مجاهدت نمود.
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گزارش نشست تحلیلی حامای همدان
 در رابطه با بیانیه پایانی کنگره نهم حزب اراده ملت ایران

نهمین کنگره سراسری حزب اراده ملت

حاکمیت ملت با اراده ملت

سیاست  ] داخلی [

دیدگاه

به نقل از روابط عمومی حزب اراده ملت ایران، 
بیانیه نهایی نهمین دیدگاه ها و دغدغه هایی که به نظر 
این حزب، توجه به آنان الزم و ضروری می باشد با 
مردم و مسئولین کشور در میان گذاشته شود.کنگره 
سراسری حزب اراده ملت ایران )حاما( توسط پیام 
فیض رئیس شورای اطالع رسانی حزب قرائت 
گردید. در این بیانیه دیدگاه ها و دغدغه هایی که به 
نظر این حزب، توجه به آنان الزم و ضروری می باشد 
با مردم و مسئولین کشور در میان گذاشته شد. در 
ناکارآمدی و  با اشاره به  بیانیه  بخشی از این 
منفعت طلبی های برخی از مسئولین، رویکرد غیرمتکثر 
و فاصله گرفتن از نیازهای طبقات آسیب پذیر را 
موجب محرومیت دولت از دستاوردهایی که انتظار 
می رفت، دانسته شده است. در زیر متن کامل بیانیه 

تقدیم می شود:
حزب اراده ملت ایران یک حزب عمل گرا  •

با مشی اصالح طلبی
حزب اراده ملت ایران افتخار دارد کنگره نهم 
خود را با حضور مهمانان گرامی و اعضای محترم 
حزب، در بیست و هفتم مهرماه 97 برگزار می نماید. 
در شرایط فعلی کشور و اوضاع بین المللی الزم است 
دیدگاه ها و دغدغه هایی که به نظر این حزب، توجه 
به آنان الزم و ضروری می باشد با مردم و مسئولین 
کشور در میان گذاشته شود. حزب اراده ملت ایران 
به عنوان یک حزب عمل گرا با مشی اصالح طلبی و 
واقع گرایانه که دارای خط مشی سوسیال دموکراسی 
در چارچوب نظام سیاسی، حقوقی، فرهنگی و 
باورها و اعتقادات مردم ایران فعالیت می نماید، 
دیدگاه ها و مواضع خود را نسبت به شرایط فعلی و 

پیش رو به شرح زیر اعالم می دارد:
آسیب ها و راهبردها و راهکارهای •

متأسفانه در شرایط فعلی ناکارآمدی و 
منفعت طلبی های برخی از مسئولین، رویکرد 
غیرمتکثر و فاصله گرفتن از نیازهای طبقات 
آسیب پذیر، دولت را از دستاوردهایی که انتظار 
می رفت، محروم نمود. حزب اراده ملت ایران از 
هر فرصتی در نشست ها، دیدارها، همایش ها، 
مصاحبه ها و بیانیه های خود بهره برده است تا بر 
آسیب ها و راهبردها و راهکارهای ممکن اشاره و 
تأکید نماید. حاما اعتقاد دارد که نقد، جامعه را به 
حرکت درمی آورد، لذا ضروری است احزاب و 
رسانه هاِی نقاد، نه تنها تضعیف نگردند که تقویت 
و پشتیبانی شوند. بنابراین احزاب نیز به مثابه یک 
دیدبان، نمی توانند به مرخصی بروند. باوجود 
معضالت اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور، دولت های 
یازدهم و دوازدهم به امید گشایش هم زمان این 
گره ها تمرکز خود را صرفاً معطوف به دیپلماسی 
خارجی نموده است که ضمن وارد بودِن انتقاداتی 
بر این رویکرد، تیم دیپلماتیک دولت نیز استراتژی، 
توان و آمادگی الزم را برای پیشبرد گام های بلندتر و 
پیشروتر و همچنین برخورد با رخدادهای غیرمنتظره 
در عرصه سیاست خارجی ندارد. پذیرش بسیاری 
از توافقات و معاهدات جهانی در وظایف مجلس 
شورای اسالمی است که این نهاد نیز باید به دوراز 
هرگونه جنجال و حاشیه و فشارهای بیرونی، 
نزدیک ترین تصمیم به خواست و اراده ملت را اتخاذ 
نماید تا منافع ملی را در درازمدت نیز تأمین کند. 
اصل مذاکره با هیچ کشوری، نمی تواند به استقالل و 
تمامیت ارضی کشور لطمه بزند. با دیپلماسی گفتگو 
و مذاکره ِی شفاف و به دوراز رویکرد انحصاری و 
غیرمشارکتی، می توان برای چالش هایی از 
قبیل حقوق بشر، تروریسم، مباحث هسته ای و 
بحران های خاورمیانه که روابط دیپلماتیک ایران 
را دچار بحران نموده، برون رفتی یافت. برای نمونه 
مقوله ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشور 
به شمار می رود که تحت تأثیر این شرایط، بانک ها 
با نرخ سود فعلی توان جذب نقدینگی را ندارند و 
بازارهای غیرمولد مانند ارز و طال، نقدینگی مردم را 
جذب و شوک های اجتماعی را به وجود می آورند 
و موجب تالطم در بازار و نگرانی روزافزون اقشار 
آسیب پذیر، مزدبگیران، حقوق بگیران و از همه 

مهم تر ناامیدی نسل جوان از آینده گردیده است.
آرماِن اصالح و حذِف ناکارآمدی ها •

جای بسی تأسف که جریانی در خرداد 76 با 
آرماِن اصالح و حذِف ناکارآمدی ها شکل گرفت 
و توسط افراد و گروه هایی فرصت طلب مصادره 
شده و انحصار و تک گویی و گفتمان قهری را 
درگذر زمان، به نوعی بازتولید کرد تا آنجا که امروز 
چهره ِی قابل دفاعی از اصالح طلبان در نزدِ دیدگان 
منصف و ریزبین جامعه باقی نمانده است. حزب 
از ابتدا با حفظ رویکردی انتقادی به آسیب هایی که 
در این جریان می گذشت، ضمن همراهی گام به گام 
با جریان، بر اصالِح درون گفتمانی تأکید نموده و 
به انعکاس مداوم انتقادات و ضعف های موجود 
پرداخته است. اما شواهد و نشانه ها، در بزنگاه هایی 

چون انتخابات و اعتراضات مردمی و بحران های 
مدیریتی، امید هر اصالح و بهبودی را در تصمیمات 
و رویکرد اصالح طلبان کمرنگ و کم سو نموده 
است. حاما با ایمان به قدرت مردم، برای استقرار 
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در عرصه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با تأکید 
بر آرمان های اصالح طلبانه با حفظ رویکرد تساهل 
و تسامح و قانون مداری، مرزهای روشن خود را 
از چهره ها و احزابی که اصالح طلبی را باانگیزه ِی 
کسب و حفظ کرسی های قدرت و منصب، 
به انحرافاتی گزنده چون شیخوخیت گرایی، 
انحصارطلبی، منفعت طلبی و حتی رانت و تبانی 
کشیده اند، اعالم می دارد و برای حفظ اصالت 
آرمان های اصالح طلبانه جهت گیری خود را از 
سمت بدنه اجتماعی به رأس قدرت در پیش گرفته 

است.
فارغ از دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان 
و حتی فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی به نظر می رسد روند تحوالت به سمت و 
سویی است که درگذر زمان از نقِش عرصه عمومی 
به نمایندگی از ملت به تدریج کاسته می شود؛ یعنی 
بی اثر شدن جنبش ها و نخبگان و در حاشیه قرار 
گرفتن صاحب نظران و اندیشمندان و دلسوزان و 
آحاد جامعه در تعیین سرنوشت کشور به چشم 
می خورد. نتیجه این روند درنهایت منجر به وادادگی 
و تن سپردن به حوادث و رویدادهاست، موضوعی 

که بیش از هر چیز اراده ملت را تهدید می کند.
همبستگی ملی و انبساط حاکمیت •

 حاما باور دارد که حتی در صورت وجود 
معضالت ریشه ای و بنیادین؛ تکوین و تغییری 
آرام و از درون، در سایه ِی همبستگی ملی و انبساط 
حاکمیت، یگانه راه حِل رفِع بحران های امروز ایران 
است. حزب اراده ملت ایران در راستای شعارها و 
آرمان هایش برای بهبود وضعیت جامعه، موضوعات 
زیر را همچون هشدارهایی جدی، مورد تأکید قرار 

می دهد:
1. توجه به استفاده از ظرفیت همه پرسی در قانون 
اساسی در اموری که منافع همگانی با آن ها عجین 
گشته و محل اختالف بین جناح های سیاسی است.

2. کناره گیری نیروهای نظامی و شبه نظامی از 
مناسبات و تعامالت حاکم بر حوزه اقتصادی کشور.

3. استقرار و نهادینه سازِی نظام شفافیت و 
پاسخگویی در مورد عملکرد نهادهای انتصابی و 
انتخابی و عزم جدی در مبارزه با فساد در همه ابعاد 
با اقدامات جدی و عملی توأم با شفافیت حداکثری، 
بدون تبعیض و استثنا و سرانجام اعالم نتایج آن در 

پیشگاه مردم.
4. ضرورت پاسخگویی شفاف قوه قضائیه به ویژه 
در برخورد صریح با مفسدان و گزارش روشن به 
مردم ضمن حفظ استقالل کامل و اصل تفکیک قوا 
و حراست از آزادی فعالین صنفی، مدنی و رسانه ای 
و ممانعت از بازداشت و برخوردهای صورت گرفته 

با کنشگران.
5. با توجه به نتیجه عملکرد چندین دوره اعمال 
نظارت استصوابی بر انتخابات کشور که منجر به 
تضعیف حق حاکمیت مردم در انتخاب کردن و 
انتخاب شدن گردیده و فضای انتخاباتی برابر و 
عادالنه را مخدوش کرده است، بازنگری جدی 
نسبت به این روند را ضرورتی اجتناب ناپذیر 

می نماید.
6. ضرورت تدبیر و چاره اندیشی عاجل و عملی 
در راستای کاهش آسیب پذیرِی طبقات و اقشار 
ضعیف جامعه در تعامل مثبت با اقشار و اصناف 

و اتحادیه های صنفی و مدنی.
7. اصالح قوانین و ساختارها متناسب با اصل 
برخورداری تمامی شهروندان ایرانی از حقوق 

برابر شهروندی و برابری در نزد قانون.
8. ضرورت تعامل همه جانبه با نظام بین الملل و 
پرهیز از سیاسِت انزوا، خشونت و تنش در منطقه و 

جهان همراه با تقویت انسجام داخلی.
9. تمرکز ویژه بر حفظ منابع و سرمایه های ملی و 
زیست محیطی و گام های اساسی و کارآمد با هر 
روش موجود و ممکن برای نجات طبیعت، ذخایر 

و حیات وحش ایران.
10.  بازگرداندن فرآیندهای پژوهشی و آزاداندیشی 
به فضای دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و آموزشی 

کشور.
11.  اصالح قانون احزاب، انتخابات و جرم سیاسی 
در راستای تحقق حکمرانی حزبی در کشور 
به منظور توان بخشی و تأثیرگذاری واقعی احزاب 
و سازمان های سیاسی به نحوی که رقابت های 
انتخاباتی و معرفی کاندیداها از مجرای احزاب 
شناسنامه دار و قانونی، تربیت و در معرض انتخاب 

مردم قرار گیرند.
به امید پایداری و سرافرازی میهن و مردم عزیز 

ایران

بیانیه حزب اراده ملت ایران )حاما( 
به مناسبت برگزاری نهمین کنگره سراسری

بخش هایی از متن بیانیه کنگره ی نهم حزب 
اراده ملت ایران با رویکرد انتقادی به دولت، تنظیم 
شده است. برخی دوستان معتقدند در شرایط فعلی 
نقد دولت، موجب تضعیف دولت شده و برای یک 
حزب با مشی اصالح طلبانه که محدودیت های 
سپهر سیاسی موجود در کشور را هم می شناسد، 
رویکرد نقادانه به دولت قابل تایید نیست. شما چه 

نظری دارید؟
 حسین مجاهد : موضوع مهم این است که در 
انتخابات، ما اصالح طلبان به مردم آدرس دادیم. پس 
باید پاسخگوی این آدرس دادن خود باشیم. به عقبه 
خودمان نگاه کنیم و فراموش نکنیم که رأی مردم عقبه 
اجتماعی ما بوده است. پس آن را با رضایت دولت از 
جریان اصالح طلبی معاوضه نکنیم. اگر بر دولت نقد وارد 
است البته که باید نقد کنیم و اگر این انتقادات، در حدی 
است که دولت در این سنگر، توان ایفای نقش در تأمین 
مطالبات مردم را ندارد، باید سنگر را خالی کند. اعتبارِ برند 
اصالح طلبی که پیگیری منافع ملت و مملکت، شاخص 
آن بوده از مهم ترین مسائل است و ما مشابه منافع ملی باید 
به پاسداشت آن بپردازیم و اجازه ندهیم که با ناکارآمدی 

حزبی و سکوت ما این اعتبار خدشه دار بشود.
مجید رعایایی : نقد دولت به مثابه تضعیف آن نیست 
و البته که باید دولت موردنقد قرار بگیرد. اما نقد باید 
جدی و دقیق باشد، فقط در این صورت است که پیش 
برنده خواهد بود. شما در نقد دولت شروع به بیانیه سازی 
می کنید. بیانیه چه رخدادی ایجاد می کند؟ آیا صدور بیانیه 
در خصوص معیشت و بازداشت ها و محرومیت ها و ... 
این قابلیت را دارد که موجب تغییر و اصالِح امری گردد؟ 
بدون تردید صدور بیانیه بدون اراده و جدیتی برای رفع یا 

کاهش معضالت، ِگرهی نمی گشاید.
رضا مسلمی : من متناسب با وعده های دکتر 
روحانی به پرسش شما پاسخ می دهم. دکتر روحانی، 
هم در خصوص آموزش وپرورش و هم در خصوص 

تشکل ها وعده های چنان زیبایی داد که ما را پیش 
از انتخابات به تحسین واداشت. به طور مثال اینکه 
آموزش وپرورش جزو اولویت های نخست دولت 
خواهد شد یا تشکل های صنفی به عنوان بازوی دولت 
خواهند بود تا عیب ها را نشان دهند. اما گامی در مسیر 
این وعده ها برداشته نشد.  اآلن در همین دولت، معضل 
دستگیری و زندانی معلمان، اوضاع به مراتب وخیم تری 
دارد. معلماِن بیشتری نسبت به دولت های قبل درگیر 
امور قضایی شده اند. عملکرد دولت نشان داد که آن ها از 
معلمان استفاده ابزاری کرده اند. ما شاهدیم که فرایندها 
به طریقی پیش می رود که به قیمت کم شدن و بی رنگ 
شدن شاخص های کیفِی آموزشی و با هدف سکوت و 
انفعال معلم رقم بخورد. این عملکردِ خود دولت است 
که موجب تضعیف اش می گردد لذا من موافق این امر 

نیستم که نقِد امروز موجب تضعیف دولت می گردد.
ازآنجاکه در مقدمه بیانیه کنگره نهم حزب 

اراده ملت ایران به نقد مشی و رویکرد برخی از 
اصالح طلبان پرداخته شده است. برخی سیاسیون 
این جریان معتقدند که چنین نقدهایی موجب ایجاد 
شکاف و دامن زدن به اختالفات درون گفتمانی بین 
احزاب اصالح طلب می شود که با توجه به وضعیت 
کشور، عمیق شدن این اختالفات، جریان را به 
سمت شکست و زوال پیش خواهد برد. شما چه 

نظری دارید؟
حسین مجاهد:  احزاب کارکردهای مختلفی دارند 
از ارائه آرمان ها و اهداف گرفته تا پیگیری های عملی 
در مسیر جذب و کسب قدرت و ایجاد تغییراتی برای 
رسیدن و عملی کردن این آرمان ها. در حال حاضر 
جبهه اصالح طلبی بسیار وسیع و متکثر است و نیروها 
و ظرفیت های متنوعی را در خود جای داده است. 
از سوی دیگر جامعه به سمت تحول خواهی پیش 
می رود. باوجوداین تکثر در بدنه اصالح طلبی، تأمل و 

تأخیر اصالح طلبان در پیگیری مطالبات جامعه قابل دفاع 
نیست. احزاِب اصالح طلب باید که به سمت احزاب 
فراگیر پیش بروند. این تعدد احزاب چند نفره، چه کمک 
و چه دستاوردی برای مملکت خواهد داشت؟ کشور به 
این تعداد حزب چه نیازی دارد؟ این همه حزب با عناوین 
و القاب متفاوت واقعاً دارند چه می کنند؟ اصالحات باید 
با نقد و بازنگری جدی در درون، تغییراتی بکند و اگر 
کسانی و گروه هایی در این جریان، اصرار دارند که بر 
مسیر گذشته منفعل خود پیش بروند، باید از این جریان 
خارج شوند. چراکه تتّمه آبروی کل جریان را نیز بر باد 
خواهند داد. مردم به سمت و سویی گرایش پیدا خواهند 
کرد که دستکم اندکی به مطالبات و خواسته های آن ها 
پاسخ بدهد. احزاب در شرایط فعلی رسانه ای، اگر دیر 
بجنبند به طور کامل و مطلق عرصه را خواهند باخت. 
اآلن هم دیر شده است. لذا تأکید من این است که باید 
احزاب اصالح طلب با توجه به فلسفه وجودی خود 

پیام فیض: نهمین کنگره سراسری حزب اراده ملت 
ایران روز جمعه 27 مهرماه 1397 در محل کانون توحید 
برگزار شد. این کنگره در دو بخش عمومی و اختصاصی 
تشکیل جلسه داد که در بخش عمومی پنج سخنران در 
چهار حوزه سیاسی، محیط زیست، اقتصادی و بین الملل 
و رونمایی از هفته نامه حزب را در دستور داشت. در بخش 
اختصاصی نیز برگزاری انتخابات ترمیمی شورای مرکزی 
حزب که تعیین چهار عضو اصلی شورای مرکزی و 
یازده عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و دو بازرس 

علی البدل بود.
این مراسم با نطق افشین فرهانچی مسئول کمیته 
تشکیالت آغاز شد و بدواً هیئت رئیسه کنگره که شامل 
علی شفائی قائم مقام دبیر کل حزب، پیام فیض مدیر 
روابط عمومی و اطالع رسانی، فاطمه امامی و شهابی عضو 
کارگروه جهت شروع مراسم به جایگاه دعوت شدند. 
محسن هاشمی رفسنجانی، الیاس حضرتی، شهربانو 
امانی، الهه کوالیی، اسماعیل دوستی، محمد ساالری، 
غالمرضا حیدری، هادی غفاری، ولی اهلل شجاع پوریان، 
محسن سرخو، احمد شریف، محمد سالمتی، علی خدایی 
رئیس هیئت مدیره شورای عالی کار، محمد شریفی مقدم 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری، مهدی پورنامداری دبیر 
کل حزب مهستان و غالمعلی کشانی نویسنده برجسته 

کشور، ازجمله مهمانان مدعو حاضر در مراسم بودند.
مردم به ما بی اعتماد شده اند •

در ابتدای این جلسه نماینده حزب اراده ملت 
در مجلس شورای اسالمی شهاب الدین بیمقدار به 
ایراد سخنرانی پرداخت. شهاب الدین بی مقدار گفت: 
در کشور ما اختیارات به درستی تعریف نشده اند. این 
مسئله در قانون اساسی قبلی موردتوجه قرارگرفته 
بود اما در بازنگری توجه نشد. هم اکنون اختیارات 

در یکجا و مسئولیت در جای دیگر است.
وی با اشاره به قوای سه گانه در کشور اظهار 
داشت: قوه مقننه هیچ نظارتی بر قوه قضاییه ندارد 
اما بر روی قوه مجریه دارد. در ظاهر مجلس باید 
قانون گذاری کرده و بر حسن انجام کار نظارت کند. 
نماینده ها با انتخاب مردم انجام می شوند اما در آنجا 
هم مردم آزادی ندارند. با نظارت استصوابی نخبگان یا 

در انتخابات شرکت نمی کنند یا رد صالحیت 
می شوند.  وی با بیان اینکه وقتی که نمایندگان ملت 
بحث می کنند تصمیم بهتری می گیرند، خاطرنشان 
کرد: من این را به آقای الریجانی گفتم. اینکه اختیار با 
مسئولیت نمی خواند. یکسری کارهای بزرگی انجام 
می شود اما مجلس حق نظارت ندارد. می گویند 
مجلس به ما بدهکار است. من می گویم مگر شما 
از بیت المال استفاده نمی کنید. بگذارید مجلس 
نظارت کند. مجلس باید بر واگذاری ها نظارت 
کند. آیا این کارها به نفع کشور است.وی اضافه 
کرد: مردم به دفتر ما مراجعه می کنند که داروی 300 
هزارتومانی دو میلیون شده است. چرا بی اعتمادی 
شده است؟  ما به مردم دروغ می گوییم. ما انتظارات 
ایجاد می کنیم و انجام می دهیم. اقتصاد ما با تعریف 
اقتصاد جهانی نمی خواند. یک اقتصاد خصولتی که 
دولت هم کاره ای نیست. ثروت در دست یک عده 
و بخش خصوصی را هم رنجاندیم. امیدوارم ما 
بتوانیم مجلسی آزاد داشته باشیم تا بتوانیم اظهارنظر 
درست انجام دهیم. آقای فالحت پیشه گفتند ما با 
شخصیت های آمریکایی وارد مذاکره شویم. ما تا 

کی می خواهیم باب مذاکره را ببندیم
  مشکل جریان اصالحات •

حاکمان بی حکم است
سخنران بعدی مراسم احمد حکیمی پور دبیر کل 

حزب اراده ملت بود که به ایراد سخنرانی پرداخت. 
احمد حکیمی پور گفت: بنده در دوره چهارم، نماینده 
مجلس شورای اسالمی بودم و پس از هشت سال 
جنگ و همچنین تحصیل در دانشگاه راهی مجلس 
شدم. در همه نطق ها جمله ای را تکرار کردم که بار 
مسئولیت ایران سنگین تر از آن است که تنها یک طیف 
آن را به دوش بکشد. وی با تأکید بر اینکه آن هایی که 
ایران را قبول دارند ولو اینکه منتقد هستند، باید از توان 
و ظرفیتشان برای اداره کشور به کار گرفته شود، اظهار 
داشت: این حذف که بعد از انقالب نیروها را جدا کرد 
و دایره را تنگ کرد. ما به عنوان یک حزب اصالح طلب 
که 14 سال در سازوکار اصالح طلبی عضو هستیم. 
متأسفانه بحث این است که آدم نقد را اول از خودش 
شروع کند. متأسفانه دچار مسائلی هستیم که از ایده ها 
و گفتمانی که داشتیم، فاصله می گیریم.این فعال سیاسی 
اصالح طلب با بیان اینکه بنده معتقدم هرچه هست، 
خوب یا بد به همه برمی گردد، تصریح کرد: اینکه 
عده ای در گوشه ای بایستند و فقط انتقاد کنند، درست 
نیست. هرچه هست، برای همه است. تا این روحیه 
ایجاد نشود، شکاف بی اعتمادی که کشور را قطبی 
می کند، اجازه نخواهد داد.حکیمی پور ادامه داد: ما در 
حزب اراده ملت همچنان امیدوار هستیم و می دانیم 
کشور ظرفیت هایی دارد که می شود در کنار هم قرار 
بگیریم تا از مشکالت عبور کنیم. البته رویکردها باید 

تعاملی باشد. ما حزبی بودیم که بعد سال ها که فضا بد 
بود، در سال 91 کنگره برگزار کردیم و سخنران آن، 
آقای روحانی بود. ما در همان زمان و در دوره دوم 
هم بحثمان حمایت به دلیل منافع ملی بود لذا حزب 
ما به عنوان حزبی که مشی سوسیال دموکراسی را در 
چهارچوب قانون و هنجارها دنبال می کند. ما حزبی 
واقع گرا، عمل گرا و نتیجه گرا هستیم.وی با بیان اینکه 
معتقدیم باید همه ظرفیت ها در جریان اصالحات در 
کنار هم قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: معتقدیم ریشه 
اصلی جریان اصالح طلب توجه به اقشار محروم است 
و االن این فشارها به این اقشار بیشتر شده است. جریان 
اصالح طلبی به بازنگری نیاز دارد. در حوزه گفتمانی نیاز 
به آسیب شناسی داریم. در جریان اجرایی باید بتوانیم 
ساختار پاسخگو و شفاف را شکل بدهیم. روی اسم 
هم تعصب نداریم. صحبت پارلمان اصالحات است 
که امیدواریم به نتیجه برسد. دبیر کل حاما با بیان اینکه 
اصالح طلبی تئوری نیست بلکه معطوف به عمل 
است، ابراز داشت: قانونمندی جزو اصالح طلبی است. 
رفتارهای فرصت طلبانه و مناسبات پنهان و دور زدن 
قانون اگر شکل بگیرد، جای سؤال است.حکیمی پور به 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره و بیان کرد: چه 
لزومی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود 
دارد که دوستان ما به دنبال طرح دوفوریتی باشند یا مثاًل 
می بینیم برخی رفتارها را در شهرداری و شورای شهر. 

زهره رحیمی:  روز سه شنبه یکم آبان ماه 96 در دفتر حامای همدان پای صحبت های سه میهمان بزرگوار نشستیم تا بیانیه نهمین کنگره حزب 
اراده ملت ایران را به نقد بنشینیم. میهمانان ما آقایان حسین مجاهد فعال سیاسی، مجید رعایایی کنشگر کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار 
مکانیک ایران و رضا مسلمی فعال کانون صنفی معلمان بودند. پنج پرسش به ترتیب از این بزرگواران پرسیده شد که به ترتیب تقدیم مخاطبان می شود.
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حرکت را ادامه دهند.
مجید رعایایی :  ما کارگران معتقدیم اصالح طلبان 
دچار خوش بینی غیرواقع گرایانه هستند. نگاه کنیم 
اصالحات چرا در ایامی رو آمد و پس ازآن ما گام به گام 
شاهد وقایع و رخدادهای تهدیدآمیز و فشارها و 
ناکامی های بیشتر بوده ایم؟ معیشت و اقتصاد ما به 
پروپاگاندایی برای به قدرت رسیدن بدل شد. نگاه کنید، 
کم صداترین و بی تریبون ترین مردم در کشور، کارگرانند. 
ما باید ابتدا به امر تاریخی، به صورت دیالکتیکی نگاه 
بیندازیم. اصالحات باید در فضای نقادانه و پرسشگرانه 
مسائل را ببیند. بدون این رویکرد، هرکسی هرچه بگوید 
فقط بیان و ادعا است. جامعه ای که در آن اطالعاِت دقیق 
و خوانش درست نسبت به مسائل جریان نداشته باشد، 
امید رفورم وجود ندارد. اساساً در فضای الک چری 
و نو لیبرالی موجود، اصالحات یک خوش بینی غیر 
واقع گرایانه است. به نظر ما در اساس، چیزی به نام کنش و 
عمل در جریان اصالحات وجود نداشته است. مِن کارگر 
در تمام این مدت هم زمان از سوی کارفرما، دولت، دولت 
احمدی نژاد، دولت تدبیر و امید، دولت خاتمی و هاشمی 
و ... زیر ضربه بوده ام. ما کارگران، در دولت های مختلف 
نادیده گرفته شدیم و از جریان های مختلف نامید شدیم. 
من به عنوان نمونه ای از کارگران این سرزمین، واقعاً ناامیدم. 
آمار خودکشِی همکاران من تکان دهنده است. دریافتی و 
معیشت کارگران در حد هیچ است. تاکنون در این کشور 
کدام اصالح و بهبودی برای ما کارگران نمود پیداکرده 
است؟ و در چه دورانی؟ ما سندیکاها فکر می کنیم که 
جبهه اصالحات هم، به مثابه نوع نگاهی که بتواند چیزی 
را در این کشور ُمصلحانه حل بکند و عدالت اجتماعی 
را در طبقات مختلف به صورت اشتراکی درآورد، )البته 
ضمن حفظ مالکیت خاص معنوی( یک خوش بینی 
غیر واقع گرایانه است. با توجه به ادامه چنین وضعی، 
در سایه گسترش هرچه بیشترِ مطالباِت ترقی خواهانه، 
تحول خواهانه و ضد اقتدارگرایانه، تأکید بر شعار نه به 
انقالب و آری به اصالحات، می تواند بالموضوع شود. 
بدنه مزدبگیراِن این مملکت آن چنان زیر فشارند که یا 
زیر این فشار به طور کامل له خواهند شد و یا منجر 
به پرتاب هم زمان این سوپاپ اطمینان و بروز انفجار 

خواهد گردید.
رضا مسلمی :  من این پرسش را به این شکل تغییر 

می دهم که آیا احزاِب اصالح طلب در جامعه ما کارکرد 
خودشان را داشته اند و آیا حاکمیت اجازه این کارکرد را 
داده است؟ نگاه حاکمیت به احزاب، به عنوان یک دیدباِن 
مصلح نبوده و نیست. برای همین یا برخورد امنیتی با 
احزاب داشته است یا دست به ایجاد نهادهای موازی 
زده است. اما اینکه آیا نقد اصالح طلبی موجب انشقاق 
می شود یا خیر؟ باید گفت که نقد درون گفتمانی باید 
موجب همسویی و غنی سازی بیشتر بشود که متأسفانه 
در بین اصالح طلبان این نتیجه حاصل نمی شود و دوستان 

پذیرای نقد نیستند.
حزب در بند نخست بیانیه، خود را حزبی با مشی 
سوسیال دموکراسی معرفی کرده است. با توجه به 
اینکه بسیاری از توسعه طلبان، راه گشایش اقتصادی 
کشور را در رویکردهای لیبرالی جستجو می کنند 
شما این رویکرد حاما را در وضعیت فعلی کشور 

چقدر قابل دفاع می دانید؟
حسین مجاهد :  نخست ببینیم که بسته موردنظر 
)راهبردهای عملی سوسیال دموکراسی( را برای ارائه 
به جامعه و عملی کردن آن در دست دارید یا خیر؟ 
کشور ما در بستر فقه اداره می شود. با توجه به اینکه 
شما در بخشی از بیانیه اشاره کرده اید که در چارچوب 
ساختارهای موجود فعالیت خواهید کرد. باید واقع بینانه از 
خودمان بپرسیم که این بسترِ  فقهی و ساختارهای نظارتی 
با رویکرد فقهی، در عمل چقدر اجازه جوالن و فرصت 
اقدام برای چنین شعارهایی را فراهم می کنند. در جایی که 
شاهدیم احزاب مطابق قوانین وزارت کشور باید عبارات 
و مفاهیم ویژه ای مبنی بر التزام و اعتقاد به امور فقهی و 
پذیرش چارچوب های موجود را در مستندات خود 
قید کنند، در چنین بستری شما و احزاب مشابه شما چه 
تضمینی برای عملی کردن ایده های سوسیال دموکراسی 
و عملی کردن بسته های این رویکرد دارند. بدون وجود 

زمینه مناسب، این ادعا محل تردید است.
مجید رعایایی :  آیا می توانیم تعریف دقیقی از 
سوسیالیسم ارائه کنیم. نان، کار، آزادی، حکومت شورایی، 
حرف نخست این انقالب بود. سوسیال دموکراسی در 
وضعیت ایران مابازای خارجی ندارد. البته مخاطبان هم 
باید دقت کنند که سوسیال دموکرات مفهوم متمایزی 
از سوسیال دموکراسی ست که اینجا جای بسط آن 
نمی باشد. ما از خانواده کارگری، معتقدیم راه ترقی بشر 

وقتی است که تقسیم سود در جامعه تبدیل به یک روند 
عدالت اجتماعی می شود. در بستر سیاسی ایران که مبتنی 
برخوانشی خاص و انحصاری از پدیده ها ازجمله 
در اقتصاد است، سوسیال دموکراسی امکان تحقق 
عملی ندارد. این گرایش سوسیال دموکراسی، نیازمند 
پیش روی و جلورفتن در برخی مفاهیم است. توسعه 
سیاسی به معنای حاکمیت انتخابی، توسعه اقتصادی و 
آزادی اجتماعی از الزامات این مسیر است. چنانچه این 
شرایط حاصل شد تازه به سراغ پرسش دوم یعنی مناسب 
بودن و نبودِن سوسیال دموکراسی می رویم که آیا اساسًا 
امکان تقسیم فراوانی بین دهک ها فراهم است یا خیر؟  
که با نگاه آرمانی، ما کارگران تصور می کنیم که این امر 
شدنی است. اما در کل در شرایط فعلی، رفتن به سراغ 
پرسش دوم یعنی استقرار سوسیال دموکراسی در سپهر 
اقتصادی، وقتی از عوامل و زمینه های نخست محرومیم، 

امر دست نیافتنی ا ست.
رضا مسلمی :  از یک جهت من موافق بکار بردن این 
واژه )سوسیال دموکراسی( هستم. بکار بردن این واژه از 
سوی یک حزب رسمی در شرایط فعلی می تواند گفتمان 
اجتماعی ایجاد کند. در جامعه ای که بکار بردن مفاهیمی 
مثل برابری خواهی از نگاه چپ، به عنوان یکی از مصادیق 
اتهام آمیز تلقی می شود، بیان این واژگان موجب راه اندازی 
گفتمان می شود. اما در نگاه دیگر باید این نقد را داشته باشم 
که آیا می توان با ساختار سیاسی و قضایی فعلی ما در ایران، 
چنین مشی فکری که حزب ادعا کرده است را پیش برد؟ 
حاکمیت، مدام عالئمی را نشان داده است که تمایلی به 
اصالح ندارد. فقط در یک صورت این امر قابل تحقق 
است. آن هم تقویت بدنه احزاب و فشار مؤثر بر حاکمیت 

برای اصالح ساختارها در چارچوب قانون.
حزب اراده ملت ایران فکر می کند احزاب باید 
گروه های هدف خود را مشخص کنند. به دنبال این 
ضرورت، حاما تالش کرده است تا شفاف تر به بیان 
این مهم بپردازد. مزدبگیران، کشاورزان، کسبه خرد 
و کارآفرینان محلی، گروه های هدف حاما هستند. 
حاال پرسش حزب از میهمانان گرامی این است 
که آیا شما به عنوان افرادی از این اقشار، وجاهت 
و رسمیتی برای این ادعای حاما قائل هستید؟ و این 
سخنگویی را در چه شرایطی می پذیرید و تأیید 

می کنید؟

حسین مجاهد :  اعالم شفاف مواضع و ذکر گروه های 
هدف توسط احزاب خیلی هم خوب است. وقتی احزاب 
روی طبقه و گروه خاصی متمرکز می شوند، طبیعتاً پایگاه 
رأی آن ها نیز همان طبقات و اقشار خواهند بود. حزب هم 
در همین بستر، نمایندگانی را برای تحقق شعارهای مرتبط 
با منافع این گروه ها در ارکان قدرت خواهد فرستاد. هنوز 
هم دیر نشده که احزاب به این مهم بپردازند. این تعیین 
تکلیف احزاب و جامعه ضروری است. اما فراموش 
نکنیم که مثالً وقتی ما می گوییم ایران برای همه ایرانیان، 
یعنی بدون لحاظ هرگونه تفاوت و تبعیضی باید از حقوق 
هر ایرانی فارغ از دین و مذهب و قومیت او دفاع کنیم. 
و این بار و مسئولیت را باید بپذیریم. مثالً دیدگاه جناب 
مصباح در فضای سیاست، کامالً شفاف است و آدرس 
غلط به جامعه نمی دهد. مخاطب سیاسی، تکلیفش با 
گفتمان مصباح روشن است. منتهی هستند بسیاری 
سیاسیون دیگر، که همین گفتمان مصباح را به صورت 
غیر شفاف و مبهم و بالتکلیف پیش می بردند و جامعه 
را به سردرگمی می اندازند. لذا احزاب بسیار نیازمند 
شفافیت هستند و اصالح طلبی و اصولگرایی مفاهیمی 
بسیار کلی محسوب می شوند. حاال در خصوص پذیرش 
این مسئولیت یعنی سخنگویی اقشار مزدبگیر و عملی 
کردن خواست های آنان باید بگویم که  اگر ما دولت و 
اصالح طلبان را نقد می کنیم، خودمان را هم نقد کنیم که 
وقتی چنین وعده هایی مثل دفاع از حقوق مزدبگیران را 
سر می دهیم آیا توان و وحدت الزم را برای عملی کردن 
آن را داریم؟ واقعاً ببینیم چنانچه این شعار، عملیاتی و 
ممکن نیست، وعده کاذب به ملت ندهیم. اجازه دهیم 
اگر وضعیت به گونه ایست که وعده ها در ساختار ایران، 
به هیچ روی امکان بروز و تحقق ندارند. و در عین حال 
ظرفیت تغییر ساختار وجود دارد این تغییر رخ بدهد و ما 

با وعده کاذب مانع تغییر نشویم.
مجید رعایایی :  کسی مرا گفت دردت چیست که 
زمین و زمان را به دشنام گرفته ای؟ گفتم: درد من جیب 
خالی است. درد من قسط های عقب افتاده است. درد من 
دادگستری هایی است که جز اتالف وقت مرا زحمتی 

نداده اند.   »بخشی از واگویه های وارتان”
 دردِ  مزدبگیران روشن است. حاما برای ما 
مزدبگیران چه کرده است؟ کالً در تاریخ این مملکت 
اگر احزاب را بخوانید و رصد کنید غیر از بیانیه سازی، 

برای قشر کارگر چه کرده اند؟ وقتی شما )حاما( چنین 
متنی را با اشاره مکرر به مزدبگیران ارائه می کنید. مِن کارگر 
حتماً خواهم پرسید که شما به طور مثال در خصوص بند 
6 این بیانیه دقیقاً چه گام عملی برداشته اید؟ آیا شما اتاق 
کارگری دارید؟ آیا بر این امر تمرکز کردید؟ نکردید... فقط 
به بیانیه بسنده می کنید. حاال ما هم چند ماه دیگر از شما 
خواهیم پرسید که پیرامون این بیانیه برای ما چه کرده اید؟

رضا مسلمی :   از دیدگاه من اینکه شما سخنگوی 
اقشار مزدبگیر باشید چیز بدی نیست. اما مِن معلم برای 
این سخنگویی، وجاهتی قائل نیستم. احزاب به طور اعم 
و حاما به طور اخص، چه واکنشی در خصوص حقوق 
کارگران و معلمان داشته اند؟ در خصوص کمبود حقوق، 
بازداشت و زندانی کردن و احکام سنگین قضایی برای 
فعالین این اقشار، کل احزاب و حزب شما چه کار 
مشخصی کرده اند؟ سخنگویی، بدون موضع گیری 
چشمگیر و عملی، در خصوص این مسائل دردی از 
این اقشار دوا نمی کند. در این بی عملی، سخنگو بودن و 
نبودن توفیری ندارد. موارد نقض حقوق معلمان، همچون 
مورد علیرضا قنبری که مملو از مراحل تأمل برانگیز است، 
در کدام مرحله و کدام زمانش، شما کنار ما قرار گرفتید؟ 
در حوزه معیشت و منزلت و مطالبات ما معلمان، حزب 
شما و کالً احزاب چه کاری برای ما معلمان کرده اند؟ 
شما خانم رحیمی به عنوان نماینده حاما در این میزگرد 
دقیقاً در این چالش ها و مشکالتی که ما معلمان با آن 

دست به گریبانیم چه کرده اید؟
در آخرین پرسش لطفاً بفرمایید آیا موضوع و 
مسئله مهمی در کشور هست که باید در این بیانیه 
گنجانده می شد ولی مغفول مانده است؟ لطفاً نقد 
نهایی خود را به متن بیانیه جمع بندی بفرمایید. 

سپاسگزارم.
حسین مجاهد :  مطالبات مردم و شعارشهای 
ایشان نشان داده است که از بحث های رایج در جبهه 
اصالح طلبی عبور کرده اند. پس ما الزم است نقش خود 
را در برابر انباشت این مطالبات معلوم کنیم. ما تکلیف 
خودمان را روشن کنیم. نمی شود همچنان پاهای خود را 
در هر دو سمت رود بگذاریم. ما باید از خودمان بپرسیم 
شعارهای تندی که در اعتراضات اخیر از زبان مردم خارج 
شد، چه ریشه ای دارد؟ تا کِی قصد صبر کردن داریم. آیا ما 
باید صبر کنیم تا وضعیت به حالی درآید که فرصت طلبانی 

که سابقه مشخصی دارند برای مملکت تعیین تکلیف 
کنند؟ در شرایطی که آسیب های اجتماعی ریزودرشتی در 
جامعه مشهود است باید که با جدیت بنشینیم و کاری کنیم. 
اگر این جریاِن مردمی به سمت حرکات رادیکالی پیش 
برود، ما جز نظاره نمی توانیم کاری بکنیم. مردم به جایی 
رسیده اند که می گویند من آن قدر از وضع موجود در تنگنا 
هستم که هرچه می خواهد بشود، بشود. در چنین وضعی 
آیا ما باید بنشینیم و نظاره کنیم؟ و مملکت دچار آسیِب 
»هرچه می خواهد بشود«، بشود؟ احزاب باید داد بزنند. 

باید درد جامعه و مردم را فریاد بزنند.
مجید رعایایی :  ممنونم از حاما که جسارت کرده 
است و در چنین شرایطی، بیانیه ای را ارائه نموده است 
که مفاهیم و اشاراتی در آن وجود دارد که فضای بسته و 
محدودِ موجود را به چالش می کشد. پس از حاما ممنونم. 
اما کوتاه سخن اینکه عدم ارائه یک پیشنهاد راهبردی در 
ارتباط با موضوعات اقتصاد، فرهنگ، معیشت، و عدم 
داشتن نقد درستی بر نظام جاری ازجمله نظام کاهش 
هزینه های سالمت یا بی توجهی به محیط زیست، 
مهم ترین ایراد و نقص کار است. ما مزدبگیران امروز نیاز 
به بیانیه سازی نداریم. این متون فقط توقعات ما را باال 
می برد و از احزاب، مجموعه هایی ابرگونه می سازد که 
از بیرون پرحجم اما از درون تهی هستند. ما امیدواریم 
روزی برسد که اگر برای حزب به مثابه حزب، کارکردی 
وجود داشت، راست و چپ و میانه و اصالح طلب و 
اصولگرا و معتدل و غیره، همه بتوانند نیروهای خود را 
جذب و گروه های هدف خود را سازمان بدهند و جنبشی 

را به راه بیندازند.
رضا مسلمی :  بیانیه بسیار بیانیه خوبی است و 
راهکارها هم خیلی خوب است. اما مسئله این است 
که حاکمیت معترف به خیلی از این آسیب ها نیست و 
مدعِی رفتاری به دوراز این آسیب هاست. حاکمیت اول 
باید بپذیرد که ایراد دارد، بعد که پذیرفت، با منتقدانش مثل 
دشمن رفتار نکند. ایراد مهم دیگر این بیانیه که معموالً 
بیانیه های صنفی هم چنین نقصی دارند، این است که به 
نقش مردم اشاره نمی شود. به مسئولیت و کاری که مردم 
باید بکنند تأکید نمی شود. به نظر بنده در همدان، حاما 
کاراترین حزب است. حزبی است که چارچوب های 
حزبی را رعایت می کند و انتظار می رود که عالوه بر 

صدور بیانیه در عمل هم حامی اقشار مزدبگیر باشد.

حتی در دور قبل، دوستان اصالح طلب حضور داشتند.
وی با تأکید بر اینکه اصولگرایان فکر نکنند مردم 
از اصالحات ناامید شوند، به سمت آن ها می روند 
بلکه شاید اتفاقات بدی بیفتد، یادآور شد: ایران برای 
همه ایرانیان باید در عمل باشد. ما متأسفانه بستر نقد 
درون جریانی را بستیم. باید این گفت وگو شکل 
بگیرد. متأسفانه تا کوچک ترین نقدی شروع می شود، 
می گویند عده ای به دنبال تضعیف آقای خاتمی هستند. 
برخی می خواهند خاتمی را به جمعی خالصه کنند. 
به هر صورت این ها نیاز امروز جریان ماست و در 
یک کلمه مشکل ما حاکمان بی حکم است. این را 
به سمت خاتمی نبرید. نمی دانم با چه حکمی متولی 
جریان اصالحات شده اند. آقای خاتمی می خواهند 
دایره بازتر شود. اگر از خودمان شروع نکنیم نمی توانیم 
مشکالت جامعه را حل کنیم. راه حل ما حرف خوب 

نیست عمل خوب است.
رکورد فرونشست زمین را شکستیم  •

آب هم از آب تکان نخورد
محمد درویش فعال محیط زیست یکی از 
سخنرانان ویژه کنگره بود که در جایگاه حضور 
پیداکرده طی سخنانی با اشاره به فرونشست زمین 
به عنوان بدترین اتفاق محیط زیستی، گفت: اگر یک 
جنگل بسوزد و یا تاالب خشک شود می توانیم آن 
را دوباره احیا کنیم ولی اگر زمین نشست کرد دیگر 
به هیچ عنوان امکان برگشت شرایط وجود ندارد و 

ذخیره استراتژیک آب شیرین را از دست می دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا 4 میلی متر 
نشست زمین در سال را شرایط بحرانی اعالم می کند 
سازمان زمین شناسی ما در سال 2010 اعالم کرد میزان 
نشست زمین در جنوب تهران به 36 سانتی متر رسیده 
است و سال 2015 دوباره آن رکورد را شکستیم و در 
دشت فسا و جهرم این رقم به 54 سانتیمتر در سال 
افزایش یافت و آب از آب تکان نخورد هیچ صدایی از 
هیچ جایی بلند نشد چه تهدیدی از این باالتر می تواند 
باشد. وی با بیان اینکه نتوانستیم آموزه ها و دغدغه های 
محیط زیستی مان را به شکلی جذاب و ملموس به 
سطح حاکمان و دولتمردان قدرت ساالران منتقل 
کنیم افزود: برای همین است که هنوز فکر می کنیم 
اگر به محیط زیست بها بدهیم یعنی جلوی اشتغال 
و توسعه را گرفته ایم. درویش گفت: برگ برنده ما 
محیط زیست است ما می توانیم همچنان کشور 
نخست منطقه و کشور هفتم قدرتمند جهان باشیم 
به شرط اینکه بر اساس واقعیت های بوم شناختی 

کشور و فارغ از مصلحت های ایدئولوژیک، مذهبی 
و گروهی طرح های توسعه را طراحی کنیم.

برخی نهادها که نام قدسی دارند از  •
مالیات معاف اند

از دیگر سخنران ویژه کنگره جناب داوود 
هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین الملل و استاد 

دانشگاه بودند که به جایگاه دعوت شدند.
داوود هرمیداس باوند گفت: در شرایطی که 
مملکت ما در وضع نگران کننده ای قرارگرفته است، 
بر هر یک از ماست که فکر کنیم. آنچه برای ما اولویت 
دارد، بهای ایران است و در هر شرایطی اولویت ارتقای 

جایگاه ایران و رفاه مردم و آزادی است.
وی ادامه داد: در این شرایط جامعه ای می تواند 
با مشکالت برخورد منطقی کند که به آزادی، 
مردمساالری و حقوق بشر اتکا کند. در عرصه 
اقتصادی شاهدیم معموالً منشأ درآمد دولت، مالیات 
است اما در کشور ما، برخی نهادها از پرداخت مالیات 
مستثنی هستند؛ برخی نهادها که نام قدسی دارند، از 
همین دست هستند. باوند با بیان اینکه در شرایط موجود 
آزادی زندانی های سیاسی امری ضروری برای خروج 
از وضع موجود است، تصریح کرد: همان طور که امروز 
در کنگره اراده ملت این تجمع صورت گرفته به سایر 
احزاب هم فرصت داده شود که کنگره برگزار کنند. در 
جوامعی که احزاب آزاد هستند در مشکالت نگرانی 
وجود ندارد. بنابراین از این فرصت استفاده می کنم و 
امیدواریم قبل از دیر شدن، خرد سیاسی و اقدامات 
سیاسی هم داستان شوند و اقدامات مهمی برای آینده 

کشور صورت پذیرد.
اصالح طلبان نیاز مبرم به بازنگری در  •

راهبردها دارند
در ادامه مراسم در بخش عمومی محمود صادقی 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به عنوان 
سخنران ویژه به سخنرانی پرداختند. محمود صادقی 
گفت: خوشحالم در کنگره یکی از احزاب باسابقه 
توفیق حضور پیدا کردم. امیدوارم این کنگره مجالی 

باشد برای بازیابی تشکیالت اصالح طلبان.
وی به مسائل اجتماعی طی ماه های گذشته اشاره 
کرد و اظهار داشت: جوانی پس از مصرف شیشه مادر 
و مادربزرگش را کشت. در ریز این خبر مطالب مرتبط 
را هم ببینید؛ زن خیانت کار. این ها اخباری است که 
برای ما عادی شده است. واقعاً مسئله روز ما چیست؟ 
آیا مسئله ما این است سهمیه این حزب و آن شخص 

در شورای عالی چقدر است؟ خانم دولتی عضو باشد 
یا نباشد؟ چرا غافل شدیم از مسائل جامعه. ما چقدر 
به دردها توجه داشتیم؟ فراکسیون امید چه می کند،؟ 
ما دیگر به این مسائل فکر هم نمی کنیم. سوسیال 
دموکراسی چیست؟ عدالت اجتماعی در کجای 
معادالت ما قرارگرفته است؟ صادقی در پایان با تأکید 
بر اینکه ما نیاز به همبستگی اجتماعی داریم، یادآور شد: 
باید همه به میدان بیایند. جبهه ملی هم باید بتواند کنگره 
برگزار کند. باید به بلوغ برسیم و مسائل را حل کنیم. 
ایستا و راکد نمی توان به مسائل نگاه کرد. نباید ابزاری 
هم به این مسائل نگاه کنیم. امیدواریم عمق استراتژی 
خودمان را به جای سواحل مدیترانه در جامعه خودمان 

جستجو کنیم.
با روند فعلی تورم به عدد 80 تا 90  •

درصد خواهد رسید
حسین راغفر از اقتصاددان های برجسته کشور 
دیگر سخنران ویژه این مراسم بود که در بخش اقتصادی 
به ایراد سخنرانی پرداخت. حسین راغفر گفت: 
اصلی ترین مسئول مشکالت به نظام تصمیم گیری 
برمی گردد که ریشه تاریخی دارد و ساختار کنونی را 
حفظ کرده است. ما به طور تاریخی با مشکالت تاریخی 
مواجه هستیم که یکی سلطه صاحبان سرمایه بر نظام 
تصمیم گیری است.وی با بیان اینکه نظام تصمیم گیری 
است که نابرابری را می زاید، اظهار داشت: نابرابری منبع 
شرور دیگر است و زمینه رشد فقر را فراهم می کند. فقر 
کمرشکن منبع ناامنی است. به همین دلیل، اگر در جامعه 
بی اخالقی می بینیم و اینکه اقشار مختلف با دیگران 
مثل طعمه برخورد می کنند، به همین برمی گردد. 
مسئولیت فقر و گسترش ناامنی در اشکال مختلف 
حیات اجتماعی و فردی به صورت آسیب اجتماعی 

مثل خودکشی و قتل محصول ناامنی است.
وی با تأکید بر اینکه ما باید صادقانه با مردم رفتار 
کنیم در غیر این صورت اعتمادشان از دست می رود، 
خاطرنشان کرد: آنچه در شرایط کنونی اتفاق افتاده، 
پیامدهای گسترده ای دارد. من متهم به ایجاد ناامنی 
می شوم. قحطی از طریق افزایش قیمت ارز در راه 
است. ما قاچاق بنزین داریم که طبیعتاً توسط شبکه های 
مافیایی صورت می گیرد. مردم حاشیه کشور که نادیده 
گرفته شدند و همه مرزنشین های ما فقیرند و می بینند 
از سوی نظام از جیبشان منابعی خارج می شود، تصمیم 

می گیرند خودشان وارد عمل شوند.
این استاد دانشگاه افزود: یک میلیون و 100 هزار 
شغل بر اساس منابع رسمی از بین می رود. به بیماری 

اضافه می شود. نرخ تورم در همین مهرماه 50 درصد 
است و تا پایان سال 80 تا 90 درصد خواهد شد. 
می گویند راهی نداریم ما نمی توانیم منابع را تزریق کنیم، 
گویی هیچ راه حل دیگری نداریم. راه حل همانی است 
که در جنگ انجام دادیم. این شکلی که ما باید تقاضای 
ارز را کنترل کنیم باید واردات برخی کاالها را مثل 

خودروی لوکس را متوقف کنیم.
این اقتصاددان ادامه داد: قربانیان اصلی این مسئله 
همه مردم ایران هستند اما آنکه با یارانه زندگی می کند، 
دیگر چیزی ندارد. ما به سمت شورش پیش می رویم. 
بخشی شورش علیه خود است مثل خودسوزی. یک 
گروه دیگر به مسائلی مثل آسیب های روحی سقوط 
می کنند مثل افسردگی. این هم شورش است. یک 
شورش دیگر رشد جرم و جرائم است. تبر درآورده 
جلوی بنز که یا تبر می زنم یا پول بده. این شورش ناشی 
از ناامنی اقتصادی است. در این مراسم اعظم طالقانی از 
فعالین ملی مذهبی که برای ایراد سخنرانی دعوت شده 
بود طی پیامی ضمن عذرخواهی، اعالم داشتند به خاطر 
کسالت شدیدی که برایشان پیش آمده نتوانستند در این 

مراسم حضور پیدا کنند.
بخش اختصاصی کنگره •

بخش اختصاصی کنگره با دستور جلسه برگزاری 
انتخابات ترمیمی شورای مرکزی آغاز شد. در جریان 
این انتخابات به ترتیب: احد رسولی، شمس ا... افرازی 
زاده، مجید خلفی و علی خلیل پور دارستانی به عنوان 
اعضای اصلی جدید شورای مرکزی حزب و اسفندیار 
دهقان ناصرآبادی، ابوالفضل مشکینی، جواد زنجیرانی، 
حمیدرضا درویش پور، امان اهلل رحیمی، علی دوست 
محمدی، اصغر تقی لو، معصومه رضایی، علی مهری، 
نبی اهلل معصومی، آرش کیانی به عنوان اعضای علل 
البدل شورای مرکزی انتخاب شدند. همچنین سید 
جمال خضری به عنوان بازرس اصلی حزب و همایون 
فرشاد، رضا احمدی صدر به عنوان بازرسین علل 
البدل انتخاب شدند. همچنین در بخش اختصاصی 
این کنگره از شعب مشهد، همدان، گرگان، مرودشت، 
آزادشهر، قم، کرج، سمنان، یزد به عنوان شعب برتر 
حزب اراده ملت و بهمن کبیری پرویزی به نمایندگی 
از تیم دست اندرکار هفته نامه حزب اراده ملت، کارگروه 
زنان و خانواده مرحوم مولود پور دبیر سابق شعبه ارومیه 

حزب تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

]اقتصاد[

گزارش نشست تحلیلی حامای همدان
 در رابطه با بیانیه پایانی کنگره نهم حزب اراده ملت ایران

سیاست  ] داخلی [

بازتاب

 انعکاس صدای مردم  در راستای تحقق اراده ملت

در جریان نهمین کنگره حزب اراده 
ملت ایران، از هفته نامه این حزب سیاسی 
رونمایی شد. این نشریه با مدیرمسئولی بهمن 
کبیری پرویزی و سردبیری علی مهری و 
رحیم حمزه منتشرشده است. رحیم حمزه 
عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته 
مباحث بنیادی حاما به نمایندگی از گروه 
منتشرکننده هفته نامه به عنوان سخنران 
پشت تریبون حاضر و به صورت نمادین 
از هفته نامه اراده ملت رونمایی کرد. وی در 
سخنان کوتاهی هفته نامه اراده ملت را بخشی 
از تاریخ خواند و افزود: اکنون ما در حال 
نوشتن تاریخ هستیم و آیندگان از روی آنچه 
برای آنان به میراث می گذاریم ما را قضاوت 

خواهند کرد.

روزنامه نگاری با روزنامه داری  •
تفاوت دارد

سردبیر هفته نامه اراده ملت تصریح کرد: 
در دنیای جدید رسانه ها به عنوان پدیده ای 
تأثیرگذار، واقعیت ها را به منصه ظهور 
می رسانند، ازاین رو به عنوان ابزاری کارآمد 
نقش و جایگاه تعیین کننده ای در عرصه های 
عمومی به ویژه سیاست احراز می کند. با این 
تفطن و التفات هستی شناختی به مقوله 
رسانه، با پرهیز از هرگونه نگاه ایدئولوژیک 
باهدف انعکاس صدای مردم  در راستای 
تحقق اراده ملت در عرصه نظارت و 
شفافیت و در چارچوب آرمان های حاما، 

مجوز هفته نامه حزب اخذ گردید. 

نشریات  مورد  در  گفتن  سخن 
به خصوص نشریات مکتوب ظرافت ها و 
پیچیدگی های خاص خود را دارد و وقتی در 
مورد ارگان رسمی یک حزب سخن به میان 
می آید موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
روزنامه نگاری با روزنامه داری تفاوت دارد. 
راه اندازی و راهبری یک نشریه کاری بس 
زمان بر و طاقت فرسا است. از ورای واژگان 
نمی توان حاصل دسترنج گروهی را بیان کرد 
که لحظه به لحظه دغدغه انتشار یک هفته نامه 

را داشتند.

میراثی برای آیندگان •
مسئول کمیته مباحث بنیادی در پایان 
ضمن تشکر از گروه تحریه و تمامی دست 
اندرکاران هفته نامه اراده ملت گفت: هفته نامه 
اراده ملت حاصل تالش گروهی از اعضاء 
حزب اراده ملت ایران بود که به عنوان یک 
تکلیف حزبی مصوب در کنگره هشتم 
تاکنون چهار شماره از آن تقدیم مخاطبین 
گردیده است. در روزهای نخستین و در 
آغاز راه بحث بر سر انتشار یا عدم انتشار 
یک هفته نامه مکتوب بود ولی امروز هفته نامه 
اراده ملت با نمایه سازی در کتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران جزئی از تاریخ 
شد. گزافه نیست اگر هفته نامه اراده ملت را 
بخشی از تاریخ بدانیم زیرا اکنون ما در حال 
نوشتن تاریخ هستیم و آیندگان از روی آنچه 
برای آنان به میراث می گذاریم ما را قضاوت 

خواهند کرد.
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دیدگاه

بنیاد گرائی در چنبره 
عقالنیت

بخش پنجم

بنیادگرایان یافته های خود را 
به عقل فهمی و به عنوان تنها منبع 
فکری حواله می دهند عقل کشفی 
و عقل نقدی از راه می رسند و این 
چنبره ای است که بنیادگرائی را 
فرامی گیرد و رهایی از آن را به 
کاری ناشدنی و بسیار سختی 

مبدل می نماید.
ابتدا بنیادگرایان عقل متواضع و 
رامی یعنی عقل فهمی را صدا زدند 
و چنین شد که عقل های سرکشی 
همچون عقل کشفی و عقل نقدی به 
میان آمد و به دنبال آن عقل تاریخی 

پا بر عرصه روزگار ما نهاد.
عقل تاریخی به مثابه اینکه 
آدمیان از آنجائی که تاریخ مند 
هستند و در دوره ای از تاریخ عقل 
دوران تاریخی خود را به کار گرفتند 
و امروز ممکن است به فهمی نو 
دسترسی پیدا کرده باشند آن فهم 
قبلی را صرفاً به لحاظ تاریخی 
مدنظر قرار می دهند و در آینده 
نیز ممکن است فهم امروز ما 
قفسه های موزه تاریخی را در آینده 
تزئین نماید و به کار آیندگان نیاید و 
این همان مسیر تکامل بشری است 
که نوگرایان به آن ایمان دارند. این 
شد که در دوران اخیر مفاهیمی 
همچون آزادی – عدالت اجتماعی 
- دموکراسی- جامعه مدنی - 
اختیار آدمی – حقوق بشر - حقوق 
زنان – برابری – حق انتخاب کردن 
و حق انتخاب شدن – آزادی بیان 
– آزادی اندیشه و شاید ده ها و 
صدها گوهر درخشان دیگری از 
دل این دریای متالطم بیرون افتاد 
و تمام قامت در مقابل بنیادگرائی 
ایستاد و آن را به چالش طلبید و این 
البته ماجرایی شد که دایره حصار 
بنیادگرائی در چنبره عقالنیت تنگ 
و تنگ تر گردید و روزی نه چندان 
دور فرا خواهد رسید که مردمان 
خرداندیش و خردمند و خردورز 
عصر آگاهی آخرین میخ عقالنیت 
را بر تابوت بنیادگرائی بکوبند و آنان 
را از عرصه اجتماع و زندگی حذف 
و ناکارآمد نمایند و تنها شاید بتوان 
حال زار و نزار این گونه افکار را فقط 

در موزه تاریخ سراغ گرفت.
و اما خوشبختانه در مملکت ما 
به همت نخبگان و دین آگاه هان 
و تحصیل کردگان و دانشجویان 
بستری فراهم نیست و نیامد تا 
بنیادگرایان امکان رشد پیدا نمایند و 
درس ت بعد از انقالب مشروطیت 
و به خصوص از زمان پیروزی 
انقالب از سال 57 و حضور جدی 
مذهب در عرصه اجتماع و لزوم 
برخوردهای عقالنی در جامعه 
این امکان به طورکلی از دسترس 
و ضمیر آن دسته از افرادی که در 
پس ذهنشان به باروری و تولید و 
بازتولید این تفکر می اندیشیدند نیز 
حذف گردیده است. امروزه تقریبًا 
هیچ گروه و دسته شناسنامه دار 
سیاسی و اجتماعی یافت نمی شود 
که به طور آشکار داعیه بنیادگرائی 

داشته باشند.

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

مهندس کاظم جمالیان
عضو کمیته مباحث بنیادین 

حزب اراده ملت ایران

چرا گروه های افراطی نمی توانند حکومت کنند؟

Besta.co@gmail.com

تقریباً روزی نیست که در خاورمیانه 
شاهد اخباری از قبیل بمب گذاری، حمالت 
انتحاری، کشته شدن 9 نفر و دست کم 50 
زخمی و ... نباشیم. اینکه دقیقاً چرا خاورمیانه 
به بیماری مزمن جنگ مبتال گشته است 
دالیل متعددی دارد؛ اما همواره دو موضوع 
)تسلط و قدرت( بیش از همه موردتوجه 
قرار می گیرند. عواملی چون نفت و گاز، 
منابع زیرزمینی، معادن، آب های آزاد و... که از 
آن ها به عنوان دالیل جنگ یاد می شود؛ صرفًا 
مجاری رسیدن به دو موضوع تسلط و قدرت 
می باشند. اینکه مجموع تفاوت ها و تشابهات 
دو مقوله فوق الذکر چیست؛ از حوصله بحث 
مطروحه خارج است. درواقع می خواهم 
بگویم که آنچه سبب هرج ومرج کنونی در 
منطقه شده است؛ به سعی در " تفوق " و " 
برتری " برمی گردد. در این میان اما گروه های 
تندرو نقش بسیار پررنگ تری ایفا می کنند. 
از طالبان گرفته که برای اقتدار و حکومت 
بربادرفته اش تالش می کند، تا برسد به القاعده 
و داعشی که حیثیت و ماهیت خود را برای 
همیشه از دست داد. سوای رقابت این گروه ها 
در منطقه و نوع ارزش گذاری بر این تالش ها، 
سؤالی که همواره ذهن هر انسان خردمندی را 
به خود مشغول می گرداند این است که داعش، 
طالبان، بوکوحرام و... در صورت پذیرش و 
مشروعیت یافتن از جانب مردم، اگر موفق به 
تشکیل یک حکومت شوند؛ دقیقاً چه چیزی 

برای ارائه دارند؟
ابتدا باید گفت که ظاهر قضیه چنین 
می نماید که دین بهترین ابزار ممکن برای 
اخذ مشروعیت از مردمانیست که قرن هاست 
رستگاری خود را در روایتی مطرح شده 
از دینی به نام »اسالم« می دانند. چگونگی 
جلوه دادن و قرائت این روایت و اقناع افکار 
عمومی، بزرگ ترین چالشی است که معموالً 

این دست از گروه ها با آن دست وپنجه نرم 
می کنند. آن ها باید به مردم بقبوالنند که برای 
دنیا و آخرتشان تالش می شود و حکومت 
معنوی آینده، جایگزین دولت مدرنی خواهد 
شد که سال ها با شعارهایی چون مدرنیته، 
لیبرالیسم و آزادی سر عوام الناس را شیره 
مالیده اند. معموالً هر آنچه که از تعریف دولت 
نزد گروه های بنیادگرا یافت می شود؛ محدود 
می گردد به چند روایت از جانب پیامبر و تأکید 
بر حکومت خالفتی به عالوه لعن و نفرین 
ماکس وبر، کارل مارکس و دیگران! بنابراین 
اگر بخواهیم به شیوه ای عقالنی در صدد 
بطالن شیوه حکومت داری گروه های نام برده 
برآییم؛ اولین مسئله ای که مطرح می شود این 
است که آیا اسلوب حکم رانی آن ها مطلوب 
دنیای پیچیده و جهانی شده امروز خواهد بود 
یا خیر؟ آنی که همواره حقوق بین الملل بر آن 
تأکید می کند، به رسمیت شناختن حق استقالل 
ملت ها و تمامیت ارضی کشورهاست. ضمن 
اینکه بر مفاد بندبند قانون حقوق بشر تأکید 
مکرر می گردد. حال چگونه حکومتی مانند 
»دولت اسالمی عراق و شام« موسوم به داعش 
می تواند از جانب جامعه بین الملل به رسمیت 
شناخته شود؛ درحالی که مدعی گسترش 
قلمرو ارضی خود به سرحدات »خوراسان« 
تا »اندلس« می باشد! درواقع می توان گفت که 
آن ها خشت اول خود را کج نهاده اند. ازنظر 
داخلی نیز به دلیل نقض دائم حقوق بشر و 
ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نه تنها 
مشروعیتی اکتساب نمی نمایند؛ بلکه در میان 
خود نیز دچار ریزش شدید می گردند. تکفیر 
مکرر خودی و دیگری و نزاع های فرسایشی 
در اصل وفرع دین و سیاست های استخراجی 
از آن از عمده عوامل افتراق، شکنندگی و 
ریزش هواداران گروه های مدعی حکومت 
می باشند. به عنوان نمونه باال گرفتن اختالف 
مابین داعش و طالبان که سبب انشقاق و چند 
پارگی در میان هر دو جبهه گردید، تنش در 
منطقه و حوزه های نفوذ ایشان را بیش ازپیش 
کرد. این در حالی است که هردوی این 

گروه ها کمابیش روایت یکسانی را از دین 
ارائه می دهند.

بحث دیگری که مطرح می گردد این است 
که به فرض تشکیل دولت از جانب افراطیون، 
قرار است چه چیزی به عنوان برنامه اقتصادی، 
سیاسی، دیپلماسی و روابط خارجه و... ارائه 
گردد؟ هر بار که می شنویم اهالی کابل به دلیل 
خودبرتربینی و حماقت عده ای عزیزان خود 
را از دست می دهند و هر بار که مادری در عراق 
جسد فرزند خود را کنار پدر و عموهایش 
نزدیک سوریه به خاک می سپارد این سؤال 
مطرح می شود که گیرم به حکومت رسیدید؛ 
می خواهید پس از تکفیر آدام اسمیت دقیقاً چه 
چیزی به عنوان جایگزین تئوری های وی ارائه 
دهید؟ در طی چندین سال خط ونشان های 
تندروها برای خلق جهان و ادعای در دست 
گرفتن حکومت و اعتالی کلمه حق – به زعم 
خودشان – حتی یک بار درباره آینده اقتصادی، 
دیپلماسی بین المللی، حقوق شهروندی و... 
بحث نکردند. تنها چیزی که پس از کشت و 
کشتار، جنایت و... به سمع و بصر ما رسیده این 
است که قرار است یک نفر به عنوان خلیفه بر 

سرزمینی پهناور حکم راند و الباقی به او جزیه 
و زکات بپردازند! سؤال مهمی که باید از این 
جماعت پرسید این است که تابه حال چند بار 
از لیست فعالیت ها و برنامه های خود برای آینده 
پرده برداشته و عموم مردم را از مدعیات دولت 
قوی شوکت خویش مطلع گردانیده اید؟ این 
نکته نیز قابل بحث است که مدل ارائه شده 
توسط گروهک های موجود، خواه ناخواه در 
مقابل مدل های موفق دنیا قرار می گیرد و با آن ها 
مقایسه می شود. پرسشی که هر خردمندی از 
خود دارد این است که چرا باید مدل اقتصادی 
و سیاسی ژاپن، هند، مالزی، سوئد و نروژ را 
رها کرد و به الگویی روی آورد که نه تنها هیچ 
ماهیت و برنامه مشخصی ندارد؛ بلکه پیشینه 

نیکی هم از خود بر جای نگذاشته است؟
از جانب دیگر وجود سازمان های ناظر 
بین المللی و قدرت های جهانی و منطقه ای، 
مانعی بزرگ بر سر راه تشکیل حکومت آن ها 
خواهد بود. کشورهای مخالف و معارض 
افراطیون به جهت داشتن اقتصاد سازمان یافته، 
ارتش منظم و مجهز، دولت نیرومند مرکزی 
و مشروعیت بین المللی و داخلی در حالت 

عادی به اصطالح »دست باالتر« به شمار 
می آیند. حال باوجود پیمان نامه های نظامی 
همانند ناتو یا تشکیل ائتالف )مانند روسیه و 
ایران( امر تشکیل حکومت بسیار سنگین تر 
می افتد و هر آنچه در مخیله پرورانده اند صفرا 

می فزاید!
خالصه کالم اینکه با خواندن دو حدیث 
و آیه آن هم با تأویالت و تفاسیر شخصی 
نمی توان ملتی را راضی نگهداشت، سرزمینی 
را به وسعت مابین دو دریا فتح نمود و با همه 
دنیا رابطه ای از باال به پایین داشت! ضمن اینکه 
دوران برده داری )با اشاره به فروش دختران و 
بانوان به عنوان کنیز(، نژادپرستی )برتر دانستن 
عده ای خاص بر عده ای دیگر به دلیل قبول 
روایت مطروحه از جانب بنیادگرایان( و 
نقض حقوق بشر )که نیازمند توضیح نیست( 
به سر آمده است. هرروز که یک بمب گذاری 
می شود و صدها کودک و زن و مرد در البه الی 
خوشه های کینه شما تکه تکه می شوند؛ به 
همراه دیگر مردمان بیشتر مطمئن می شوم که 

عدمشان هزاران باربر هستی آن ها می ارزد.

اصالح طلبی برخالف تصور منادیان 
آن تا به امروز خود را به جریان تبدیل نکرده 
و عمده کوشش و فعالیت های خود را در 
حد یک نحله آن هم نه نگرشی خاص که 
تعهداتی را متوجه خود ببیند بلکه عمدتاً با 
کارکردهای یک نحله محض سیاسی فعالیت 
کرده و به نوعی با دل بستن و گذر از یک 
موقعیت به موقعیت دیگر )آن هم نه وضعیت 
جدید( به گذران حیات دست زده است برای 
اثبات این ادعا الزم است با انگشت گذاردن 

بر روی مختصات جریان دنبال این واقعیت 
باشیم که در چه برهه ای از شکل گیری 
اصالح طلبی این خصوصیت ها در آن به 

نمایش درآمده است؟

سه ویژگی عمده جریان های سیاسی •
همان گونه که می دانیم برای هر جریان سه 
ویژگی عمده مطرح می باشد که عبارت اند از 
1- حرکت / 2- اصالح / 3- بهبود بر مبنای 
این سه ویژگی شما نمی توانید موجودیت 

ساکن و بی تأثیری را که حتی نمی تواند در 
نوع ارتباط خود با اجزای درونی و یا محیط 
پیرامون به تغییر رویکرد و یا تجدیدنظر دست 
زند و یا بهبودی را در موقعیت و اثربخشی 
خود ایجاد کند جریان بنامید همچنان که 
نمی توان با بهره گرفتن از این سه مؤلفه، 
موجودیت هایی تحت عنوان اصالح طلبی 

و یا اصول گرایی را یک جریان تلقی کرد!!!
حتماً دوستان گالیه خواهند کرد و 
نگارنده را فردی خودمحور و یا مغرض 

تلقی خواهند نمود که می خواهد با سیاه 
نمایی و تخریب، این دو موجودیت 
اصلی در ساختار حاکمیتی ایران را فاقد 
ظرفیت های اثربخش و تحول آفرین بنامد 
تا از طریق آن بگوید که امیدی به بهبود نیست 
و باید فکر دیگری و طرح نویی درانداخت 
برای رفع این ابهام و حتی تأثیرات مخرب 
این نوع از برداشت و موضع در مقابل 
نگاه واقع بینانه به موجودیت های سیاسی 
که الحق در سال های پس از انقالب همه 

ظرفیت های حاکمیت را از محل ایجاد فضا 
برای برخورد با دارندگان چنین نگرش هایی 
به باد فنا داده است اقدام به انشای این سلسله 
از گفتارها کرده ام تا بگویم که هر آنچه امروز 
در صحن علنی جامعه و در قاموس و لباس 
ناکارآمدی به چشم می آید از محل همین 
بی توجهی به خصوصیات الزمه یک جریان 
زنده سیاسی و برخورد حذفی با منادیان و 
مبلغان ضرورت بکار گیری این مختصات 
بوده و می باشد...  ادامه دارد

ادریس محمدی
روزنامه نگار و فعال سیاسی

Edrismohammadi1994@gmail.com

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی
این سلسله از نوشتارها را بدان سبب در دستور کار 
قرارداده ام که بگویم ما اگر در سطح کالن ملی و در درون استان ها 
و شهرستان ها کمتر با تغییراتی روبرو می شویم که می تواند راهنما 
و هدایت گر برای پاسخ به این سؤال باشد که آینده را چگونه 
می بینید؟ ازاین جهت است که در اساس آنانی که مدعی تالش برای دست یابی به تغییرند خود تغییر را در مفهوم 
ذاتی آن دریافت نکرده و یا نتوانسته اند که پس از فهم آن تن به قواعد و اصول آن بدهند برای نمونه اگر به گروه های 
فعال در عرصه سیاست چون اصول گرایی و اصالح طلبی نگاهی از منظر نقد )هدف، وظایف و عملکرد( و 
آسیب شناسی )چه کسی، کی، کجا و چرا( بیندازیم تا بگوییم که هریک از این مجموعه ها چه اهدافی داشته اند؟ 
چه وظایفی برای تحقق این اهداف برای خود ترسیم کرده بودند؟ تا بگوییم که آیا عملکردهایی که داشته اند و 
باآن همه هزینه و صرف وقتی که شده آیا نتیجه به دست آمده در راستای اهداف و وظایف آنان بوده است و یا در 
باب آسیب شناسی بگوییم که چه کسی و یا مجموعه ای باعث بروز این پدیده یا اتفاق بوده است؟ چه زمانی این 
اتفاق واقع شده است؟ کجا این اتفاق به وقوع پیوسته است؟ تا به این نتیجه برسیم که چرا این اتفاق حادث شده 
است وجه نتایجی از آن به بار نشسته است تا از طریق این پاسخ و ره یافت بتوانیم احتمال بروز مجدد آن را کاهش 
دهیم و یا تقویت کنیم آیا می توانیم محصول مستندی را برای قضاوت در خصوص آن ها )اصالح طلبی و 

اصول گرایی( تدوین و تنظیم کنیم؟ در پاسخ به این سؤال به ضرس قاطع می توان گفت که نه.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com
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آسیب شناسی معرفتی جامعه ي ایراني )با نگاهي به گفتمان اصالح طلبي(

گفتمان مسلط جامعه ایرانی و استبداد
 استبداد و چگونگی شکل گیری آن 

در درون جامعه
1– گفتمان تشیع تاریخی و سنتی:

استبداد برای شکل گیری قدرتش نیاز 
به این دارد که از ما و برما را عملی ساخته و 
انسان های جامعه را به دو گروه »ما« و »برما« 
تقسیم کند. بنابراین نیازمند امت است امت 
یعنی گروهی اعتقادی که به واسطه اعتقادی 
که دارند رستگاری پیدا می کنند. آن هایی که 
در گروه »ما« درمی آیند و امت می شوند، از 
بهایم و بهیمیت رهایی یافته و به جرگه انسان ها 
درمی آیند و صاحب امتیازات و حق وحقوق 
می شوند و تا در این باور هستند و در جرگه 
امت قرار می گیرند، بهره مند و به محض این که 
از این جرگه خارج می شوند و از آن امتیازات 

محروم.
در گفتمان تشیع تاریخی انسان ها دو 
دسته اند یا مجرم اند و گناهکار و شقی و یا 
سعید که گناه و سهو و خطا در آنان راه ندارد. 
البته انسان ها فی الجمله شقی و مجرم هستند 
جز آنان که در حلقه محبان درآیند و به نور 
امامان اعتصام بجویند و آنان نیز مشمول 
عصمت شوند که در این صورت رستگار 
و سعیدند. با این تعریف وصل شوندگان 
که همان »ما )خودی(« محسوب می شوند 
هم خیر آخرت با آنان است و هم خیر دنیا. 
خیر آخرت از طریق وصل به والیت حاصل 

می شود و خیر دنیا از طریق وصل به حاکم 
که ضل ا... است. یعنی چون اینان والیت 
را پذیرفته اند والیت نیز متکفل آن هاست و 
آن ها که »برما )غیرخودی(« اند به امید خدا 
رها می شوند و هیچ گونه تعهدی و مسئولیتی 

در قبال آنان وجود نداشته و حتی آن ها هستند 
که در قبال اعمال خود در برابر حکومت و 
والیت مسئول و پاسخگو و حکومت نیز به 
نمایندگی از سوی والیت و خودی ها مراقب 
است غیرخودی ها )گناهکاران( بر خودی ها 

)پاکان( برتری نیابند.
2- گفتمان نژاد آریائی:

در گفتمان نژاد آریایی، انسان ها یا غیر 
آریایی هستند و مستحق بردگی و استعمار و 
استثمار و یا آریایی هستند که در این صورت 

باید در حلقه وصل شاهنشاه آریامهر که از 
نژاد اصیل آریایی است، درآیند. »آریایی ها« 
یعنی کسانی که به شاهنشاه وصل هستند 
خودی محسوب می شوند. غیر آریایی ها 
)غیرخودی ها( مظهر پلیدی و زشتی و 
ناپاکی و توهم توطئه و داستان هایی هم در 
خصوص دون بودن آن ها؛ مثالً نقص عقل 
و... بافته می شود, که همواره باید مراقب آنان 
بود تا مبادا به کشور گزندی برسانند و آسایش 

و بهره مندی خودی ها تهدید شود.
جالب اینجاست که غیرخودی ها در هر 
دو گفتمان در درون تاریکی و از وابستگان 
اجنبی هستند و حاکمان یا شاهنشاه مظهر 
وطن پرستی و دشمن اجنبی و جالب تر اینکه 
حکومت بعدی، حکومت قبلی خود را چه 
در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی، همواره 
تحت نفوذ اجنبی ها می دانستند و برعکس 
آن نیز صادق است. البته چنین دغدغه ای 
در خصوص حاکمان فعلی هم وجود دارد.

از فراگیرد استبداد و گفتمان مسلط واژه 
ترس از بیگانه و اجنبی پرستان خلق می شود. 
)برای مثال مفهوم غرب زدگی(. و همواره 
یک نگاه امنیتی نسبت به غیرخودی ها وجود 
دارد و داستان هایی درباره وابستگی آن ها گفته 
می شود. همچنین از این فراگیرد سانترالیسم و 

تمرکزگرایی استخراج می شود.
البته همین سانترالیسم درعین حال پاسخی 

است به ترس از غیرخودی ها و از بی اعتمادی 
به آنان ناشی می شود و از آن )سانترالیسم( نیز 
مداخله حکومت. گفتمان ترس در اشعار 
شعرای حماسی ما نیز ناشی از آن است 
و بدین سان زبان فارسی که زبان رسمی 
حکومت و سیستم آموزشی است این ترس از 
غیرخودی ها و سعادتمندی خودی ها را تبلیغ 
و استوار می کند و حکومت ترس بر ترس 
تحقق پیدا می کند )ترس حاکمان از آگاهی 
مردم و متقابالً ترس مردم از غیرخودی و متهم 

شدن به بیگانه و بیگانه پرستی(.
ترس در انسان دو اثر دارد: 1- بی تفاوتی به 
امر سیاسی 2- دوشخصیتی شدن و متفاوت 
بودن شخصیت بیرونی باشخصیت درونی.

ترس، اما عوارض آن یعنی گرایش به 
الابالی گری و گریز از عقیده مندی و تسلیم 
در برابر استبداد )چه به صورت موافق چه 
بی تفاوتی نسبت به امر سیاسی( پدیدار شده 
و نفاق و دورویی عمومیت یافته و نتیجه آن 
یعنی افسردگی درونی، خود ناباوری سیاسی و 
اجتماعی و... پدیدار می شود. همین عوارض 
منشأ بحران مشروعیت برای حکومت 
استبدادی می شود و در ورای اقتدار ظاهری 
و بیرونی به شدت شکننده و با کوچک ترین 
حمله ای از سوی بیگانگان مضمحل شده 
)مانند حکومت صدام حسین( و نابود 

می گردد.

الف( حماسه دوم خرداد برخالف 
آنچه که انتظار می رفت محافظه کاران یا 
همان جریان راست را بر سر عقل نیاورد 
و از خواب بیدار نکرد و درس های الزم را 
نگرفتند، هرچند بخش عقالنی و عمل گرای 
آن ها در حال اصالح مواضع و کنار آمدن با 
واقعیات و خواسته های به حق جامعه می باشند 
ولی ماهیت جریان راست آن ها را از شناخت 
واقعیات جامعه محروم و رد خواب گران 
خود خواهد برد تا به دست سرنوشت به 
انتهای راه بن بست و محتوم خود برسند و از 
مناسبات اجتماعی حذف گردند. اما از طرف 
دیگر متأسفانه بخشی از جریان چپ نیز دچار 
توهم قدرت شده و با خودبزرگ بینی تمامی 
حماسه دوم خرداد را محصول خود و نتیجه 
تالش خود می داند که بی اندازه از واقعیت به 
دور است. ولی اشکال آنجاست که بر اساس 
چنین برداشتی موضع گیری و اقدام می کنند 

که قطعاً نتیجه عکس خواهد بود.
ب( هیچ یک از این گروه ها )گروه های 
موسوم به جبهه دوم خرداد( از پایین شکل 
نگرفته اند، یعنی پایه های این تشکل ها در کف 
جامعه نیستند به عبارتی مانند آن درخت نیستند 
که ریشه در الیه های زیرین جامعه داشته باشند 
و شاخه و برگ هایشان در بین اقشار و صنوف 
مختلف اجتماعی گسترده باشد، بلکه به مثابه 
لوستری هستند که از سقف قدرت آویزان 
شده اند و بدون تکیه بر رانت های قدرت 
حاکمیت و ارتزاق از آن قادر به ادامه حیات 
نمی باشند، کافی است نقطه اتصال به سقف 

قدرت آن ها پاره شود بالفاصله بر کف جامعه 
سقوط کرده و متالشی خواهند شد.

و  درگیری  در  شدن  گرفتار  ج( 
کشمکش های روزمره سیاسی و مناسبات 
رو در روی قدرت این گروه ها را از پرداختن 
به کارها و فعالیت های بلندمدت بازداشته 
است و اساساً مجال چنین تفکری از آنان 
گرفته شده است. چراکه در سطحی از روابط 
سیاسی و اجتماعی قرارگرفته اند که چاره و 
گریزی از این وضعیت ندارند به محض اتمام 
انتخابات ریاست جمهوری درگیر انتخابات 
خبرگان می شوند بعدازآنتخابات شوراها و 
سپس انتخابات مجلس و این گردونه همواره 
می چرخد و عرصه های سنگین مبارز سیاسی 
و انتخاباتی با رقیب این گروه ها به ناچار درگیر 
مسائل روزمره و دائمی کرده و مجال برای 
برنامه ریزی و تفکر به آینده دور را از آن ها 
گرفته است. وضعیت این گروها درست مانند 
بوکس بازی است که در داخل رینگ تمامی 
حواس خود را متوجه مبارزه درست با حریف 
کرده است تا به پیروزی برسد. او مواظب است 
ضربه به رقیب بزند بدون اینکه ضربه ای از او 
بخورد. این بوکس باز نه تنها نخواهند فهمید که 
در بیرون سالن مسابقه چه می گذرد، بلکه حتی 
از وضعیت داخل سالن و تماشاگران نیز اطالع 
دقیقی نخواهد داشت. پس چون در شرایطی 
هستند که نمی توانند چشم از رقیب بردارند، 
فرصت تفکر و برنامه ریزی برای آن ده دور 

را نخواهند داشت.
 د( ایراد سوم اینکه، این گروه ها و لیدرهای 

آنان در تصمیماتی که کشور را به اینجا رسانده 
مقصر می باشند و لذا ناچار به توجیه گذشته 
خود می باشند و دقیقاً به همین دلیل بخشی 
مهمی از انرژی و توان و وقت آن ها صرف 
توجیه گذشته خواهد شد. و به این ترتیب 
نگاهشان بیش از آنکه به آینده باشد رو به 
گذشته خواهد بود و ازآنجاکه جامعه مدنی 
در تکاپوی نقد بی پروای گذشته می باشد، 
باعث خواهد شد که این گروه ها خودبه خود 
به موضع انفعالی و تدافعی بیفتند و روزبه روز 

منزوی تر بشوند.
هـ( شرایط حاکم بر جامعه در دهه 60 
و اوایل دهه 70 خصوصاً دوران معروف 
به سازندگی واجد ویژگی هایی بود که 
قدرت های بادآورده ثروت های بادآورده به 
همراه داشته باشد و رانت های متعدد باعث 
آلودگی نخبگان درون حاکمیت به مسائل 
مالی و غیره شده است. لذا چنین اشخاصی 
که شاکله اصلی این گروه ها می باشند و لو اینکه 
در سخن از آرمان های انسانی حقوق بشر و 
دموکراسی حرف بزنند در عمل آن آلودگی ها 
مانع از اقدامات عملی شان در تحقق آرمانه ای 

اصالحی جامعه و مردم خواهد گردید.
 و( عدم شکل گیری اصولی این گروه ها 
که بیشتر حالت محفلی و دوستانه دارد، مانع 
حاکمیت مناسبات دموکراتیک در آن ها بوده 
و بیشتر شکل باند فرصت طلب قدرت را به 
خود می گیرند تا گروهی که داعیه پیشبرد 
آرمانه ای اصالح طلبانه مردم را داشته باشند. 
همین عیب باعث تناقض فاحش در گفتار و 

رفتار در آنان خواهد بود، چراکه تا فرهنگ کار 
جمعی نهادینه نشود و به عبارتی تا دمکرات 
نباشی نمی توانی قدمی برای دمکراسی 
برداری و مناسبات داخلی این گروه ها فاقد 
حداقل ویژگی های کارکرد دموکراتیک یک 
سازمان سیاسی می باشد. به عبارتی دیگر 
ویروس انحصارطلبی در زوایای وجود 
آنان وجود دارد چراکه گذشته نیز دقیقاً همین 
را نشان می دهد. و در حال حاضر نیز نشانه 
روشنی از اصالح رفتار به چشم نمی خورد. 
خودمحوری و خودشیفتگی که نشانه بارز 
شخصیت های سیاسی نظام در دو دهه اخیر 
می باشد امروز جای خود را به خودمحوری 
و خودشیفتگی گروه ها داده است که بی اندازه 

هم خطرناک می باشد.
ز( وجود این گروه ها چون به عنوان پایگاه 
قدرت محسوب می شوند و به عبارتی نوعی 
رانت به حساب می آیند، آماج مراجعات 
مکرر افراد متملق و فرصت طلبانی شده اند 
که بیشتر دغدغه نام ونان برای خود دارند تا 
گرفتارهای مردم در جامعه و لذا چون افراد 
اصیل و باانگیزه آمال و اهداف خود را کمتر در 
این گروه ها می یابند به طور طبیعی میدان برای 
افراد بی ریشه و روباه صفت ظاهرالصالح بازتر 
خواهد شد تا مثل خوره تاروپود و اساس این 

گروه ها را سست و شکننده و لرزان نمایند.
ح( عدم درک زبان و نیازهای نسل 
جدید و خواسته های واقعی آنان ایراد 
دیگری می باشد که به این گروه ها وارداست. 
همان گونه که ذکر شد بیشتر به گذشته تعلق 

دارند و خواهی نخواهی یک پایشان و نیمی 
از نگاهشان اسیر و گرفتار گذشته است و از 
رویارویی با واقعیات سرسخت موجود جامعه 
دچار نوعی گریز غیرارادی می شوند. لذا هم به 
دلیل تغییر نیازها و خواسته ها و هم به دلیل تغییر 
گفتمان حاکم بر نظام سیاسی اجتماعی جامعه 
در دهه های اخیر قادر به شناسایی مشکالت 
واقع و رویارویی با چالش های اصلی دهه 
آینده کشور نخواهد بود. به دالیل ذکرشده 
که می توان موارد دیگری هم به فهرست آن 
افزود گروه های موجود به انتهای کارکرد خود 

نزدیک می شوند و از آنجائی که فرصت، 
شرایط و امکان نقد خود را ندارند به حکم 
قانونمندی های اجتماعی و جبر تاریخ به نقطه 
پایانی خود نزدیک می شوند. و بعدازآن قادر 
نخواهند بود به نیازهای خود و جامعه پیرامون 
خود پاسخ و راه حل درخور داشته باشند. و 
ما تشکیل شده ایم تا پاسخگوی نیازهای این 
مرحله از حیات اجتماعی و سیاسی کشورمان 
باشیم و بار جریان اصالح را از گذشتگان 
تحویل و به پیش ببریم تا نسل بعد نیز از ما 

تحویل بگیرد.

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری

اندیشه] گفتمان[

5

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 دغدغه هایی 
بود که حوادث بعد از 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 سوم و چهارم تحت عنوان گفتمان مسلط جامعه ایرانی )گفتمان نابرابر( از تسلط تام 

و کامل ثنویت در گفتمان ایرانی سخن به میان آمد و اکنون استبداد و چگونگی شکل گیری آن در درون جامعه.

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 اینک 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؟

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

5چرا ما هستیم؟ )فلسفه وجودی حزب اراده ملت ایران(
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دیدگاه

آخر خط

شبکه  عمومی  روابط  مدیر 
3 اعالم کرده است امشب هم نود 
پخش نمی شود. البته او البد برای 
شفاف سازی توضیح داده است چون 
فردوسی پور حاضر نشده هفته پیش 
نیمه های شب نود را پخش کند، این 
هفته هم نود پخش نخواهد شد. جالب 
است که او این رفتار فردوسی پور را 
غیرحرفه ای خوانده است. حال و در 
تبیین این شرایط می توان به اجمال به 

چند نکته اشاره کرد:
سال هاست  صداوسیما   -1
با ریزش و رویگردانی مخاطب 
روبروست. عالقه مندان به سیاست، 
برنامه های صداوسیما را تنها برای 
ارزیابی مواضع جناحی خاص دنبال 
می کنند. مردم عادی نیز دست کم 
مربوط  سیاست  به  که  تا جایی 
می شود، به دیدگاه های صداوسیما 
اهمیت نمی دهند. همچنان که در 
چند انتخابات گذشته رویکرد بیشتر 
رأی دهندگان از تبلیغات صداوسیما 
جدا بوده است. انبوه برنامه های 
تفریحی و سریال های صداوسیما هم 
به شکل کمیاب توانسته اند مخاطب 
جذب کنند. برنامه نود در این میان 

استثناست.
2- نود به سبب اجرای گیرا و 
جذاب عادل هر هفته صدها هزار 
بیننده دارد و در این سال ها به ویژه با 
تمرکز بر لیگ برتر و نقد و بررسی 
عملکرد تیم ها و داوران و مدیران 
فوتبال سبب ارتقای فوتبال ایران بوده 
است اما محبوبیت عادل و صراحت او 
دست کم برای عده ای ناخوشایند بوده 
است. بااین وجود مدیران صداوسیما 
در 20 سال گذشته تا این حد عاقل 

بوده اند که 90 را تحمل کنند.
3- اما فروغی مدیر جدید شبکه 
3 گویا جنس دیگری دارد. وقتی 
افراط گرایان مانند روزنامه کیهان 
از انتصاب فروغی استقبال کردند، 
می شد حدس زد از این کوزه چه 
به برون تراوش می کند. او اکنون 
رویکردی افراطی و عصبی در برابر 
یکی از معدود برنامه های محبوب 

صداوسیما در پیش گرفته است
4- صداوسیما در حال خودزنی 
است. در شرایطی که مردم به طور 
فزاینده ای به فضای مجازی و ماهواره 
روی آورده اند،، مدیرانی مانند فروغی 
این سازمان را به آخر خط می رسانند. 
عادل و افراد بااستعدادی مانند او بدون 
رسانه نمی مانند چون مردم مشتاق 
برنامه های آنان اند. اما صداوسیما 
بیش ازپیش در بحران نداشتن مخاطب 
دست وپا خواهد زد.نکته ای که البته 
برای امثال فروغی اهمیتی ندارد. چراکه 
او می داند برخالف مدیران رسانه های 
حرفه ای، برای حفظ و جذب مخاطب 

وظیفه ای ندارد.

جمعه گذشته باوجود فشردگی برنامه هایم 
به کنگره حزب اراده ملت دعوت شدم. با 
تأخیر چنددقیقه ای که به دلیل نبود جای 
پارک و ازدحام اتومبیل ها به وجود آمده بود 
به این نشست رسیدم. این مراسم از چندین 
وجه برایم نو و بدیع بود نخست آنکه برعکس 
دیگر کنگره های احزاب دیگر میانگین سنی 
شرکت کنندگان بسیار پایین تر بود همچنین 
برخالف سایر نشست های این چنینی، خبری 
از مأموران امنیتی و محافظین به شکل خاص 
آن نبود. میهمانان باآنکه چهره های شاخصی 
بودند، با ماشین های شخصی خود به مراسم 
آمده بودند و اعضای حزب چه در حین 
مراسم و چه در پایان به آسانی با آنان به گفتگو 
پرداختند. این مسئله از این حیث قابل توجه بود 
که در جامعه کنونی به دلیل پیچیدگی هایی که 
به زعم فوکو »مسئله جمعیت« به وجود آورده 
است، امکان ارتباط بی واسطه با حاکمان فراهم 
نیست و این نقش میانی را احزاب ایفا می کنند 
ارتباط نزدیک میان مردم و این چهره ها نشان 

از کاهش فاصله میان مردم و احزاب داشت.

شورش شهروندان علیه خود •
سخنان جالبی توسط سخنرانان عنوان شد 
راغفر که من چندین بار با شوخی معناداری 
به او گفته بودم: شما اقتصاددان فقر و ترس 
هستید! آن روز نیز به همان سبک و سیاق 
گذشته اش سخن گفت و البته در شرایط 
فعلی کشور احتماالً مدل تحلیل ایشان به 
واقعیت نزدیک تر باشد. در پایان سخنان خود 
نیز از وقوع شورش های احتمالی در آینده 
خبر دادند و اصلی ترین نمود این شورش ها 
را شورش شهروندان علیه خود نام گذاری 
کردند. »افراد اگر توانایی اعتراض به حاکمیت 
را نداشته باشند به سوی اعتیاد، بزهکاری و 
افسردگی خواهند رفت«در پایان مراسم نیز از 
ایشان پرسیدم آیا دولت توانایی حل مشکالت 
اقتصادی در جامعه را دارد؟ پاسخشان مثبت 
بود، اما مشروط! ایشان عنوان کرد در صورتی 
دولت اقدام به حل جدی مشکل می کند که 

فشارهای اجتماعی را احساس کند!

دردهای زیست محیطی جامعه •
در ادامه سخنرانی درویش با شور و 

احساسات باالیی شروع به صحبت کرد. وی 
که کارشناس محیط زیست بود، از دردهای 
زیست محیطی این جامعه سخن گفت و 
خاطرنشان کرد تئوری های توسعه پایداری 
را که در آن فرآیند توسعه بدون توجه به 
مؤلفه های زیست محیطی به ماشین بدون 
ترمز تشبیه می شود که فرجامی جز سقوط 
در دره بال را ندارد. حضار پس از شنیدن 
سخنان وی کامالً به وجد آمده بودند و در 
پایان مراسم نیز بیشترین جمعیت در اطراف 
ایشان جمع شده بود که این امر نشان از 

اهمیت پیدا کردن محیط زیست برای توده 
مردم دارد.

آبروی اصالح طلبان و دولت تدبیر و امید •
سپس یکی از وکالی مردم تهران در 
مجلس روی سن آمد و از آبرویی که 
اصالح طلبان در پای آقای روحانی و دولت 
تدبیر و امید گذاشته اند و امروز کارنامه این 
دولت را خواه ناخواه به پای اصالحات 
می نویسند سخن راند. از تالش هایی که 
الزم بود بشود اما نشد و از لیست امیدی 

که امیدها به آن بود اما نتوانست انتظارات را 
برآورده کند با حضار درد و دل کرد. محمود 
صادقی را همیشه به صداقت و پاکی نفس 
می شناختم. در پایان تا مسیری با ایشان پیاده 
قدم زدم و از او خواستم با اعضای لیست امید 
و علی الخصوص دکتر عارف صحبت کند 
و به قول خودم ماشین آن ها را راه بیندازد که 
ایشان پاسخ دادند: »ما صحبت هایمان را قباًل 

کرده ایم«

زندگی الکترونیک •
زندگی الکترونیک به احزاب هم رسید و 
پس از صرف ناهار رأی گیری برای شورای 
مرکزی حزب به شکلی متفاوت آغاز شد. افراد 
هرکدام کارت های رمزداری در اختیار گرفته 
و به صورت اینترنتی با تلفن های همراه خود 

به نفرات دلخواه رأی دادند.
سرود حزب پخش شد و عکس یادگاری 
از این نشست پایان بخش این مراسم بود. در 
هنگام خروج به افراد زیر 30 سال شرکت کننده 
یک کارت هدیه تقدیم شد که خوشبختانه 
عدم محدودیت سنی در این شرایط سخت 
اقتصادی کمی به بنده کمک کرد و مشمول 

دریافت این هدیه شدم..

هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا 
دوم آبان به منظور آشنایی جامعه بااهمیت 
و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و 
اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش 
در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به 

ورزش های همگانی برگزار می شود.
به همین  مناسبت با هماهنگی سرکار 
خانم فریبا کالهی همکار رسانه ای، تعدادی 
از باستانی کاران کرج در  گوهردشت حاضر 
شده و به اجرای حرکات و ورزش های 

زورخانه ای و پهلوانی پرداختند.
این مراسم برای هنرجویان عاصی از درس 
و مشق هنرستان غیرمنتظره و بسیار دلچسب 
می نمود، بخصوص اینکه دانش آموزان 
هنرنمایی همسن و ساالن زورخانه ای خود 
را به تماشا نشستند. انصافا هماهنگی چشم، 
دست و مغز مرشد، واحد و شاگردانش عقل 

و هوش از حاضران در ربود.

ورزش در ایران باستان •
به گواهی تاریخ برای کسب سحرخیزی، 
روحی  و  آمادگی جسمی  و  بردباری 
سربازان در ایران باستان و همچنین آماده 
کردن جوانان برای دفاع از وطن در مواقع 
اضطرار، ورزش هایی مانند تیراندازی، شنا، 
کوهنوردی، اسب دوانی، کشتی، مشت زنی، 
شمشیرزنی و ... به جوانان آموزش داده می شد 
تا در زمان تهدیدات احتمالی بیگانگان 
بتوان با رزمندگی و جنگندگی نیروهای 
آموزش دیده، از سرحدات کشور حراست 
نمود و به قول سردار ملی ستارخان بزرگ، 

باید خاک خورد ولی خاک به اجنبی نداد.

ورزش راهی برای اجتماعی شدن •
امروزه روز شاهد فوران آسیب های 
اجتماعی چون انزواطلبی، اعتیاد به اینترنت 
و مواد مخدر، تنبلی، پرخوری و چاقی، 
افسردگی و سرخوردگی های اجتماعی و.. . 
هستیم. ورزش یگانه درمانی است که برای 

رفع و ترمیم تک تک آسیب های اجتماعی 
قابل تجویز می باشد.

 به عبارت دیگر می توان انواع اعتیادهای 
رایج ازجمله اعتیاد به گوشی های هوشمند، 
سرخوردگی و افسردگی های ناشی از 
فرسایش روحی هزاره سوم را با ورزش_

درمانی تسکین و بعضاً معالجه نمود. در 
یک کالم با افزایش توانایی های جسمانی و 
روحانی، عمالً روحیه پهلوانی و انسان دوستی، 
شجاعت و در یک کالم تعادل جسم و جان 

تضمین می گردد. 
با یادآوری تعریف جدید یونسکو از معیار 
باسوادی )توانایی تغییر( لزوم توجه به ورزش 

در مدارس دوچندان می شود.

دختران محروم از تحرک •
متأسفانه دختران به عنوان تبسم آفرینش و 
عطر فرحناک هستی به دلیل محرومیت های 
محیطی و محاطی حاصل از کم تحرکی، 
عدم دسترسی و بی توجهی به ورزش، اندوه 
ژولیده بر جسم و جانشان مستولی است.برای 
هم آغوشی با سرور و شادمانِی روحی، گزیر و 
گریزی از پرداختن به تحرک و ورزش نیست. 
برای ورزیدگی_جسم و سبزینه گی_روح و 
روان چاره ای جز پر کردن ریه ها از اکسیژن و 
گوش ها با موسیقی روح نواز متصور نیستیم. 
در غیر این صورت دختران محروم از تحرک 
به عنوان مادران آینده با مشکالت مضاعفی 

دست وپنجه نرم خواهند کرد.

وضعیت ورزش در مدارس •
از دیرباز زنگ ورزش به عنوان یکی از 
کم اهمیت ترین ساعات تلقی شده و متأسفانه 
در بعضی از مدارس به جای زنگ ورزش 
کالس های مکمل و فوق برنامه اجرا می شود. 
غافل از اینکه زنگ ورزش، زنگ تحرک، 
نشاط و باالنس روح و روان با جسم و جان 

کودکان و دانش آموزان می باشد.
 نازل و ناچیز بودن امکانات ورزشی 
در مدارس دولتی در کنار کمبود دبیران 
متخصص، عماًل زنگ های ورزش را بال 
موضوع کرده و در اکثر مدارس دولتی به 

حاشیه   می کشاند.

سند تحول آ.پ چه می گوید؟ •
بنیادین  تحول  سند  اساس  بر 
از  محوری  مدرسه_  آموزش وپرورش 
رویکردهای اصلی معاونت پرورشی و 
سالمت قلمداد می شود. اجرای المپیادهای 
ورزشی دانش آموزان و تشکیل کانون های 
ورزشی دانش آموزی به منظور غنی کردن 
اوقات فراغت و توسعه ارتقاء مهارت های 
ورزشی در مدارس یکی از تمهیدات وزارت 
آ.پ برای اجرایی کردن سند تحول در بخش 

تربیت بدنی است.
در این که این تمهیدات تا چه اندازه قابلیت 
اجرا داشته و قادر به تخلیه انرژی های نهفته 
دانش آموزان شده اند اتفاق نظری در بین 
صاحب نظران دیده نمی شود، لذا بازبینی 
برنامه های مستأصل امری شایسته و بایسته 

می باشد.

چه باید کرد؟ •
پیدایش و ظهور شگفت انگیز دهکده 
جهانی در هزاره سوم واقعیتی انکارناپذیر 
می باشد. در کنار صدها دستاورد جهانی شدن 
ده ها آفت نیز بر آن قابل اتصال و الحاق می باشد. 
با بروز انواع افسردگی، سرخوردگی، توسل 
به دخانیات، چاقی حاصل از کم تحرکی، 
عالقه مندی کودکان و نوجوانان به غذاهای 
پرچرب و پرکالری و در یک کالم تغییر شیوه 
زندگی، نیازمند احاله و سوق کودکان و دانش 
آموزان به ورزش، موسیقی، هنر و آموزش 

مهارت های زیست جمعی هستیم. 
همان طور که با زایش هر تزی آنتی تز 
آن نیز در بطن خود متولد می گردد، به 
همین ترتیب در فرایند جهانی شدن، انزوا و 
فردگرایی موج می زند و یکی از مؤثرترین 
راه های جامعه پذیری آشتی با ورزش و هنر 
در مدارس و دانشگاه ها می باشد. برای رسیدن 
به این مهم عالوه بر توجه جدی وزارت 
آموزش وپرورش به مقوله ورزش، در اختیار 
قرار دادن بخشی از امکانات وزارت ورزش 
به مدارس و مشارکت و همکاری جدی 
وزارتین ورزش و آ.پ پیشنهادی درخور 
توجه و تأمل برای متولیان ورزش کشور 

می باشد.

کنگره نهم حزب اراده ملت ایران از نگاهی دیگر

جامعه] زیر پوست شهر[

به مناسبت هفته تربیت بدنی:

ورزیدگی جسم، سبزینه گی روح

متین مهدیان
روزنامه نگار اجتماعی

matinmahdian1@gmail.com

حسن بختیاری زاده
فعال سیاسی

Bakhtiari95@yahoo.com

رضا قاسم پور 
مسئول کمیته فرهنگی  حزب اراده ملت ایران 

b.zanganli@gmail.com



عنوان ستون

7دوشنبه7 آبان 1397 - شماره 6 هفته نامه

بازتاب

 آنچه صبح روز جمعه 27 مهرماه 
در دفتر خاطراتم ثبت شد

خاطرات نوشته می شوند تا در آینده خوانده 
شوند اما فکر می کنم شرایط این روزها کارکرد 
خاطره ها را هم از آینده به حال آورده است و 
مثل کارگرانی که توازن هزینه و درآمدشان 
به هم خورده و حقوق ماه های آینده را نیز پیش خور 

کرده اند، منهم این خاطره را پیش خور می کنم
-  صبح روز جمعه 27 مهرماه میهمان کنگره 
حزب اراده ملت بودم، با توجه به زمانی که داشتم 
موفق شدم پای صحبت سه نفر از سخنرانان 

بنشینم.
- دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق 
بین الملل با تشریح شرایط کشور از لزوم جلب 
اعتماد گفت و لزوم تغییر نگرش ها، و اینکه ادامه 
این روند چه آسیب هایی در پی دارد و پیشنهاداتی 

ازجمله آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و...
- دکتر راغفر اقتصاددان با تشریح شرایط 
اقتصادی اعالم کرد که ما از بحران رد شده ایم و 
در آستانه فاجعه هستیم. از فقر گفت و عوامل آن، 
و آسیب های فقر و اینکه عده ای وانمود می کنند 
راه حل دیگری جز آنچه آن ها انجام می دهند 
نیست و اعالم کرد راه حل همانی است که در 
دوران جنگ تجربه کردیم از شورش گفت و 
اشکال مختلف آن و ابراز نگرانی از شورش 

کارگری که ماه ها حقوق نگرفته و شورش فقرا
 - دکتر صادقی نماینده مجلس با خوانش 
خبری از یک سایت خبری در مورد پسر 
18 ساله ای که  تحت  تأثیر مخدر شیشه مادر و 
مادربزرگش را به قتل رسانده است و اینکه چقدر 
راحت به این اخبار عادت کرده ایم. از خطر فقر و 
بیکاری و فساد و رانت، از عملکرد اصالح طلبان 
وعدم پایبندی برخی به وعده هایی که داده شده 
گفت و دلسردی مردم از جناح های سیاسی چپ 

و راست.

- در حین صحبت هر سه عزیز به ارتباط 
این مطالب با کارگران کشور و انطباق آن ها 
می اندیشیدم. در صحبت های هر سه به نحوی 
اشاره ای هم به نبود گوش شنوا در دولت و 
مجلس، فاصله ایجادشده بین مردم و مسئولین 
و.... وجود داشت. از طرفی خوشحال بودم که 
حرف های ما و کارشناسان دعوت شده در مورد 
معیشت مردم و.... یکی است و از طرفی حالم بد 
بود وقتی می دیدم حتی نظرات کارشناسان هم 
ظاهراً خریدار ندارد، ظرف تحملم پرشده بود 
و برای شنیدن سخنرانی دو سخنران دیگر اولی 
خانم اعظم طالقانی فعال سیاسی و دیگری محمد 
درویش فعال محیط زیست نماندم بعید میدانم 

حرفی غیر ازآنچه شنیدم زده شود.
-  بعد از فراغت از کارهای شخصی، سری به 
فضای مجازی زدم، خبری که بیشترین تکرار را 
داشت، گفته محسنی بندپی بود: دولت برنامه ای 
برای افزایش مزد کارگران ندارد، این روزها 
تخصص بندپی اثبات فوری هرآن چیزی است 

که می شنوم و یا به آن فکر می کنم:
-  گوش شنوا ندارند و نمی شنوند که بارها 
در مورد لزوم رعایت سه جانبه گرایی و عمل به 

تکلیف مندرج در قانون گفتیم و نوشتیم
-  شرایط جامعه را درک نمی کنند و دائماً به 

ایجاد و تقویت خشم در جامعه مشغولند.
-  فکر می کنند تنها راه موجود همانی است 
که آن ها می دانند و حتی نیاز به شنیدن نظرات 

کارشناسان و جامعه ندارند.
-    حالمان مثل حال خیلی ها خوب نیست 
ولی بازهم اظهارات غیرقانونی بندپی را نشنیده 
می گیریم. و طبق صورت جلسه روز چهارشنبه 
منتظر اعالم زمان جلسه شورای عالی کار می مانیم 
و بازهم به این نکته فکر می کنم که اگر دلسوز 

کارگران هستیم.
- اگر نگران کشور و مصلحت نظام هستیم، 
حق عقب نشینی و کوتاه آمدن از تأمین معیشت و 

امنیت شغلی کارگران را نداریم.

اقتصاد] شهر[

درودیوار شهر پر است از آگهی های 
گوناگون برای فروش اعضاء بدن و آن هم 
نه اعضاء بدن دیگران که برای فروش اعضاء 
بدن خود. این یکی از دست دالالن  هم خسته 

شده است و بی واسطه می خواهد مشتری 
خود را پیدا کند. گاهی افرادی که نیاز به 
کمک خیریه دارند چندان دور نیستند. 
کافی است خیرین نگاهی به درودیوار 
شهر بیندازند تا نیازمندان را شناسایی کنند. 
کسی که از روی فقر و استیصال و خسته 
از واسطه ها اعضاء بدن خود را به معرض 
فروش گذاشته است نیازمندی است که باید 

خیرین او را دریابند.
ای کاش برای کسانی که چنین آگهی هایی 
را به درودیوار می زنند کار پیدا کنیم و برایشان 

خانه و کاشانه درخور مهیا کنیم.
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

امروز نباید بر این درد آرام نشست. 
اعضاء این پیکر اعضاء پیکر خود را برای 
تأمین معاش به فروش گذاشته اند. باید آنان 
را دریابیم. باید صدای فریادشان را بشنویم. 
باید دست ایشان را بگیریم و یاریشان کنیم. 
امروز دیگر جای آرام و قرار نیست و باید 
تسکینی باشیم بر دردهای اعضای دردمند 

پیکر بشریت.

بنی آدم اعضای یک پیکرند
بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com

علی خدایی
نماینده کارگران در شورای عالی کار

و رئیس هیئت مدیره شوراهای
 اسالمی کار استان تهران

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه عملکرد بیمه ایران باعث 
شده اعتماد بیمه گزاران و مسئولین به بیمه ایران 
نسبت به گذشته افزایش پیدا کند، از مدیران و 

کارکنان بیمه ایران قدردانی کرد.
معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم 
شبستر در مجلس شورای اسالمی همچنین با 
اشاره به سختی های سالیان اخیر که بیمه ایران 
با آن مواجه بوده است افزود: مدیران و کارکنان 
این شرکت با زحمت زیاد و توان باالی خود 
توانستند بر این مسائل و مشکالت فائق آیند.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس اطمینان داد به زودی با برگزاری جلسه 

مشترک مدیرعامل و مدیران با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، حمایت مجلس شورای 
اسالمی از شرکت سهامی بیمه ایران 

بیش ازپیش گسترش یابد.
پرداخت  آقاپور که در جلسه 

خسارت شرکت چاپ تبریز پاک 
آذربایجان در ساختمان مرکزی بیمه ایران 

سخن می گفت، افزود: خسارت واردشده 
به این بخش تولیدی با تعامل بیمه ایران و 
پیگیری مدیریت بیمه ایران در آذربایجان 

شرقی به شکل مناسبی پرداخت شد.
محسن پورکیانی رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بیمه ایران هم در سخنانی در این 
جلسه با اشاره به فرارسیدن هشتاد و چهارمین 
سالگرد فعالیت این شرکت گفت: بیمه ایران 
همواره در کنار مردم حضور دارد و درحالی که 
84 سال از تأسیس این شرکت گذشته همچنان 
افتخار می کنیم که سرمایه اصلی بیمه ایران در 
این مدت اعتماد مردم است این مهم در سایه 
عالقه وافر کارکنان شرکت به مجموعه بیمه 

ایران و خدمت به مردم حاصل شده است.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در ادامه با بیان 
اینکه وظیفه اصلی شرکت بیمه، تأمین امنیت 

بیمه گذاران و پرداخت عادالنه خسارت است 
و نتیجه آن آرامشی است که به دریافت کننده 
خسارت ختم نمی شود بلکه به تمام آحاد 
جامعه سرایت می کند، به موضوع پرداخت 
خسارت پتروشیمی بوعلی اشاره کرد و گفت: 
بیمه ایران در کمترین زمان ممکن توانست 
با پرداخت 94 میلیون یورو در احیای مجدد 
این واحد تولیدی مؤثر باشد همچنین به هنگام 
بروز حوادث ناگوار چند سیل در شمال کشور 

و زلزله کرمانشاه، مسئوالن و کارشناسان بیمه 
ایران بالفاصله در روز بعد از حادثه با حضور در 
مناطق حادثه دیده و اسکان در چادر، خسارت 

مردم را پرداخت کردند.
مدیرعامل بیمه ایران همچنین با اشاره به 
بحران های این شرکت افزود: طی سال های 
اخیر بحران های زیادی برای این شرکت 
ایجادشده بود به عنوان نمونه 2 سال پیش، 
مشکل نقدینگی شرکت به قدری حاد شده بود 
که هر روز مدیران استانی تماس می گرفتند تا 
حواله های خسارتی آماده پرداخت را تأمین 
اعتبار کنند، اما اکنون با تغییر سیاست های 
فروش اعتباری و اجرایی کردن برخی از اصول 

بنگاه داری به لطف خدا و همت و تالش همه 
ارکان شرکت، توانستیم بیمه ایران را از این نوع 

بحران ها خارج نماییم.
پورکیانی در پایان سخنان خود خواستار 
برقراری ارتباط بیشتر اتاق بازرگانی استان 
آذربایجان شرقی با مجموعه بیمه ایران شد 
و افزود: امیدواریم با هماهنگی اتاق بازرگانی 
استان آذربایجان بتوانیم دوره های آموزشی 
درباره اصول بیمه و مدیریت ریسکی برای 
آشنایی بیشتر و جامع بیمه گذاران با چارچوب 
و قوانین و مقررات بیمه داشته باشیم تا با آشنایی 
بیشتر مدیران مسئوالن صنایع با بیمه، به آن ها 
کمک کنیم تا در انتخاب پوشش بیمه ای 
صنایع خود و مدیریت ریسک انتخاب بهتر 
و صحیح تری داشته باشند و در صورت 
بروز حادثه بتوانند خسارت خود را 

به صورت کامل دریافت نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی استان آذربایجان 
شرقی نیز در این جلسه عنوان کرد: 
به عنوان نماینده ای از بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی از بیمه ایران بابت پیگیری و 
پرداخت خسارت آتش سوزی کارخانه چاپ 

تبریز تقدیر و تشکر می کنم.
صمد حسن زاده، بیمه ایران را دارای آبرو 
و پایگاهی امن برای مردم دانست و افزود: یک 
اعتماد ملی همیشه پشت سر این مجموعه 
حرکت می کند و تصویر بیمه ایران در ذهن 
مردم، دریافت خدمات بیمه ای و ایجاد شرایط 
مناسب برای تأمین امنیت سرمایه گذاری است.
محمود سلیمانزاده مدیرعامل شرکت چاپ 
تبریز پاک آذربایجان نیز از پیگیری مدیران بیمه 
ایران در حمایت از صنایع کشور تشکر کرد و 
با اشاره به ضرورت پرداخت سریع خسارت 
زیان دیدگان گفت: از همان روز اول بروز 
حادثه ما شروع به بازسازی کارخانه کردیم و 
امیدواریم هر چه زودتر این کارخانه به چرخه 

تولید کشور بازگردد.

تقدیر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از بیمه ایران
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