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شهردار توسط شورای 
شهر برای تهران مطرح است. به نظر 
می رسد این دوره در اکثر شهرهایی 
که اقبال با اصالح طلبان بوده با مشکل 
انتخاب شهردار مواجه هستند. علت 

آن چیست؟
علت آن چند چیز می تواند باشد، از 
قبیل: ۱. ضعف فرهنگ کار جمعی ۲. 
جا نیفتادن نهاد شورا در ساختار نظام 
۳. مشکل نظام انتخاباتی در کشور ۴. 
حفره های حقوقی در تنظیم دقیق رابطه 
شورا و شهرداری ۵. نادیده گرفتن هویت 
مستقل و یکپارچه شورا و قربانی کردن 
کلیت شورا و منافع شهر و شهروندان در 
کشمکش های بی حاصل و فرسایشی 
درون شورا ۶. دوری از هدف مدیریت 
یکپارچه شهری ۷. مداخله آشکار و 
پنهان مافیای ملک و مسکن و تجاری 
سازها در مناسبات شورا و شهرداری 
برای تأمین و تضمین منافع خود. ۸. 
فاصله زیاد بین شوراهای موجود با 
شوراهایی که قانون اساسی از آن نامبرده 
و تأکید کرده، اما در مورد خاص مربوط 
به اصالح طلبان عالوه بر موارد کلی 
که گفتم به یک ضعف جریانی اشاره 
می کنم: اصالح طلبان از سه مرحله هر 
کاری معموالً مرحله قبل و حین کار 
را خوب پیش می برند ولی در مرحله 
سوم که مرحله بعد است می لنگند 
و دچار مشکل می شوند. یک علت 
این مسئله آن است که اصالح طلبان 
ارتباط تعریف شده ای با نمایندگان و 
منتخبین جریان خود به لحاظ پشتیبانی 
تشکیالتی و کارشناسی ندارند و دچار 

انقطاع ساختاری می شوند. در شورا 
هم این اتفاق افتاده. مشکل اعضاء و 
افراد منتخب این است که رأی مردم 
را رأی به خودشان می دانند درحالی که 
این رأی مال جریان و سرمایه ملی یک 
طیف سیاسی است. مردمی که ساعت ها 
در صف ایستادند و به یک لیست رأی 
دادند اآلن اگر از آن ها سؤال کنید شاید 
نتوانند به تعداد انگشتان یکدست از 
اعضای ۲۱ نفر شورا نام ببرند در دیگر 
کالن شهرها هم همین طور است. پس 
باید یک ساز وکار پشتیبانی، حمایت، 
هدایت و نظارت جریانی بر آن ها باشد 
که متأسفانه چنین نیست. اصالح طلبان 
ماه ها کارکردند و برنامه عملیاتی برای 
مدیریت شهری و غلبه برای چالش های 
مختلف آن ارائه دادند اآلن باید پرسید 
این برنامه عمل کجاست؟ دلیل یا 
دالیل این ضعف عمده را می توان در 
حاکمیت مناسبات پشت پرده و محفلی 
و باندی در جریان اصالحات دید که 
مبتنی بر خصلت های فرصت طلبانه، 
برتری طلبانه و منفعت طلبانه است که 
متأسفانه مدتی است جریان اصالحات 
مبتالبه آن شده و همین نکته باعث 
شده تا نهاد شورا که ماهیت فرهنگی، 
اجتماعی دارد دچار آفت سیاسی کاری 
و باندبازی شود که واقعاً سم مهلکی 
برای شوراهاست و آن ها را از ماهیت 
و اهداف اولیه دور می کند. حاال در دوره 
تأسیس شاهد چنین رویکردهایی باشیم 
قابل اغماض است ولی پس از چهار 
دوره از شکل گیری شورا آن ها از سوی 

اصالح طلبان غیرقابل قبول است.

به بهانه انتخاب شهردار تهران، رو در رو با احمد حکیمی پور

هفته نامه اراده ملت جهت تنویر افکار عمومی و نیز رفع سوءتفاهم الزم می بیند از طریق 
گفت وگوهای رودررو به واکاوی مشکالت و اختالفات درونی جنبش اصالح طلبی بپردازد 
ازاین رو این سلسله گفت وگوها را از طرفین ادامه خواهیم داد تا مسیر همبستگی عالمانه و آگاهانه 
میسر گردد. بنابراین در همین جا از طرفین دیگری که نویسنده نامه مذکور بوده اند )نه نفر( دعوت 
می کند تک تک یا به صورت جمعی در دفتر نشریه یا در حضور جمعی از هواداران یا هر طور 
دیگری صالح می دانند. امید می رود با تداوم این گفت وگوها، دغدغه ها و نگرانی هایی می توانند 
مانع و رادعی در مقابل بهبود وضعیت جنبش بوده و موجب دوری ها و جدایی ها می شوند مرتفع 
ساخته و درنتیجه جنبشی که حاصل زحمات بسیاری از ملت و فرهیختگان و اندیشمندان آن بوده، 

در اثر بی توجهی و الپوشانی و سرپوش گذاشتن، از هم فرونپاشد.

ادامه در صفحه بعد

فقدان برنامه عمل کارآمد؛ آفت مدیریت شهری

کنکاشی در باب
قومیت و گروه های قومی ]5[

عربستان و مسئله دالر 
]3[دموکراسی و  زنان

مشکالت پدید آمده 
از بی توجهی به محیط زیست ]6[
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عنوان ستون

سیاست  ] داخلی [

رسمقاله

در داستان شورای شهر تهران 
که کلیه اعضای آن جریان موسوم 
به اصالحات )و نه جریان اصیل 
اصالحات( را نمایندگی می کنند، اگر 
دقت کنید از انتخاب شهردار گرفته 
تا اظهارنظرها و دیدگاه های ایشان، 
متوجه می شوید یک جای کار می لنگه. 
این ها بهتر بود می رفتند وزارت کشور 
و در مورد سیاست داخله اظهار فضل 
می کردند و یا می رفتند وزارت امور 
خارجه و در مورد برجام و غیره، تا 
این که بیایند و صندلی های شورا رو 

اشغال کنند.
وقتی تاریخ معاصر ایران را ورق 
می رنی گذشته از فداکاری ها و 
ازجان گذشتگی بسیاری از مبارزان و 
آزادیخواهانی همچون ثقه االسالم و 
علی مسیو و ستارخان و کریم بزاز و 
چرندابی و دیگرانی چون تقی زاده و 
جواد زاده و رفعت و ... مشاهده می کنی 
بعد از تصویب قانون خودمختاری 
ایالتی و والیتی و تشکیل انجمن های 
دست  کار  که  زمانی  مربوطه، 
مردم محالت می رسه تصمیمات 
عجیب وغریبی می گیرند که واقعاً مایه 
تأسفه و هیچ در قواره آزادیخواهی و 
نوخواهی نیست، از زنجیر کشیدن 
در مبادی ورودی محالت گرفته تا 
تشکیل محکمه های بدون قانون و 
کلی تصمیماتی که نشان از آزاد شدن 
بچه های درونشان دارد. آرزوهای 
کودکی و نوجوانی شان را عملی 
می کنند و ... آرزوهای فروخفته ای 
که هیچ گاه نتوانسته بودند عملی کنند 
و االن فرصتی مهیا شده که بدون هیچ 
مانعی آن ها را به منثه ظهور برسانند.  این 
دوستان ماهم در شورای شهر، آن چنان 
قانون پشت قانون وضع می کنند، مانند 
کالفی که گربه دور خودش می پیچد 
و دست وپایش گرفتار کالف سردرگم. 
آدمی فکر می کنه این ها چرا دنبال 
پروژه دشمن سازی از رقبا هستند؟ 
خودشان را با افکارشان تنها بگذاری 
همین جوری برای خودشان بحران 
درست می کنند و عاقبت عاجز 
و درمانده میایند سراغ تو که چه 
بکنیم.  ادعا این است که شورای عالی 
اصالح طلبان از افراد نخبه هم باید پر 
شود. پر می شود اما خروجی اش قانونیه 
که خودشان وضع کرده اند تا اگر رفتند 
شورا نتونند از بین خودشان یکی رو 
در رأس شهرداری بگمارند. ازاین رو 
دست به دامان بازنشسته و این وآن 
می شوند و خودشان را از بهترین فرد 
ممکن محروم می کنند و این می شود 

کالف سردرگم.
آخه این چه کاریه؟ آب در کوزه 
و ما گرد جهان می گردیم؟ جالب 
اینجاست که همین آقایان واسطه 
می شوند از مجلس استفساریه بگیرند 
برای خالف قانون مجلس در مورد 
بازنشسته ها اما نمی آیند استفساریه 
بدهند برای مقررات من درآوردی 
خودشان. ادله شان این است که فرد 
علی البدل موجود خطرناکی است؟! 
اما می توان با آمریکا مذاکره برابر کرد؟! 
من واقعاً موندم این ها چه نخبگانی 

هستند و ما چه مردم بدبختی؟

اگر و فقط اگر
کمی به فکر منافع 
شهروندان بودیم ...

 عالوه بر این مسئله حقیقتاً این 
هفته نامه

سؤال هم مطرح است که در 
انتخاب شهردار به غیراز شورا نظر چه نهادها و 
اشخاصی باید تأمین شود. میدانیم که تهران 
عالوه بر خصوصیاتی که برای یک ابر شهر مطرح 
است، هم پایتخت سیاسی کشور است و 
هم محل استقرار نهادهای امنیتی و ... ازجمله 
بیت رهبری برای من قابل پذیرش نیست که 
این ها ساکت بوده باشند و نظری نداشته باشند 
و درواقع ممکن است. نقش خود شورا از صد 
انتخاب شهردار حتی به پنجاه هم نرسد. آیا این 

را قبول دارید؟
طبعاً در انتخاب شهردار تهران عالوه بر شورا 
عوامل مختلف مستقیم و غیرمستقیم درگیر 
هستند چون شهردار تهران برای مدیریت بهینه 
باید توان هماهنگی و تعامل مثبت با دستگاه ها 
و مجموعه هایی که ارتباط با مدیریت شهری 
دارند، داشته باشد و فلسفه حضور شهردار 
تهران در هیئت دولت همین است و یا تشکیل 
کمیسیون ویژه مدیریت شهری و کالن شهرها 
در هیئت دولت با مسئولیت وزیر کشور به همین 
دلیل است. من بعید می دانم دفتر مقام رهبری 
دخالتی در انتخاب شهردار تهران بکند ولی 
شهردار تهران دارای قابلیت تعامل و استفاده 
از ظرفیت مجموعه نظام برای حل مشکالت 
عدیده کالن شهر تهران و اداره بهتر شهر و جلب 
رضایت شهروندان باشد، امر بسیار پسندیده 
ایست. شهرداری سنگر سیاسی و جای انتخاب 
کشی سیاسی و جناحی نیست یک مجموعه 

خدماتی و حداکثر فرهنگی اجتماعی است
 بقول شما بخشی از این مسئله 
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طبیعی است که در قانون پیش بینی 
می شود. اما به نظر نمی رسد که به همین جا ختم 
شود و دامنه آن از قانون هم ممکن است فراتر 
رود و حتی در مرحله انتخاب شهردار هم متوقف 
نمی شود. و بعداز شروع به کار شهردار هم ممکن 
است ادامه داشته باشد. بحث این است که رأی 
شهروندان برای اداره شهر تا کجا ضریب نفوذ 
دارد. مثالً در همین مورد که فرمودید و کار 
شهرداری درواقع خدماتی و اجتماعی و فرهنگی 
است. خود شما بیش از دو دوره در کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورا بوده اید و طبعاً بیشتر از 
دیگران به ابعاد مداخالت فراقانونی هم در 
شهرداری و هم در مرحله شورا اشراف دارید. 
مردم از ما انتظار دارند کمی شفاف تر باشیم و 

به ابعاد این مداخالت بپردازیم.
ابعادی که ممکن است مدنظر مقام رهبری 
و ریاست جمهوری و غیره هم نباشد اما تحت 
تأثیر آن بتوانند امیال و اهداف غیر سیستمی و 
حتی شخصی خود را پیش ببرند. مثالً در مواردی 
مانند امالک نجومی و ... این ها به همین سادگی 
اتفاق نمی افتند و پس زمینه ای دارند. که به 

تحقق آن منجر می شود.
به طورکلی عده ای منافعشان در ایجاد و 
تشدید اختالف در درون شورا و نیز بین شورا 
و شهرداری است چون در این شرایط تنش 
و بی ثباتی فرصت سوءاستفاده و تخلف بیشتر 
مهیا می شود. اقتصاد شهری آن ها درجایی مثل 
تهران سرشار از رانت و فرصت های بادآورده 
است و کشمکش بر سر منافع داستان عجیبی 
است. به همین دلیل من درهمان دور اول 
متوجه شدم برای تحلیل اتفاقاتی که در حوزه 
مدیریت شهری می افتد اگر با رویکرد سیاسی 
نگاه شود اشتباه و بیراه محض است بلکه باید 
از دریچه اقتصادی و منافع مادی آن ها را تحلیل 
کرد، تا برش اقتصادی در رویدادهای مربوط 
به مدیریت شهری ندهیم تحلیل واقع بینانه ای 
نخواهیم داشت. در همین جا به نکته ای اشاره 
می کنم در دوره قبل که ما در شورا بودیم چند 
بار از سوی اصالح طلبان مطرح شد که هرچند 
قانون ملزم نکرده ولی بهتر است اعضای شورای 
شهر مخصوصاً درکالن شهرها و مراکز استان ها 

قبل از دوره و آخر دوره اموال خود و بستگان 
نزدیک خود را اعالم کنند که توجه الزم به آن 
نشد. خوب بود دوستان اصالح طلب که با 
شعار شورای پاک و شهرداری پاک به میدان 
آمدند داوطلبانه این را می کردند و شفافیت را از 

خودمان شروع می کردیم
 به نظر می رسد تمایل ندارید این 
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بحث ادامه پیدا بکند. برمی گردیم. 
به بحث انتخاب شهردار. به نظر بسیاری از 
صاحب نظران مدیریت شهری از معدود 
مراکزی است که به دلیل غیرسیاسی بودن 
همان طور که اشاره داشتید. و داشتن ماهیت 
اجتماعی و فرهنگی و خدماتی نیازمند ثبات و 
برنامه ریزی درازمدت برای حل معضالت 
موجود و مشکالتی که احیاناً در اثر بی توجهی و 
بی برنامگی گریبان شهری مانند تهران را بگیرد 
و در زندگی شهروندان و چرخش امورات 
اقتصادی و رفاهی و حتی خدماتی وقفه هایی 
ایجاد بکند. که مستلزم هزینه برای شهر و جامعه 

شهری و دولت و سایر نهادها باشد.
ازاین رو سؤال این است اگر واقعاً اعضای 
شوراهای شهر چه آنان که خود ر ا وامدار جریان 
اصالح طلبی می دانند و چه آنان که خود را چنین 
نمی دانند و حداقل قبول دارند نماینده شهروندان 
تهرانی هستند، و اگر دغدغه های خاصی ندارند، 
چرا نمی توانند بر سر یک اسم توافق کنند و کار 
را به یک متخصص امور شهری بسپارند؟ و 
پیدا کردن چنین شخصی زیاد سخت نیست. 
اما به نظر می رسد اراده هایی در پشت ماجرای 
انتخاب شهردار وجود دارد که هیچ دغدغه ای 
برای مدیریت شهری ندارند. و شورا هم در 
این میان خود تبدیل به چرخ پنجم درشکه 
شده است. و همانی را انجام می دهد که آن ها 
می خواهند. من خواهش می کنم حداقل در 
این مورد کمی شفاف تر بیان کنید به هرحال 
این حق خواننده است که از پشت پرده مسائل 

تا حدودی آگاه شود.
من نظراتم را شفاف و صریح دارم می گویم 
و چیزی را پنهان نمی کنم ولی سعی می کنم 
قضاوت نکنم و نیز مسائل را شخصی نکنم 
چون مشکالت کشور ما فردی نیست فرایندی 
است. فرایندها درست نیست و اشخاص هم 

هرچه باشند در فرایند نادرست خروجی مناسبی 
نخواهند داشت. پشت پرده همان رانت ها و 
منافع اقتصادی و ویژه خواری هاست. شورا هم 
وقتی یک جمع یکدست و از یک لیست واحد 
با برنامه و اهداف واحد از مردم رأی می گیرند 
دچار فراکسیون بندی و یارکشی می شوند معلوم 
است که منفعل خواهند شد. معلوم است که 
کسانی که از یک لیست واحد متعلق به یک 
جریان باشند نباید این قدر صداهای مختلف از 
آن ها شنیده شود و دسته بندی داخلی در جمع 
یکدست معنی ندارد مگر اینکه فرایند ایراد داشته 
باشد یا شکل گیری این وحدت ایراد دارد و یا 
شکل گیری لیست واحد مشکل دارد. همه این ها 
جای طرح و پیگیری دارد ولی چه باید کرد که راه 
نقد و گفتگوی درون جریانی باز نیست و عده ای 
از آسیب شناسی درون جریانی طفره می روند 
و جاخالی می دهند و حتی گاهی فرار به جلو 
می کنند. بهر حال تصمیمات در بیرون شورا 
پخت وپز می شود و در شکل ظاهری روکش 

حقوقی ودمکراتیک به آن داده می شود
 به نظرم ما از کلی گویی و 

هفته نامه

مصلحت اندیشی گذر کرده ایم 
کمی هم باید شفاف بود و در جزییات وارد شد 
این حق شهروندان است که از کنه واقعیات و 
پشت پرده ها باخبر شوند. چرا چنین است؟ چرا 
نمی گذارند شایسته ها در مسند قرار بگیرند؟ 
مردم غریبه نیستند حق دارند از پشت پرده ها 
باخبر شوند. پیش ازاین و در جریان انتخابات 
شورا و ریاست جمهوری شما بودید که 
افشاگری می کردید. از نامه قالیباف گرفته تا زد 
و بند در شورای عالی اصالح طلبان و رقیب و ... 
این سؤال پیش میاید چون دیگر ایام انتخابات 
نیست دیگر انگیزه تان برای افشاگری کم شده 
است. ما میدانیم که ناگفته های بسیاری شما و 
دیگر اعضای شورای پیشین دارند و دارید چرا 
نمی گویید. نه فقط از اصالح طلبان بلکه از تیم 
اصول گرایان هم بگویید از نابرابری ها از تبعیض 
در حوزه فرهنگی جامعه بگویید از حقوق 
تضییع شده هنرمندان و نویسندگان و اصحاب 
هنر حقیقی بگویید که چه سان در زیر دست و 
پای زد و بندهای هنرمند نماها و نویسنده نماها 
و شاعرنماها و ... لگدمال شدند. چرا این باندهای 

فاسد و متأسفانه برقرار در سرتاسر بدنه 
شهرداری کماکان به زندگی لجن وار و فاسد 

خویش ادامه می دهند.
من اساساً با افشا کن افشا کن مخالفم به نتیجه 
می اندیشم و معتقدم مسئله فساد و رانت خواری 
و سوءاستفاده از موقعیت موضوع جناحی و 
سیاسی نیست و اتفاقاً سیاسی و جناحی 
کردن این مسائل باعث مصونیت خطاکاران و 
رانت خواران می شود و پشت نزاع های سیاسی 
پنهان می شوند. من کماکان معتقدم برخورد 
قاطع و بدون تبعیض با مفسدان اقتصادی و 
رانت خواران بهترین مسیر بازگشت اعتماد 
عمومی است. شرط الزم این هدف برگزاری 
انتخابات آزاد، گردش آزاد اطالعات و چرخه 
منطقی و قانونمند قدرت و نخبگان و مدیران و 

درنهایت شکل گیری حکمرانی حزبی است.
 چه کسی باید شفاف سازی بکند، 
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آنجا که بنده اطالع دارم زمانی که تا 
شما و سایر اعضای شورای پیشین را از لیست 
امید کنار می گذاشتند. تیم رقیب بسیار 
خوشحال بود. در این قضیه نامی از رابطه آقازاده 
ژن خوب و یکی از اعضای فعلی لیست امید و 
از اعضای شورای سابق هم مطرح بود. این 

موضوع تا چه حد صحت داشت؟
 در آن زمان زد و بندهایی انجام شده که 
ردیابی و پرده برداری از آن ها می تواند نقطه 
عزیمت خوبی برای آسیب شناسی ضعف ها 
و آفت های جریان اصالحات یا بهتر بگویم 
مدعیان اصالح طلبی خواهد بود. اما چون 
ما از قربانیان این ماجرا بودیم انصاف نیست 
یک طرفه بحث طرح و دنبال بشود. پیشنهادی 
که چندساله کردم همین جا تکرار می کنم بهتره 
یک یا چند نشست علنی و رودررو در درون 
جریان اصالحات در پیشگاه بدنه پرسشگر 
شکل بگیرد و طرفین دالیل و استدالل های 
خود را مطرح کنند و افکار عمومی جریان 
اصالح طلبی هم سؤاالت خود صریحاً مطرح 
کنند و پس از دریافت پاسخ ها نتیجه گیری کنند. 
بارها گفتم هدف ما از نقد و چنین نشست های 
مسائل فردی و مچ گیری از اشخاص نیست 
گفتمانی،  آسیب های  می خواهیم  بلکه 
ساختاری گرفتاری درون جریان اصالحات را 
کالبدشکافی کنیم درواقع هدف نقد فرایندی 
است نه فردی. اما نمی دانم چرا از این پیشنهاد 

فرارمی کنند. به طور مشخص دوستانی که در 
آستانه انتخابات شورای پنجم بنام اصالح طلبان 
پیشرو نامه پراکنی کردند و برای شکل گیری 
شورای پاک و شهرداری پاک رهنمود دادند که 
از اعضای اصالح طلب شورای چهارم نباید در 
لیست شورای پنجم اصالح طلبان حضور داشته 
باشند، چرا اآلن سکوت کرده اند چرا نمی آیند 
دریک نشست عمومی از موضع خودشان دفاع 
کنند. آن نه نفری که آن زمان از موضع تولیت 
جریان اصالحات حرف می زنند چرا اآلن 
ساکت اند بیایند و پاسخگوی آشی که پخته اند 
باشند من به سهم خود در هر زمان و مکان آماده 

این مواجهه علنی و شفاف هستم.
مثل اینکه برخی دوستان عادت کردند 
پهلوان میدان خالی باشند و مناظره را هم فقط 
با طیف اصولگرا قبول دارند ولی از بحث های 
چالشی درون جریانی گریزانند و حاضر نیستند 
پاسخگوی مواضع پرهزینه و سؤال برانگیز خود 

برای جریان اصالحات باشند.
 برگردیم به بحث انتخاب شهردار 
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سه شنبه این هفته قرار است از میان 
گزینه های موجود رأی گیری برای تعیین دو نفر 
نهایی انجام شود. حسب اطالعات موجود دو نفر 
حائز اکثریت آرا شده اند. به نظر شما محتمل ترین 
فرد برای کسب کرسی مدیریت شهرداری ابر 
شهر تهران کیست؟ اگر شما در شورا بودید به 

کدام یک از گزینه ها نظر مساعد داشتید؟
امیدوارم فردی انتخاب شود که ساختار 
شهرداری تهران را خوب بشناسد و بدنه 
احساس همراهی و پیوند با او داشته باشند. 
چراکه بدنه کارشناسی شهرداری احساس 
نادیده شدن و بی توجهی به ظرفیت درون 
شهرداری می کنند و تا این حس از بین نرود بدنه 
شهرداری با شهردار منتخب همراهی همدالنه 
نخواهد کرد. از طرف دیگر شهردار منتخب باید 
به خوبی با شورا تعامل کند و باور داشته باشد که 
تحت نظر شوراست و باید پاسخگوی شورا 
باشد و همه تالش خود را بکند تا رابطه شورا و با 
در عمل مثبت و تعالی بخش برای رفع مشکالت 
شهر و شهروندان باشد. کسی که واجد این 
ویژگی ها باشد در بین کاندیداها هست ولی 
اجازه بدید به احترام همه کاندیداهای محترم 
نام ایشان را نبرم تا خود شورا تصمیم بگیرد و 

جوابگوی تصمیم خودش هم باشد.

علی مهری

Ali.mehri1339ش@gmail.com

به بهانه انتخاب شهردار تهران، رو در رو با احمد حکیمی پور

فقدان برنامه عمل کارآمد؛ آفت مدیریت شهری

امیدوارم فردی انتخاب شود که ساختار شهرداری تهران را خوب بشناسد 
و بدنه احساس همراهی و پیوند با او داشته باشد. چراکه بدنه کارشناسی 
شهرداری احساس نادیده شدن و بی توجهی به ظرفیت درون شهرداری 
می کنند و تا این حس از بین نرود بدنه شهرداری با شهردار منتخب همراهی 

همدالنه نخواهد کرد.

به طور مشخص دوستانی که در آستانه انتخابات شورای پنجم بنام 
اصالح طلبان پیشرو نامه پراکنی کردند و برای شکل گیری شورای پاک و 
شهرداری پاک رهنمود دادند که از اعضای اصالح طلب شورای چهار نباید 
در لیست شورای پنجم اصالح طلبان حضورداشته باشند، چرا اآلن سکوت 
کرده اند چرا نمی آیند دریک نشست عمومی از موضع خودشان دفاع کنند. 
آن نه نفری که آن زمان از موضع تولیت جریان اصالحات حرف می زدند 
چرا اآلن ساکت اند بیایند و پاسخگوی آشی که پخته اند باشند من به سهم 

خود در هر زمان و مکان آماده این مواجهه علنی و شفاف هستم.
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سیاست  ] خارجی [

دیدگاه

پرسش با کد ره گیری 
 1539623122816  

در سایت وزارت امور خارجه بخشی 
به کنسول های افتخاری کشورهای خارجی 
اختصاص دارد. شرایط پذیرش کنسول 

افتخاری چیست؟
پاسخ •

پس از گشایش پست کنسولی، یک فرد 
با طی مراحل ذیل به عنوان مأمور کنسول 
افتخاری در جمهوری اسالمی ایران پذیرفته 

خواهد شد:
۱- نمایندگی دیپلماتیک دولت فرستنده 
می بایست طی یادداشتی نامزد پیشنهادی 
به عنوان کنسول افتخاری را به همراه شرح حال 
و زندگی نامه کامل به وزارت امور خارجه 

معرفی نماید.
۲- نامزد پیشنهادی برای تصدی پست 
کنسول افتخاری می بایست از اتباع ایران و 
یا اتباع خارجی مقیم دائم جمهوری اسالمی 

ایران باشد.
از  پس  خارجه  امور  وزارت   -۳
استعالم های الزم و بر اساس صالحدید طی 
یادداشت رسمی موافقت خویش را اعالم و 

برای روانامه صادر خواهد کرد.
۴- کنسول های افتخاری نمی توانند پیش 
از دریافت روانامه وظیفه ای را عهده دار شوند.
۵- کنسول افتخاری، بعد از اخذ پذیرش 
بایستی برای تقدیم اعتبارنامه ای که به امضای 
وزیر امور خارجه کشور فرستنده رسیده با 

مدیرکل تشریفات دیدار نماید.
۶- دو یا چند دولت می توانند با طی مراحل 
فوق شخص واحدی را به عنوان مأمور کنسول 

افتخاری خود نزد کشورمان منصوب کنند.
پرسش با کد ره گیری 
 1541047284705

حدود دو هفته است که تعدادی از 
مرزبانان ایرانی توسط گروه های در پاکستان 

ربوده شده اند.
۱- چه گروه هایی مرزبانان را ربوده اند؟

۲- چه اقداماتی تاکنون توسط وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران صورت 

گرفته است؟
۳- دولت پاکستان چه همکاری هایی در 

این مورد کرده است؟
پاسخ  •

۱- برخی گروه های تروریستی فعال و 
حاضر در بخش هایی از خاک پاکستان اقدام 
به این جنایت کرده و رسماً نیز مسؤولیت آن 
را برعهده گرفته اند. در خصوص اطالع از نام 
گروهی که به این جنایت دست زده است 
می توانید به اخبار و اطالعات منتشرشده در 

سایت ها و خبرگزاری ها مراجعه کنید.
۲- اقدامات وزارت امور خارجه:

الف( تماس تلفنی وزیر امور خارجه 
کشورمان با وزیر امور خارجه پاکستان )در 

همان روز وقوع این جنایت(
ب( تشریح اقدامات از سوی سخنگوی 
وزارت خارجه )9۷/۸/۱( در گفتگو با 

خبرگزاری ایلنا
۳- اقدامات مقامات پاکستانی

و  دیدارها  در  پاکستانی  مقامات 
مالقات هایی که با مقامات کشورمان داشته اند 
بر اهمیت روابط و حسن همسایگی با 
کشورمان تأکید داشته اند و اطمینان داده اند که 
تمامی امکانات و ظرفیت های خود را برای 

حفظ جان این مرزبانان عزیز ایرانی و آزادی 
آن ها به کار گرفته و خواهند گرفت. 

بر اساس اعالم طرف های پاکستانی، 
تالش های آن ها از طریق سازوکارهای داخلی 
کشور پاکستان ادامه دارد و امیدواریم در آینده 
نزدیک شاهد به نتیجه رسیدن تالش های دو 

کشور برای آزادی مرزبانان کشورمان باشیم.
پرسش با کد ره گیری 

1541046129353
»طی روزهای اخیر دانمارک اتهامات 
سنگینی را علیه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کرده است که باعث آسیب و خدشه به 
حیثیت و آبروی جمهوری اسالمی ایران شده 
است. واکنش وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران چه بوده است و چه اقداماتی 

تاکنون به انجام رسیده است؟«
پاسخ •

وزارت امور خارجه سناریوی طراحی شده 
در دانمارک را توطئه سازمان های اطالعاتی 
دشمن جمهوری اسالمی ایران ازجمله موساد 
برای ضربه زدن و تخریب روند همکاری های 
ایران و اتحادیه اروپایی بعد از خروج غیرقانونی 

آمریکا از برجام می داند.
و  سناریوسازی  این  به  واکنش  در 
موضع گیری های عجوالنه و شتاب زده مقامات 
دانمارکی، در موضع گیری سخنگوی وزارت 
امور خارجه، توئیت وزیر محترم امور خارجه 
و همچنین خبر مربوط به مالقات رئیس اداره 
اول شمال اروپا با سفیر دانمارک به تهران )قبل 
از سفر ایشان به کشورش( در محل وزارت امور 
خارجه، به منشأ شکل گیری چنین توطئه هایی 
علیه جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده 
استوزارت امور خارجه از طریق سفارت 
کشورمان در کپنهاگ در ارتباط با مقامات 
دانمارکی است و از تمام ظرفیت های خود 
برای اثبات عدم ارتباط این سناریو به جمهوری 

اسالمی ایران تالش خواهد کرد.
پرسش با کد ره گیری 

1541046739208
مدیر روابط عمومی کنگره ایرانیان مقیم 
کانادا اعالم داشت: »کنگره ایرانیان مقیم کانادا 
در پی راهکارهای تسهیل صادرات دارو به ایران 
است.« وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران به این خبر چه واکنشی نشان می دهد؟
پاسخ  •

جمهوری اسالمی ایران تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ایران را همواره محکوم کرده 
است و تالش کرده است این تحریم ها حداقل 
تأثیر را به ویژه در موضوعات پزشکی و درمانی 
برای کشورمان داشته باشد. در قرار موقت اخیر 
صادرشده از سوی دیوان بین المللی دادگستری 
)که پس از طرح شکایت کشورمان علیه آمریکا 
بر اساس عهدنامه مودت بین دو کشور انجام 
شد(، دیوان تحریم های آمریکا را مؤثر بر 
وضعیت دارویی و پزشکی ایران دانسته است.
ما از طریق رسانه ها در جریان این خبر 
هستیم. طبیعتاً ظرفیت های مردمی و گروه های 
مردم نهاد برای کمک به مقابله با زورگویی ها 
و تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا 
ظرفیتی قابل توجه است ولی به دلیل عدم وجود 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کانادا )به 
دلیل قطع روابط سیاسی بین دو کشور از حدود 
۱۴-۱۵ سال پیش( امکان بررسی و اطالع از 
جزئیات فعالیت هایی که در این قالب از سوی 

نهاد مذکور صورت می گیرد وجود ندارد.

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

مسئله ای که همیشه عربستان را از دید بسیاری از مسلمانان دنیا 
متمایز می کند؛ خانه کعبه است. اما همه دنیا، عربستان را به این صورت 
نمی بینند. بسته به اینکه کجای دنیا باشید، نگرشتان نسبت به این کشور 
متغیر خواهد بود. اگر از ساکنان مغرب زمین باشید، بیش از هر چیزی 
در مورد عربستان – از شتر و صحرا گرفته تا گرمای سوزان آن –نفت 
و پول عربستان برایتان نمود بیشتری دارد. اگر ایرانی باشید، از مسئله 
کشته شدن حجاج، تجاوز به چند ایرانی و تهدیدهای بن سلمان گرفته 
تا لشکرکشی آنان در زمان خلیفه دوم مسلمانان و صدالبته عاملی موسوم 
به وهابیت ذهنیت شما را پیرامون عربستان شکل می دهد. تکلیف یمن 
درگیر در جنگ با عربستان و قطری که اکنون از جانب اتحادیه عرب 

متخاصم نامیده می شود نیز به طریق اولی مبرهن است.
اما نکته ای که گمان می رود که بسیاری از آن غافل هستند؛ اوضاع 
داخلی عربستان است. اینکه عربستان از دید یک عربستانی چگونه 
کشوری است؟ آیا هم وغم اصلی شهروندان این کشور نیز محدود به 
کعبه، پول نفت، شهر توریستی در حال ساخت و... می گردد یا مطالبات 
عمیق تری نیز به چشم می آید؟ اگرچه با روی کار آمدن بن سلمان، 
ولیعهد جنجالی و جوان سعودی، بحث پیرامون اصالحات داخلی و 
حرکت روبه جلو بیش ازپیش به میان می آید؛ اما گمانه زنی ها در مورد 
میزان تعمیق رفرماسیون موجود، بسیار جریان را پیچیده تر می گرداند. 
اینکه آیا به راستی عربستان حرکتی روبه جلو و به سمت توسعه یافتگی 
را می پیماید یا صرفاً منادی آن گردیده تا افکار جهانیان را با خود همسو 
کند؛ یکی از پرسش های اصلی مطروحه از جانب تحلیل گران، به ویژه 
در جهان عرب می باشد. به خصوص پس از قتل جمال خاشقچی در 
کنسولگری عربستان در ترکیه، این نظریه که بن سلمان در راستای 
تحکیم پایه های قدرت خود و مشروعیت در محافل بین المللی الیه ای 
نازک از رفرماسیون را به نمایش گذاشته را بیش ازپیش تقویت می نماید.

مردم عربستان، به لطف پول نفت و حجاج و البته سرمایه گذاری های 
خارجی همواره ازنظر مالی تأمین بوده و باوجود نیروهای خارجی 
کار که عموماً از کشورهای پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای 
آفریقایی به عربستان مهاجرت می کنند؛ از نیروی کار ارزانی برخوردار 
هستند. شرایطی که ازنظر اقتصادی برای قشرهای مرفه تر عربستان 
بسیار ایده آل می نماید. به صورت کلی تر، حکومت عربستان به دلیل 
درآمدهای سرشار توانسته که با کشورهای صنعتی ارتباط مالی برقرار 
کند؛ ارتباطی که از هر نظر به اصطالح )بُرد – بُرد( می باشد. عربستان 
سالح های سنگین و سبک، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، ماشین 
و... می گیرد و طرف مقابل نیز از برکت پول آن ها بهره مند می گردد! 
مؤسساتی چون گاردیَن و اینترنشنال بیزنس تایم آماری خیره کننده از 
میزان حجم خرید سالح توسط عربستان از کشورهایی چون آمریکا 
منتشر نموده اند که نشان از سطح وسیع گردش مالی دارد که سالیانه 
میان عربستان و کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حال تبادل است. 
آن طوری هم که آمار و ارقام گزارش می دهند؛ این کشور ازنظر تولید 
ناخالص داخلی و ملی، امید به زندگی و سرمایه گذاری های خارجی 
و... کشوری رو به رشد بوده است. به عنوان مثال طبق گزارش فوربس 
در دسامبر ۲0۱۵ رشد ناخالص داخلی عربستان ۳.۵% بوده و در همین 
مقطع زمانی چیزی حدود ۷۵۳ بیلیون دالر درآمد ناخالص داخلی 
داشته و جزو ۷۴ کشور برتر برای سرمایه گذاری شناخته می شود؛ که 
با احتساب جمعیت تقریباً ۲9 میلیون نفری این کشور، می توان گفت، 
مردم این کشور ازنظر اقتصادی - اگر کمی مبالغه به خرج دهم - ازنظر 

اقتصادی در کشور آرزوها زندگی می کنند!
بنابراین عربستان با توجه به این قدرت اقتصادی، می تواند فقر را 
ریشه کن کند، اسباب کار و تحصیل و ازدواج و .... را سهولت بخشد و 

به طورکلی نقش دولت رفاه را به صورت کامل ایفا نماید. اگر بخواهیم 
عربستان را صرفاً از این زاویه ببینیم؛ علی الظاهر کشور بدی به نظر 
نمی آید. اما چرا همیشه مردم این گونه به سعودیه نگاه می کنند؟ چرا وقتی 
می گوییم عربستان، خانه کعبه، میلیون ها بشکه نفت، یمن، وهابی و... 
به نظرمان می رسد؟ چرا هیچ وقت خودمان را در جایگاه یک شهروند 

عربستانی قرار نداده ایم؟
جمعیت عربستآن هم مانند دیگر کشورهای دنیا به دو بخش زن و 
مرد تقسیم می شود. اما مطمئناً اگر – به فرض محال - تمام شهروندان 
مرد از حکومت راضی باشند، متقابالً زن های آن کشور هیچ احساس 
رضایتی در قبال حاکمیت نخواهند داشت. عده ای در بطن قضیه 
عربستان هستند که نه به پول آن فکر می کنند و نه برایشان مهم است 
که اسم خلیج را باالخره عربی می گذارند یا فارسی! مطمئن باشید تمام 
مسائلی که در ذهن من و شما در مورد عربستان می گذرد، در ذهن 
شهروندان عربستان در رده های بسیار پایین تری قرار دارد. بالشک چیز 
دیگری که ذهن آن ها را درگیر کرده مسئله تأمین آزادی و بهره گیری از 
جامعه مدنِی پویایی است که پس از سالیان سال – آن هم در اوج پیشرفت 
دنیا - به صورت بسیار خفیفی آن را درک می کنند. اینکه در یک کشور 
زنان حق خروج از خانه بدون اذن شوهر و رانندگی کردن را نداشته 
باشند، به این معناست که قسمت عمده ای از جمعیت عربستان از نعمت 
یک زندگی کامل بی بهره اند! اینکه پادشاه جدید عربستان و ولیعهدش 
به تازگی به زنان حق رأی داده اند، کار بزرگی نیست. اتفاقاً نشان دهنده 
میزان عقب ماندی مملکتی می باشد که به تازگی برای قسمی از جمعیت 
خود، حق اظهارنظر قائل می شود. به قطع یقین همین رفتارها سبب بروز 
جنبش هایی با رنگ و بویی زنانه، در قلب جامعه مدنی عربستان خواهد 
شد. جنبش هایی که اگر مطالبات آن ها داده نشود؛ ممکن است سمت 
و سویی افراطی به خود بگیرد؛ تا حدی که مبانی دینی و شرعی را هم 
زیر سؤال ببرد. البته فکر نمی کنم فمنیسم قویاً در عربستان ریشه دوانده 
باشد؛ ولی جنبش هایی با این رنگ و لعاب هم اکنون در کف خیابان های 

عربستان در حال ظهور است.
زمانی که یک مفتی وهابی فتوایی مبنی بر حرمت رانندگی صادر 
می کند و زنانی در مقابل، عمل عکس را انجام می دهند؛ همین موضوع 
یعنی اینکه »ما رسماً تابوها را شکستیم«. در سال های اخیر ویدیوهای 
بسیاری تحت عناوین »زنان عربستانی در مسیر دستیابی به حق رانندگی« 
در شبکه های اجتماعی منتشر گردید که نشان دهنده ایستادگی جامعه 
مدنی عربستان در قبال افراطی گری های حکومت وهابی عربستان 
است. حضور بانوانی چون مالنی اشرف نیز در سطح جامعه جهانی، 
بیش ازپیش فریاد مطالبات عربستانی ها را به گوش جهان رسانید. البته 
خاشچقی نیز ازجمله افرادی بود که از منتقدان به نام حکومت سعودی 

به شمار می رفت که در راستای اصالحات عربستان به قتل رسید!
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی عنوان کرده بود که موضوع دادن 
حق رأی و اجازه رانندگی به زنان و... که در راستای اصالحات عربستان 
تا سال )۲0۳0( قرارگرفته است؛ پیوند محکمی با اقتصاد این کشور دارد. 
پیش بینی شده که احتماالً به خاطر مسائل جنگ، نفت و... عربستان دچار 
رکود اقتصادی شود. به همین دلیل حکومت سعودی قصد دارد با اعطای 
امتیازاتی به مردمان خود، به نوعی مشروعیت داخلی خود را که قبالً بر 
پای شریعت بود؛ این بار بر پایه آزادی های مدنی تضمین نماید. اینکه 
این تحلیل واشنگتن پست چه قدر می تواند دقیق باشد مسئله مدنظر این 
حقیر نیست. بلکه مهم ترین وجهی که به ذهن هر عاقلی خطور می نماید 
این است که چرا دولت عربستان برای دادن این امتیازها تا این حد درنگ 
نموده است؟ البته واشنگتن پست هم بی راه نمی گوید. عربستان تابه حال 
هر طوری که شده رفاه شهروندانش را ازنظر اقتصادی تأمین کرده 
است. بنابراین شهروندان مرد این کشور خصوصاً تابعان بی چون وچرای 
شریعت مدنظر حکومت، خواه ناخواه تابع دولت می شوند. از طرف 
دیگر، روحانیون این کشور با صدور فتواهای عجیب وغریب در مورد 
زنان )مثالً تازگی زنان را از حد یکشی باالتر دانسته اند!( عامل محکم تری 
به نام دین را برای سرکوب این قسم عمده جامعه بکار گرفته اند. دینی که 
وهابیت به خوبی توانسته است آن را در راستای اهداف خود بکار برد.

قبل تر اشاره داشتم که جنبش هایی با رنگ و لعاب زنانه در حال 
شکل گیری در جامعه بسته عربستان هستند ولی موردی که نباید 
فراموش کرد این است که بخشی از زنان این کشور هنوز گمان می برند 
حقشان  همین است که رانندگی نکنند یا مثالً رأی ندهند. گمان می کنند 
چون در ام القری قرار دارند پس این فرامین، جزو دستورات دینی است 
و باید آن را تبعیت نمایند. این گروه برخالف دسته اول، هیچ تابویی 
برای خودشان احساس نمی کنند. این موضوع نیز به نوعی دیگر کار را 
برای حکومت – که همیشه تأیید روحانیت را برای خود دارد – آسان تر 
می کند. علی ای حال با توجه به جامعه مردساالری که هنوز بخشی از 
زنانش فکر می کنند تمامی قوانینی که برایشان وضع شده است حق 
آن هاست؛ باید گفت که مردم عربستان راه بسیاری را برای رسیدن به 
هدف نهایی خود در پیش دارند. اگرچه شکی نیست که نه دالر و نه 
ظاهر دموکراسی، بلکه زنان عربستان پیشگام توسعه و اصالح در آن 

کشور خواهند بود.

عربستان پس از دو هفته تکذیب و تناقض گویی، 
سرانجام قتل خاشقچی را پذیرفت و آن را به عوامل 
خودسر نسبت داد. اکنون می توان این پرسش را مطرح 
کرد که قتل منتقد عربستانی چگونه قابل تحلیل است 
و چه پیامدهایی به همراه دارد؟ این نوشتار پاسخ هایی 

کوتاه دربر دارد:
۱- عربستان از زمان قدرت یابی شاهزاده محمد، 
رفتارهای عجیب و جنون آمیز سامان داده است. تداوم 
دخالت فاجعه آمیز در یمن، بازداشت حریری و نابودی 
خاشقچی ازجمله این رفتارهاست. محمد -که در 
قامت مصلحی جوان از پله های قدرت باال رفت-بیش 
از گذشته در افکار عمومی به ویژه در سطح بین المللی 
بی اعتبار خواهد شد. قتل خاشقچی همه نمایش های 
عربستان را در چند ماه گذشته بر باد می دهد. هرچند 
عربستان برخی آزادی های اجتماعی را برقرار کرد، 
اما درباره منتقدان چنان افسارگسیخته است که کنسول 
گری هود را به محل خفت گیری منتقدان بدل کرده 

است.
۲- ترامپ هفته گذشته از دخالت عناصر خودسر 
در قتل خاشقچی سخن گفت. اظهارات او مسیر آینده 
را مشخص کرد و آشکار شد عربستان قتل او را به 
افراد خودسر نسبت خواهد داد. آمریکا از زمان ترامپ 
بیش ازپیش به عربستان نزدیک شده است. عربستان 
به سبب منابع مالی فراوان و دشمنی تازه پدید با ایران، 
برای ترامپ اهمیت دارد و قتل منتقدی مانند خاشقچی 
برای رئیس جمهور آمریکا-که همیشه علیه منتقدانش 
موضعی خشمگینانه دارد-موصوعی حاد محسوب 

نمی شود.
۳-رسانه ها در پی گیری موضوع قتل خاشقچی 
فعاالنه رفتار کردند و اجازه ندادند سیاستمداران، این 
موضوع را در چارچوب توافق های پنهانی، ماست مالی 
کنند. قدرت رسانه ها از مهم ترین عواملی بود که مانع 
شد شخصی مانند ترامپ چشم خود را بر حادثه قتل 

خاشقچی ببندد.
۴-سرنوشت معترضان و منتقدان در خاورمیانه، 
مبهم و پرخطر است. مخالفان سیاسی در حکومت های 
توسعه نیافته به ویژه خاورمیانه در یک قرن اخیر، در 

بهترین شرایط گرفتار زندان بوده اند.
۵-عربستان برخی مقام ها را برکنار و بازداشت 
کرده است. اقدامی نمایشی، که فقط باید آن را تالش 
برای خالصی از وضع پیچیده امروز دانست. آشکار 
است که اقدامی در این سطح بدون دستور باالترین 
سطوح قدرت در حکومتی به شدت فرد محور، رخ 
نمی دهد. اما جالب است که همواره یکی از راهکارهای 
حکومت ها برای مدیریت بحران های برخاسته از خفه 
کردن مخالفان، پیش انداختن عوامل فرمان بر اجرایی 
و پنهان شدن آمران اصلی است. رفتاری که گاهی در 

همین نزدیکی هم قابل مشاهده است.
۶-پادشاه عربستان شاهزاده محمد را رئیس 
کمیته بررسی قتل خاشقچی قرار داده است تا بدین 
ترتیب متهم ردیف اول ماجرا خود مسئول پی گیری 
آن شود. رویدادی که فقط در عربستان-این سرزمین 

عجایب می تواند رخ دهد.
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روزنامه نگار و فعال سیاسی

Edrismohammadi1994@gmail.com

حسن بختیاری زاده
فعال سیاسی

Bakhtiari95@yahoo.com

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 وزارت امور خارجه به یک شهروند است:

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com
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دیدگاه

بنیاد گرائی در چنبره 
عقالنیت

بخش پنجم

همه گروه های سیاسی در کشور ما 
زنجیره ای از جریان گفتمان عقالنی را شکل 
داده اند و می دهند و به تجربه دریافته اند که 
اقبال مردم ایران شامل گروه های سیاسی ای 
می گردد که مؤلفه های بیشتری از این 
گفتمان را در برنامه و چشم انداز خود دیده 
باشند. مصداق روشن آن همین انتخابات 
مهندسی شده سال های اخیر در کشورمان 
را به روشنی و با دلیلی بسیار محکم می توان 
نام برد. در این انتخابات مردم ایران تا آنجایی 
که سرسوزنی فرصت یافتند گروه سیاسی 
نوگرا که گفتمان عقالنیت به عنوان شاکله 
اصلی شعار انتخاباتی آنان بشمار می آمد را در 
مسند ریاست جمهوری؛ دولت؛ نمایندگان 
مجلس و شورای شهر انتخاب نمایند و 
الزم است و باید که این انتخاب و این تحول 
میمون و مبارک و عظیم یعنی اقبال مردم ایران 
به گفتمان عقالنیت را با تمام قدرت و توان به 
فال نیک گرفت و ارزش نهاد و به شایستگی 
هر چه بیشتر تبیین نمود و از ثمرات آن نیز 
بهره برد و با همت و توجه به مسئولیت 
تاریخی و ضرورت درک و یادآوری 
ناکامی های سنگین؛ به فرصت طلبان و 
تمامیت خواهان زمانه مان مجال نداد تا کام 
ملت ایران را که از میوه های شیرین این 
اقبال آشنا گردیده اند را همچون گذشته 
به تلخی رهنمون سازند. سابقه دمکراسی 
خواهی ملت ایران در بین ملت های منطقه 
و نتایج اندک به دست آمده از آن؛ به قدر کافی 
ناتوان است که موجب عدم جلب رضایت 
مردم ما گردد و آن برمی گردد به آسیب ها 
و وقفه هایی که در اثر عدم پیگیری مستمر 
مردمی و نبود نهادهای مدنی و به تبع آن 
استقرار حکومت های شاهنشاهی و مستبد، 
و دیکتاتور و تمامیت خواهی هم که حاصل 
شد و محصول آن هزینه های گزافی است که 
از کیسه ملت ایران به یغما می رود و بسیاری از 
فرصت های تاریخی را چوب تاراج می زند 
و امروز مائیم و این فرصت هایی که باید 
چشم عقل را کامالً باز نگاه داریم و آنچه به 
دست آورده ایم پاس بداریم و در تقویت آن 
بکوشیم. به هر صورت یکی از زمینه های مهم 
در شکل گیری جنبش های خشن؛ به ویژه به 
آمریت بنیادگرایان در دهه های اخیر وجود 
حکومت های خودکامه و نبود نهادهای مدنی 
و بنیادهای مردم ساالرانه نوگرا در کشورها 
بوده است باوجود احزاب مترقی و مستقل و 
مطبوعات آزاد- علی رغم وجود جنبش های 
بنیادگرا همواره راه های مسالمت آمیزی برای 
بیان دیدگاه ها و فعالیت سیاسی وجود دارد 
به همین دلیل نیز هیچ گاه خشونت با اقبال 
عمومی روبرو نمی شود درعین حال ازجمله 
دالیل اقبال نسبی به بنیادگرائی، دور بودن آنان 
از صحنه عملی سیاست ورزی و امور اجرائی 
روزمره کشور است که این امر به دلیل امالء 
نانوشته شان هم سابقه پاک وجدانی را برای 
آنان فراهم می نماید و هم به دلیل استفاده های 
پوپولیستی و آرمان گرایانه و رادیکالشان – تا 
اینکه بتوانند از میان ناراضیان به سیاست های 
دولت های حاکم؛ هوادارانی بیابند البته در 
مواردی که آنان موفق به رسیدن به قدرت 
شده اند یا به سرعت به سوی نوگرایی، 
عقالنیت و تعدیل شعارهای افراطی و 
آرمان گرایانه و پذیرش اسباب و لوازم عرفی 
اداره دستگاه اجرائی حرکت کرده اند و یا به 
دلیل ناکارآمدی به سرعت محبوبیت خود را 
ازدست داده اند و از گردونه حمایت مردمی 
خارج و سقوط و نابودی؛ سرنوشت محتوم 
آنان را رقم زد و این تجربه ایست که بعضی 
از کشورهای در حال رشد و درحال توسعه 
و در حال گذار به کسب آن )عدم محبوبیت 

بنیادگرایان( بسر می برند.

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

فرهنگ سیاسی خشونت گرا
مهندس کاظم جمالیان

عضو کمیته مباحث بنیادین 
حزب اراده ملت ایران

Besta.co@gmail.com

عصر مدرن با عقل گرایی و خردورزی همراه 
است و استیالی عقالنیت، انسان مدرن را به دنیای 
عاری از جنگ و خشونت و روابط مسالمت آمیز 
رهنمون کرده است. در گذشته چنانچه ظهور و 
سقوط پادشاهان و انتقال قدرت سیاسی با خشونت 
و جنگ های خانمان سوز انجام می گرفت، در دنیای 
مدرن انتقال قدرت با روش های نرم و تعامل بین 
گروه های جامعه میسر است و سعی می شود از 
خشونت و درگیری های سخت که آسیب های 
مادی و معنوی جبران ناپذیری بر نسل ها وارد 
می کند اجتناب شود. نقطه آغازین این رویکرد که 
با شعار آزادی، برابری، برادری بود از انقالب کبیر 
فرانسه شروع شد که ساختار مطلق گرایی و حق 
حکومت دائمی یک فرد بر همگان را شکست 
و تکثر، جمهوریت و حق انتخاب به روش 
مسالمت آمیز و به دوراز خشونت در دست یابی به 
قدرت سیاسی موردتوجه قرار گرفت. هر ملتی 
به جهت اختالفات داخلی، هجوم اقوام خارجی 
یا همراهی با ائتالف ها در جنگ های جهانی 
آسیب های خشونت و درگیری را تجربه کرده 
است لذا تالش دولت ها، نهادها و افراد صلح طلب 
در آنست که افکار و رفتار جامعه را به سوی صلح 
و دوستی و تعامل مسالمت آمیز هدایت کنند و در 
این امر فرهنگ سازی می کنند. متأسفانه در تاریخ 
ایران خشونت و جنگ طلبی در روابط بین ایرانیان 
یا روابط با خارجیان پررنگ است. نظام حذف 
و سرکوب، فرار اپوزیسیون، کشمکش نخبگان 
سیاسی و دو انقالب بزرگی که در دوره معاصر 
رخ داده یا آمار درگیری ها و خشونت در جامعه 
همگی نشانه فرهنگ خشونت گرای جامعه 
ایران دارد. در دوره جمهوری اسالمی اگرچه 
طبیعت انقالب با موج عظیم خشونت و ترور و 
اعدام های انقالبی همراه است ولی با تداوم روحیه 
انقالبی و ترویج عمل انقالبی عمالً خشونت و 
کنش خشونت آمیز ترویج و نهادینه شده است 
و گه گاه برداشت های اشتباه از انقالبی گری یا 

آتش به اختیار بودن موجب مشروعیت بخشیدن 
به خشونت می شود. رخدادهایی همچون تسخیر 
سفارتخانه ها، برهم زدن سخنرانی ها، ترور نخبگان 
سیاسی، اسیدپاشی، ضرب و شتم نمایندگان 
مجلس، بازداشت نمایندگان مجلس با ترفندهای 
خاص یا سکوت حاکمیت در مقابل گروه های 
فشار همگی نشانگر آنست که عمل سیاسی 
همیشه بار خشونت و کنش سخت و استفاده 
از ابزار زور را همراه دارد. لذا این سؤال به ذهن 
متبادر می شود چرا گفتگو و مسالمت و مدارا در 
رفتار و کردار ما کم رنگ است و همیشه رسیدن به 

اهداف سیاسی با خشونت و کنش سخت همراه 
است؟ با بیان چند نکته به صورت مختصر می توان 
ریشه شناسی خشونت در فرهنگ سیاسی ایرانیان 

را مورد بررسی قرارداد.
اولین نکته سنت های ناسالم سیاسی در فرهنگ 
ایرانیان است تأثیر نامطلوب نظام های اقتدارگرا و 
استبدادی در ذهنیت و گرایشات سیاسی جامعه، 
موجب تداوم فرهنگ خشونت طلب شده است. 
برتری زور به جای اندیشه و خالقیت، رسوبات 
ذهنی از فرهنگ ایلی و عشیره ای، تصاحب قدرت 
با زور عریان، توطئه جهت حذف مخالفان، فقدان 

مدارا و تساهل، درونی نشدن فرهنگ نقد و گفتگو، 
فرهنگ آمرت و تبعیت، رشد و ترویج شخصیت 
اقتدارگرا، همگی از مؤلفه های زیست در ساختار 
سیاسی اقتدارگراست که مروج خشونت هستند.

دومین نکته روحیه انقالبی یا انقالبی گری 
است. واژه انقالب از ادبیات مارکسیستی و در دوره 
معاصر به فرهنگ سیاسی ایران نفوذ کرده است. 
مفهوم انقالب در اندیشه مارکسیستی تقدم عمل بر 
اندیشه است یعنی در این رویکرد برای تغییر شرایط 
توصیه می شود منتظر تحول در طوالنی مدت و 
با تغییر نگرش ها و ذهنیت ها نباشید بلکه به طور 

مستقیم با عمل فوری و به طور فیزیکی شرایط 
سیاسی را دگرگون کنید و این دگرگونی با قاطعیت 
که همراه با خشونت است عمل انقالبی نامیده 
می شود. لذا اگر انقالب برای رهایی از بن بست و 
در مقطعی کوتاه، مفید و مطلوب به نظر می رسد 
ولی تداوم انقالبی گری چنانچه به برهم زدن و 
خشونت دائمی در سیاست باشد به ناامنی و معضل 
دائمی در سپهر سیاسی تبدیل خواهد شد. چنانچه 
امروزه تفاسیر نادرست و کژتابی ها در فهم از انقالبی 

گری و روحیه انقالبی ما را به این سو برده است.
نکته سومی که موجب ترویج خشونت 
می شود احساس بی معنایی سیاسی است. 
همان گونه که حکومت سعی دارد توزیع عادالنه 
ثروت در جامعه برقرار باشد در خصوص قدرت 
نیز باید همگان از تأثیر فردی خود در قدرت سیاسی 
و حکومت در چارچوب احزاب یا نهادهای صنفی 
احساس رضایت داشته باشند. چنانچه در قوانین 
مختلف مسیر مشارکت مردم در تصمیم سازی 
و هدایت قدرت سیاسی معلوم و مشخص باشد 
ولی نخبگان اجرایی با ترفندهای مختلف، قدرت 
تعیین کنندگی و تأثیر آرای مردم را کاهش دهند، 
جامعه دچار احساس بی خویشتنی یا بی معنایی 
سیاسی می شود و تداوم این وضع به خشونت 
سیاسی یا انفعال سیاسی با واکنش های هنجار 

شکنانه همراه است.
نکته آخر در بیان دالیل خشونت گرایی 
مربوط به شکاف های اجتماعی جامعه ایران 
است. اختالفات قومی، طبقاتی، نژاد، دین، عقیده 
و ایدئولوژی در بین ایرانیان بسیار باال و متفاوت 
است و در تصمیم گیری های کالن همیشه درگیری 
و تضاد به وجود می آورد و این اختالف ها معموالً با 

سهم خواهی و خشونت همراه است.
بنابراین بسترهای تاریخی و سیاسی رشد 
خشونت در جامعه ایران فراهم است و با غفلت و 
عدم سیاست گذاری درست، سنت های نامطلوب 
تنش زا و فرهنگ خشونت گرایی رشد می یابد. 
شایسته است برای آینده ای بهتر و زندگی با امنیت و 
ایمنی روانی و رشد استعدادها و تکثرگرایی، ترویج 
فرهنگ صلح و دوستی و مبارزه با خشونت طلبی 

در دستور کار همگان قرار گیرد.

در اینجا الزم است به معنی مختصری از 
مفهومی تحت عنوان اثربخشی بپردازیم زیرا 
که در ادامه مبحث بسیار با این مفهوم روبرو 
خواهیم شد. اثربخشی را اگر بخواهیم با ادبیاتی 
عامه فهم معنی کنیم می توان آن را عبارت از 
تفاوتی دانست که پس از ورود، عضویت و 
یا آغاز به فعالیت فرد و مجموعه در شرایط 
عمومی جامعه ایجاد می شود و یا به عبارتی 
اثربخشی حزبی عبارت از تغییر مثبتی می باشد 
که پس از تشکیل و یا راه اندازی حزب در 
اصالح امور مردم ایجاد می شود. حال اگر 
این تعریف ساده ارائه شده از اثربخشی را با 
مفهومی با عنوان اصالح ترکیب کنیم به این 
دست آورد مهم می رسیم که جریانی می تواند 

در اصالح امور مردم موفق عمل نماید که از 
توان اثربخشی بیشتری برخوردار باشد و یا 

بودنش به ز نبودنش باشد.
پس از اصالح و یا نتیجه ای که از اصالح 
استخراج می شود و به نوعی غایت همه 
فعالیت های جمعی سازمان یافته و یا باالتر از آن 
غایت هدف انسان از انتخاب زندگی جمعی 
می باشد مفهومی تحت عنوان بهبود است 
که اگر از مجموعه حرکت ها و اصالحات 
شکل گرفته این مفهوم عینیت نیابد می توان آن 
حرکت را عبث و بیهوده نامید. با توجه به این 
تعاریف که به نوعی ارائه تصویری شماتیک 
از غایت فعالیت های جریانی و حزبی بود به 
این ابهام ورود می کنیم که چرا در مقدمه و در 

عنوان این سلسله از گفتارها از اطالق عنوان 
جریان به مجموعه فعالیت های مصطلح به نام 
اصالحات خودداری کردیم و در عمل بدان 
عنوان مشرب )روش دینی، کیش( و یا مسلک 

)روش، طریقت، طریقه( نهادیم.
اگر به سه خصوصیت برشمرده شده برای 
یک جریان تاریخی توجه گردد خواهیم دید 
که در هیچ وصفی که از مجموعه تاریخی 
اصالحات می توان ارائه داد نمی توان سه 
خصوصیت حرکت، اصالح و بهبود را در این 
مجموعه و زیرمجموعه های آن که مصطلح 
به نام احزاب اصالح طلبی شده اند مشاهده 
کرد. ممکن است که دوستان اصالح طلب 
ما در پذیرش این احصاء معنی از مجموع 

فعالیت های صورت گرفته در سالیان گذشته 
با مقاومت و به نوعی رد با خشونت وارد شوند 
و بگویند که این نوعی برداشت سوگیرانه و 
به نوعی تخطئه آمیز از جریان اصالح طلبی در 
ایران می باشد و با این توجیه به رد مفاد تحلیل 
و تکفیر تحلیل گر دست بزنند. اما این دوستان 
باید بدانند و قبول کنند که میان مذهب، فرقه، 
شیوه و مکاتب فکری، عقیدتی و فرهنگی که 
نحله اصالح طلبی بیشتر در این قالب ها جا 
می گیرد با یک جریان حزبی تفاوت فراوان 
است و این تفاوت ها خود را در میدان عمل 
نمایان می سازند و ربطی به قبول و یا رد 
موضوع از سوی رهبران، اعضاء و هواداران 
آن ها ندارد و متأسفانه این تفاوت ها مؤید حق 

و یا استحقاق قرار گرفتن اصالح طلبان در 
طیف جریانِی فعالیت های سیاسی در صحنه 

عمل دیده نمی شود.
مطمئنًا در ادامه مطلب آنجا که به 
ویژگی های تعریف شده از حزب و جریان 
آن هم نه در نزد ممالکی چون ما که خود آن 
نامی را که می پسندیم بر خود می نهیم بلکه در 
جوامعی که قرن ها در این حوزه دارای تجارب 
میدانی می باشند، می پردازیم به ضعف های 
ساختاری مؤید ادعای صورت گرفته در 
این خصوص که اصالح طلبان ایران هنوز 
با واقعیتی به نام فعالیت حزبی و جریان دار 
فاصله بسیار عمیقی دارند اشاره های مصداقی 

خواهیم داشت.

علی اکبر مختاری
روزنامه نگار و فعال سیاسی

aamokhtari20@gmail.com

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

 در شماره قبل مقدمات مطرح و تا حدودی راه را برای 
ورود در متن اصلی بحث هموار کردیم و به نوعی این ظرفیت را 
با ادله هایی که ارائه دادیم درتم اصلی موضوع گنجاندیم که در 
آن به صورت ساده بیان داشته شود که فعالیت در عرصه سیاست 
با فلسفه اصالح در امور مردم و یا بهبود در شرایط کلی زندگی و فعالیت شهروندان به انجام می رسد، حال با تکیه 
بر این تعریف ساده می توان این انتظار را داشت که اگر مجموعه ای، گروهی، تشکلی و یا حزبی تشکیل می شود 
در اصل وظیفه اش تالش برای انتقال زندگی شهروندان از موقعیتی به وضعیتی مطلوب می باشد و این انتقال 
فعالیتی را می مانست که باید با خود این سه ویژگی را به همراه داشته باشد:۱- حرکت ۲- اصالح ۳- بهبود؛ تا بر 
این مبنا گفته شود که وجود حزب و تشکل می باید با حرکت توأم باشد تا نشان دهد که این موجودیت قادراست 
خود و مردمان را از نقطه ای به نقطه ای دیگر و یا از موقعیتی به موقعیت بهتر انتقال دهد، اما ازآنجاکه هر جابجایی 
توأم است با تأثیر در عناصر و محیط پیرامون مسلم است که این تأثیر می تواند با همراهی آن ها توأم شود و یا 
مقاومت آنان را در مقابل خود برانگیزاند که برای مدیریت این دو حالت احتمالی باید حزب و یا جریان سیاسی 

قادر به اصالح نوع ارتباط و اثربخشی که از آن انتظارمی رود باشد.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com
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 جمع ما نسل ما، چنین ظرفیت و لیاقت و 
شایستگی را در خود دارد به شرط آنکه خود 
را باور کند و عزم و اراده خود را جزم کار 
ساماندهی و سازمان دهی الزم برای این امر 
مهم نماید. خود بنده بنا به دالیل پیش گفته، 
پس از دوم خرداد ۷۶ علیرغم دعوت های 
متعدد وارد هیچ یک از گروه های مجموعه 
دوم خرداد نشدم زیرا معتقد بودم که بعد از 
دوم خرداد وارد مرحله جدیدی شده ایم که 
باید گام بلند دیگری به پیش برداشت و طرح 
نویی را درانداخت. و تمام عزم خود را جزم 
همین هدف کرده ام. البته در یکی دو گروه 
عضویت داشته و دارم مثل مجمع نیروهای 
خط امام و مجمع نمایندگان ادواری مجلس 
شورای اسالمی که هم عضو مؤسس و هم 
عضو شورای مرکزی این گروه ها هستم که 
تشکیل آن ها هم به سال های قبل دوم خرداد 
برمی گردد و دران شرایط کمک به تشکیل و 
راه اندازی چنین گروه هایی را عین ضرورت 

می دانستم.
البته در شرایط فعلی ارتباطم را به حداقل 
رسانده ام چون حرکت حزب خودمان را در 
اولویت اول زندگی سیاسی خود قرار داده ام 
و بیشترین انرژی و توان را باید صرف این 
مسیر نمایم. ولی به هرحال به دلیل ارتباطات 
دوستانه و اطالع از اوضاع واحوال جبهه 
دوم خرداد و استفاده از تجارب و امکانات 
آن مجموعه ها با اکثریت گروه های جبهه 
دوم خرداد در ارتباط می باشم و بر اساس 
چنین اطالعاتی از داخل گروه های دوم 

خرداد است که به تحلیل رسیده ام و هنوز 
هم البته وجود این گروه ها را الزم میدانم 
و باید کمک شوند ولی کافی نمی دانم و 
حضور دوستان حزب را هم در داخل آن ها 
مانع نمی دانم. ما معتقدیم که نسل ما نسلی 

است که با تساهل می توان آن را نسل ۱۷ 
شهریور نامید. باید خود را آماده مدیریت و 
رهبری و جریان اصالح طلب کشور نماید 
و مسئولیت هدایت و سازمان دهی نسل دوم 
خرداد را به عهده بگیرد تا انشاءا... برای اولین 

بار بتوانیم به بدبیاری تاریخی در این کشور 
چیره شویم، در غیر این صورت آنارشیسم 
اجتماعی و تجزیه حداقل سرنوشتی است 

که در انتظار کشور عزیزمان می باشد.
ما باید با استفاده بهینه از تجارب نسل های 
گذشته خصوصاً نسل معروف به خاکستری، 
نسل نهضت ملی، نسل خرداد ۴۲، نسلی 
که انقالب ۵۷ را رهبری کردند و گروه ها 
و شخصیت های مذهبی، ملی، ملی مذهبی 
و غیرمذهبی، همه و همه استفاده الزم را در 
اندیشه و عمل داشته باشیم و در تالش دائم 
در جهت پایه ریزی کار جمعی باشیم که از 
پائین شکل گرفته باشد و فرهنگ و حرکت 
و کار جمعی را در باالترین حد خود تمرین 
و نهادینه کرده باشد و کارهای اساسی و 
برنامه ریزی های بلندمدت را وجهه همت 
خود قرار داده باشد تا از بحران های محتوم 

دهه آینده کشور جلوگیری به عمل آورد.
این حرکت باید از بطن و درون جبهه 
دوم خرداد و گروه های حامی آن شکل 
بگیرد و نقطه عزیمت خود را تجارب 
ارزنده و دستاوردهای گران سنگ گروه ها و 
شخصیت های این جبهه و گذشتگان تاریخ 
کشور قرار دهد. درواقع حرکت ما ادامه 
منطقی و تکامل یافته حماسه دوم خرداد در 
شکل جمعی و سازمان یافته نوین است که 
ایرادات گروه های قبلی و موجود در آن به 
حداقل ممکن رسیده و نقاط قوت گروه ها 
و مصلحان موجود و گذشته نیز در حداکثر 

خود بازتولید و به کارگیری خواهد شد.

اندیشه] گفتمان[

دیدگاه

 گسترش کشمکش های قومی و 
افزایش اهمیت آن در سیاست بین الملل، 
شاهد توجه فزاینده ای نسبت به مسئله 
قومیت و ناسیونالیسم در شاخه های 
گوناگون علوم اجتماعی هستیم. از اوایل 
قرن بیستم به بعد، تالش هایی در جهت 
سیاسی کردن مسائل زبانی و مذهبی 

صورت گرفته است...
واژه قومیت در اصل برای مطالعه 
یک چهارچوب تاریخی خاص، یعنی 
ایاالت متحده آمریکا به وجود آمد که در 
آن گونه های زبانی، نژادی و مذهبی دارای 
ملیت های گوناگون زندگی می کردند. 
در حقیقت اغلب آثار اولیه درباره قومیت 
و گروه های قومی مربوط به مطالعات 
موردی در آمریکا بوده است. عیساجو با 
بررسی ۲۷ تعریف برگرفته از آثار نظری 
مربوط تأکید دارد این آثار به دوره مقبولیت 
نظریه »کوره مذاب« مربوط می شود بر 
اساس آن گروه های قومی گوناگون در 
این جامعه سرانجام در فرهنگ و شیوه 

زندگی آمریکایی حل می شوند.
ناتان گلیزر و دانیل موینیهان به اصلی 
در باب قومیت اعتقاد داشتند به نام »ورای 
کوره مذاب« و بدین گونه تبیینش داشتند: 
گروه قومی گروهی است با سنت فرهنگی 
و احساس هویت مشترک به عنوان یک 
گروه فرعی از یک جامعه بزرگ تر. تقریبًا 
در حدود دهه ۱9۶0 بود که فرضیه لی 
هانسن در مورد )نسل سوم( یا )بقای 
هویت قومی( در آمریکا بسیاری از 
پژوهشگران و علمای قومیت را تشویق 
کرد تا این پدیده را در آمریکا بررسی کنند.
بیشتر آثار ارائه شده برای توجیه نظری 
دو ره یافت اصلی در نظریات مربوط 
به قومیت برگرفته از موارد موجود در 
آمریکای شمالی یا اروپا بود ازجمله 
آن ها مکاتبی چون کهن گرایی در برابر 
نوگرایی یا ابزارگرایی است. کهن گرایان 
قومیت را پدیده ای کهن یا عنصر اساسی 
موردنظر بشر می دانند و بر اهمیت روابط 
متکی بر زبان، مذهب و نژاد تأکید می کنند. 
مدرنیست ها یا ابزارگرایان معتقدند: 
قومیت و ملت قبل از آنکه طبیعی یا عنصر 

ضروری در بطن جامعه و تاریخ باشند، 
پدیده هایی جدید و محصول تحوالت 

مدرن نظیر کاپیتالیسم هستند.
در دهه ۱9۷0 نسل جدیدی از 
دانشمندان علوم اجتماعی به جنبه های 
سیاسی مسئله قومیت پرداختند و تالش 
داشتند تعاریف یکسانی از گروه قومی و 
ملیت ارائه دهند. ساخت واژه جدیدی 
همچون »ناسیونالیسم قومی« و »سیاست 
قومی« توسط آن ها به آشفتگی موجود 
درباره مسئله قومیت با مفهوم ملیت و 
دولت سازی بود. جالب است بدانیم 
این واژه ها و اصطالحات غالباً در علوم 
سیاسی پدیدار شدند و پیدایش آن ها نتیجه 
پیشرفت و گسترش مطالعات قومی در 
انسان شناسی و جامعه شناسی نبود. 
ساخت واژه ناسیونالیسم قومی و تعمیم 
کاربرد آن حاصل تالش واکرکونور بوده 
است. کونور بر این عقیده بود که عامل 
ماهیت ملیت »خودآگاهی« است! کونور 
عمده خطا را در ره یافت های علمی درباره 
ناسیونالیسم می دانست. وی معتقد بود واژه 
ناسیونالیسم به غلط احساس وفاداری به 
دولت جاافتاده است درحالی که وفاداری 
به ملت تفسیر صحیح این واژه است و 
تلقین کننده رگ و ریشه ملی است. همان 
ایام اشنایدر در نقدی به کونور اشاره داشت: 
معیار کونور برای برابر دانستن مفهوم 
قومیت و ملیت مبنایی نژادی از ملیت 
ارائه می دهد زیرا از نظر او گروه قومی بر 
اساس وحدت نژاد و فرهنگ توصیف 
می شود. به گفته اشنایدر چنین تعریفی از 
ملیت مشکالت و آشفتگی بیشتری ایجاد 
می کند و این ها در حالی است که احساس 
تعلق به یک نژاد همانند تعلق به یک گروه 

قومی نیست.
ماحصل مباحث مطرح شده این است 
که مفاهیمی چون قومیت، گروه های 
قومی، قبیله و ناسیونالیسم قومی ناروشن 
است و در مورد تعریف و ویژگی های 
آن ها توافق وجود ندارد. درحالی که 
اصطالحاتی چون قومیت و گروه های 
قومی برای توصیف تاریخی ملیت های 
بومی و غالباً مهاجر آمریکای شمالی پدید 
آمدند، بعدها به مفاهیمی جهان شمول 
تبدیل به دوراز هرگونه دیدگاه انتقادی 
برای تحلیل گروه های مذهبی-زبانی در 

خاورمیانه به کار گرفته شدند.

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

گفتمان مسلط جامعه ایرانی و استبداد
 ضد گفتمان تشیع علوی  •

)گفتمان انقالب اسالمی(

ضد گفتمان تشیع علوی از سوی سخنگویان 
آن یعنی دکتر شریعتی, آیت ا... خمینی و استاد 
مرتضی مطهری مطرح می شود. شریعتی با طرح 
امامت به عنوان اصل مترقی که محتوی آن مبتنی 
بر ایجاد جامعه ای بی طبقه که هیچ شرافتی اعم 
از نژاد، طایفه، وابستگی به خاندان های قدرت 
و ثروت و نفوذ وجود ندارد و تنها وجه تمایز 
و برتری انسان ها تالش و مجاهدت آن هاست 
)لیس لالنسان اال ما سعی( و وسیله تقرب به 
خداوند جز تقوی نیست )ان اکرمکم عندا... 
اتقیکم( و خداوند نیز به هیچ کس وعده ای 
نداده است جز بر مستضعفین )غیرخودی ها( 
و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی االرض 
و نجعلهم االئمه و نجعلهم الوارثین و جز 
شایستگی چیزی برای رسیدن به مناسب باال 
نیست )السابقون السابقون اولئک المقربون(. 
در اینجا اشاره کنیم که منظور از قربت نزدیکی 
به حکومت و بهره مندی از امتیازات ویژه نیست.

که متأسفانه نقطه  ابهام بسیاری بوده و نوعی 
اشرافیت سیاسی ناشی از پیش کسوتی در مبارزه 
و امثالهم را موجب شده و نوعی برتری از نوع 
برتری های جامعه نیمه اشرافی صدر اسالم پیش 
می آید که در آن طلحه و زبیر از مجاهدین 
باسابقه بودند و حقوق ویژه ای مطالبه می کردند. 
استناد شریعتی به عملکرد و سخنان امام علی 
است. که سهم آنان از بیت المال را باکسانی 

که تازه مسلمان شده بودند مساوی قرار داد.
بعد از انقالب متأسفانه گذشته و سابقه گرایی و 
نوعی اشرافیت ناشی از مبارزه گریبان گیر این 
جامعه شد. سابقه مبارزاتی به عنوان ارزش، راه 
نفوذی شد برای برقراری اشرافیت )نابرابری( ها 
وبرتری دادن برخی از انسان ها بر برخی دیگر و 
شکل گیری خودی و غیرخودی های جدید. از 
دیگر وجوه امامتی که شریعتی مطرح می کند 
و مهم ترین بعد آن است. حمله غیرمستقیم به 
ثنویت ایرانیت و نفی برتری ایرانیان و درنتیجه 
شکستن پایه های لزوم عصمت برای امامان و 
انبیاء است با طرح مفهوم انسان مافوق به جای 
مفهوم مافوق انسان- که در فرهنگ ثنوی 
ایرانی به اهورامزدا و در تشیع سنتی شخصیت 
ماورائی از جنس نور برای پیامبر و امامان قائل 
هستند برمی گردد-باز در اینجا استناد کالم امام 
علی است. علی در نامه معروفش به مالک اشتر 

می نویسد:
در اسالم مأمور و معذور نداریم )نفی مفهوم 
سمعاوطاعتا( تو موظفی آن را بسنجی و اگر 
درست یافتی و با حکم خدا مغایرت نداشت 
و پیش وجدان خودت توانستی مجاب شوی 
که بتوانی در پیشگاه الهی پاسخگو باشی باید 
انجام بدهی ]و مسئولیت اعمالت هم با خودت 
است نه امیرالمؤمنین حتی اگر او علی باشد که 
به زعم ما معصوم است و واجب الطاعه[. این 
حق مخالفت و رجوع به عقل و وجدان حتی 

در مقابل امام معصوم داده شده است. 

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری

 کنکاشی در باب قومیت 
و گروه های قومی 
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معرفتی  »آسیب شناسی  جزوه   
گفتمان  به  نگاهی  )با  ایرانی  جامعه 
اصالح طلبی(« در سال 8۶ 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 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.

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 ۱۳78 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

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

حمیدرضا قائدی
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دیدگاه

واقعیت های احیای دریاچه ارومیه

در دولت اول دکتر روحانی که برنامه های 
احیای دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان 
با جدیت و مداوم پیگیری می شد، کمیته های 
استانی فرهنگی و اجتماعی کارگروه احیای 
دریاچه ارومیه تشکیل شد که بنده هم از سوی 
استاندار وقت استان آذربایجان غربی دبیر 
کمیته فرهنگی و اجتماعی کارگروه احیای 
دریاچه ارومیه منصوب شدم و مقرر شد 
زیر نظر معاون امور عمرانی وقت استانداری 
طرح های فرهنگی و اجتماعی را آماده و اجرا 
کنیم که حدود ۱00 برنامه فرهنگی بخشی و 
فرا بخشی آماده و به معاون امور عمرانی که 
دبیر استانی کارگروه احیای دریاچه هم بودند، 
تقدیم کردیم. بعد از مدتی مشخص شد هیچ 
نوع اعتقادی به اجرای اقدامات مؤثر و پایدار 
فرهنگی وجود ندارد و گویا هدف سیاسی 
بوده تا فرهنگی! از این حکایت که بگذریم، به 
چکیده تمام مطالعاتی که علت خشکی دریاچه 
ارومیه و سایر منابع آب های سطحی که در 
جلسات کارگروه احیای دریاچه ارومیه گفته 

شد؛ اشاره می کنم:
علت اصلی و عمده خشکی دریاچه ارومیه 
و سایر تاالب ها و دریاچه های کشور افزایش 
مصرف آب کشاورزی بوده است. 9۵ درصد 
آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی است 
و فقط ۵ درصد آب صرف تأمین مصرف 
شرب مردم می شود. اتفاق مهمی که بعد از 
انقالب اسالمی در کشور رخ داده است، تغییر 
الگوی کشت و توسعه وسعت زمین های زیر 
کشت زراعی و باغی بدون اصالح روش های 
سنتی آبیاری و افت راندمان آب مصرفی بوده 
است. بر اساس برآوردهای کارگروه احیای 
دریاچه ارومیه در کشور ما حدود ۷0 تا ۸0 
درصد آب مصرفی کشاورزی هدر می رود. 
در سال های اخیر در حوزه آب ریز دریاچه 
ارومیه محصوالت آب بر، چون سیب، چغندر، 
هندوانه و ... کشت شده است که درگذشته این 

محصوالت در منطقه کشت نمی شدند.
در چهل سال گذشته جمعیت کشور 
دو برابر شده و نیاز جمعیت به محصوالت 
کشاورزی و غذایی بیش از ده برابر شده است. 
زیرا الگوی مصرف مردم نیز کامالً تغییر یافته 
است. یعنی در چهل سال اخیر نیاز بخش 
کشاورزی به منابع آب بیش از چهارصد برابر 
شده است. درحالی که در سال های فوق نه تنها 
میزان بارندگی بیشتر نشده است، بلکه سال های 

متوالی خشک سالی را تجربه کرده ایم.
در نتیجه، کشاورزان برای حفظ میزان 
محصول خود، آب های موجود را به سمت 
مزارع و باغات خود هدایت کرده و هرساله 
حق آبه دریاچه ارومیه غصب شده است. 
نتیجه تجاوز به حق آبه دریاچه ارومیه، مرگ 

آن بوده است.
راه حلی که ستاد احیای دریاچه ارومیه 
پیشنهاد داده بود توقف کشت محصوالت 
آب بر در حوزه دریاچه ارومیه و پرداخت 
پول به کشاورزان بود. این طرح به نکاشت 
معروف شد و گویا در استان اصفهان نیز قباًل 

اجرا شده بود.
بر اساس نظر کارشناسی ستاد احیاء دریاچه 
ارومیه اگر سه سال نکاشت در منطقه میاندوآب 

و شهرهای مجاور در استان آذربایجان شرقی، 
در کنار سایر ۷۲ طرح احیاء اجرا می شد، 
دریاچه ارومیه از مرگ حتمی نجات پیدا 
می کرد و اگر این برنامه و طرح ها برای ۱0 
سال ادامه پیدا می کرد، ده میلیارد مترمکعب در 
دریاچه ذخیره سازی می شد که تراز اکولوژیک 
دریاچه محسوب می شد. یعنی دریاچه احیا 

می شد.
وقتی این طرح ها در کارگروه ستاد احیا که 
در شهر میاندوآب برگزارشده و بنده نیز حضور 
داشتم، مطرح شد، دو تن از نمایندگان وقت 
شهرستان میاندوآب به شکلی مخالفت کردند 
که هیچ راه مصالحه ای باقی نماند و در همان 
جلسه مسئولین ستاد احیا عقب نشینی نمودند و 
گویا با پیگیری همان نمایندگان، رئیس جمهور 
نیز از طرح احیاء دریاچه عقب نشستند و طرح 
نکاشت به طرح بهکاشت مسخ شد و آن هم 
اجرا نشد و در نهایت تخصیص اعتبارات 
دریاچه ارومیه در بهترین حالت به ۳۵ درصد 
هم نرسید که آن هم صرف هزینه های اصالح 
آبیاری کشاورزی شد که خیلی دردی از دریاچه 
رو به موت ارومیه دوا نکرد و اآلن می توان گفت 

دریاچه ارومیه مرده است.
پس ما با دو علت در بحران زیست محیطی 
و افت خطرناک منابع آبی کشور روبه رو 
هستیم: یکی افزایش جمعیت و به تبع آن 
افزایش مصرف منابع آب موجود در کنار 
کاهش ورودی آب و خشک سالی، دومی 
بی تدبیری سیاستمداران در ایجاد فضای 
واحد تصمیم گیری برای مدیریت بحران 
زیست محیطی. ما در برنامه احیای دریاچه 
ارومیه مشاهده کردیم که مرگ دریاچه 
ارومیه نه از بی پولی، بلکه عقب نشینی و باج 
دادن دولت و ستاد احیا به نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی حوزه های انتخابیه بود. آن ها 
هم قطع و یقین به دنبال حفظ کانون رأی خود 
برای انتخابات آتی بودند که خوشبخ تانه هر 
دو هم رأی نیاوردند ولی خسارت سنگینی 
بر محیط زیست آذربایجان وارد ساختند. 
پس به سادگی مشاهده می شود تا زمانی 
روابط دولت و مجلس شورای اسالمی نه 
بر اساس منافع درازمدت توسعه پایدار ملی، 
بلکه بر اساس بده بستان های سیاسی تعیین و 
مدیریت می شود؛ هیچ مشکل زیست محیطی 
و اجتماعی از مردم بر اساس آراء کارشناسی و 
طرح و برنامه علمی حل وفصل نخواهد شد.

در این ۵ سال پول های فراوانی به نام احیای 
دریاچه ارومیه صرف شد، ولی دریاچه ارومیه 
مرد؛ اما افرادی از این پول ها به نام و نوا رسیدند!
آیا دریاچه ارومیه قابل احیا نبود؟ داده های 
دقیق علمی نشان می دادند در صورت 
همکاری مردم و هماهنگی بین دولت و 
نمایندگان مجلس و اقتدار مسئولین محلی 
دریاچه ارومیه قابل احیا و زندگی بود. ولی 
صد حیف که سرنوشت نگین آذربایجان 
قربانی بی تدبیری ها و بی ارادگی مسئولین ملی 

و محلی شد.
هرچند که بازهم اگر از گذشته عبرت 
بگیرند و یک بار برای همیشه، به جای منافع 
زودگذر سیاسی به منافع بلندمدت ملی توجه 
بکنند، احیای دریاچه ارومیه امری است شدنی!

با توجه به اهمیت بازخوردهای بعدی 
سخنان محمد دریش فعال محیط زیست در 
نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران، بر آن 
شدیم تا گزیده ای را تقدیم مخاطبین کنیم. 
در ضمن در کنار آن، یادداشت های ایشان 
در کانال تلگرامی که حاوی تلنگرها و 
برداشت های سخنران از مواضع خود و 

حزب می باشد، ارائه می شود.

   ما در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۳ هزار میلیارد 
مترمکعب آب در دریاچه ارومیه داشتیم. در 
آن زمان در دانشگاه تبریز همایشی برگزار شد 
و موضوع این همایش این بود که ما چگونه 
می توانیم از شر دریاچه ارومیه خالص شویم. 
درواقع یکی از بزرگ ترین تهدیدها این بود 
که چرا حجم دریاچه ارومیه مرتب افزایش 
می یابد و بسیاری از اراضی و تأسیسات را 

نابود می کند.
بر روی همه  ما  پیشنهاد شد     
رودخانه های منتهی به ارومیه ۱0۵ سد احداث 
کنیم و اجازه ندهیم حتی یک قطره آب وارد 
دریاچه ارومیه شود و حتی گفته شد که این 
کار می تواند ۲00 هزار فرصت شغلی جدید 
بیافریند. هرچقدر فعاالن محیط زیست فریاد 
زدند که این کار می تواند به ضرر اقتصاد پایدار 

کشور تبدیل شود کسی گوش نکرد.
هزار   ۵ عرصه  یک  ما  امروز    
کیلومترمربعی را ازدست داده ایم و در تمام 
ساحل شرقی دریاچه ارومیه با یک بحران 
جدی روبه رو شدیم به طوری که موج بزرگ 
مهاجرت و بیماری منطقه را فراگرفته است.

   آیا بحران دریاچه ارومیه که در کتاب های 
درسی دانش آموزان استرالیا تدریس می شود 
یک استثنا بوده و آیا درجاهای دیگر به بهانه 

اشتغال و توسعه و رشد اقتصادی و مهار تورم 
مالحظات زیستی را کنار نگذاشتیم.

  با توجه به مشکالت پدید آمده از 
بی توجهی به محیط زیست در خوزستان، 
استانی که بزرگ ترین تولیدکننده کشاورزی 
کشور است و بیشترین میزان سرمایه گذاری 
نفت و گاز در آن انجام شده و منطقه آزاد اروند 
و ۳۳ درصد آب های سطحی کشور را دارد 
چرا باید کسی حاضر نباشد در آن زندگی 
کند. آن هایی که می گویند اقتصاد مهم تر از 
محیط زیست است آزمایشگاه خوزستان را 

ببینند که چه بالیی سر ما آورده است.
  چرا باید بیش از ۳0 هزار سکونتگاه 
روستایی ما در نیم قرن گذشته خالی شود و 

حاشیه نشینی شهرها افزایش یابد.
  هیچ کشوری در دنیا نمی تواند ادعا 
کند که بیشتر از آن چیزی که ما در ایران از 
هر مترمربعمان انرژی خورشیدی دریافت 
می کنیم می تواند انرژی خورشیدی دریافت 
کند سال ۲00۶ یو. ان.دی. پی. گزارش داد اگر 
عرصه ای به طول و عرض ۸00 کیلومتر مجهز 
به سلول های فتوولتانیک شود می تواند نیاز به 
انرژی مردم جهان را برای یک سال تأمین کند.
  در آن مقطع حداکثر راندمان سلول های 
فتوولتانیک ۱۴ درصد بود امروز این رقم 
حداقل ۳۵ درصد است یعنی ما اگر منطقه ای 
به طول و عرض کمتر از ۳۵0 کیلومتر را به 
این سلول ها مجهز کنیم می توانیم نیاز مردم 
جهان را به انرژی برای یک سال تأمین کنیم.

  ما که می توانیم با این تحریم های 
بی رحمانه کیک زرد بسازیم چرا نتوانستیم 
سلول های فتوولتانیک به اندازه کافی تولید کنیم 
و چرا به سمت توسعه ای رفتیم که به شدت 
آب محور است و وابستگی معیشتی را به منابع 

آب وخاک افزایش داده ایم.
اتفاق در محیط زیست    بدترین 
فرونشست زمین است 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.
  اتحادیه اروپا ۴ میلی متر نشست زمین 
در سال را شرایط بحرانی اعالم می کند سازمان 
زمین شناسی ما در سال ۲0۱0 اعالم کرد میزان 
نشست زمین در جنوب تهران به ۳۶ سانتی متر 
رسیده است و سال ۲0۱۵ دوباره آن رکورد را 
شکستیم و در دشت فسا و جهرم این رقم به 
۵۴ 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.

  ما نتوانستیم آموزه ها و دغدغه های 
محیط زیستی مان را به شکلی جذاب و 
ملموس به سطح حاکمان و دولتمردان قدرت 
ساالران منتقل کنیم برای همین است که هنوز 
فکر می کنیم اگر به محیط زیست بها بدهیم 

یعنی جلوی اشتغال و توسعه را گرفته ایم.

  کشوری که در محدوده عرض ۳۵ 
تا ۴0 درجه نیمکره شمالی قرارگرفته نباید 
شعارش خودکفایی در کشاورزی باشد این 
یک خطای بزرگ و راهبردی است ما نباید 
به سمت افزایش وابستگی معیشتی به منابع 
آب وخاک حرکت کنیم بلکه باید شعارمان 
تأمین امنیت غذایی باشد و آن را از طریق پول 

تأمین بکنیم.
  ژاپنی ها ۲۳ درصد غذایشان را از داخل 
تأمین می کنند و ما طبق آمار 9۱ درصد غذا 
را در داخل تأمین می کنیم و به همین دلیل 
همیشه از کابوسی به نام قحطی ترسیده ایم اما 
ژاپنی ها هرگز از این کابوس نترسیدند چون 
اگر ۶00 میلیارد دالر واردات دارند ۶۵0 میلیارد 
دالر هم صادرات دارند و هر چه بخواهند را 

می توانند بخرند.
  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.

جامعه] محیط زیست[

گزیده هایی از سخنرانی محمد درویش در کنگره حزب اراده ملت

مشکالت پدید آمده از بی توجهی به محیط زیست تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع 
طبیعی ملی، جزو سه چالش اصلی کشور 
است. خشک شدن دریاچه ارومیه، در سایه 
فعالیت فعالین مدنی آذربایجان برای اولین بار 
زنگ خطر بحران های زیست محیطی را در کشور به صدا درآورد. ۶ سال پیش طرح بحران های 
زیست محیطی، به ویژه بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، موضوع امنیتی بودند، ولی در سایه 
فعالیت طرفداران محیط زیست منطقه و تغییر دولت، مطالبه احیای دریاچه ارومیه رساتر شد و 
به یک خواست و مطالبه ملی و حتی بین المللی تبدیل گردید. تا جایی که یکی از وعده های مهم 
دکتر روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، احیای دریاچه ارومیه بود و اقدامات جدی، 
ولی نا مؤثری در این ۵ سال صورت گرفته است که نتوانسته رضایت حامیان احیای دریاچه ارومیه 
و فعالین مدنی را جلب کند. در این یادداشت، نگارنده به طور خالصه به چرایی عدم موفقیت 

برنامه های احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک فرد مطلع و مسئول سابق محلی پرداخته است.

هوشنگ عطاپور
فعال سیاسی و روزنامه نگار

dr_atapour@yahoo.com

- به ادبیاِت محیط زیست هراسانه 
پایان داده و چشم انداز روشن آینده 
را به کمک کاربسِت عملی آموزه ها و 
موازین محیط زیستی در وطن ترسیم 
کنیم تا در افق ۱۴۵0 به هفتمین قدرت 

جهان بدل شویم.
- اگر برای حزب اراده ملت ایران 
مهم  محیط زیست  موضوع  واقعًا 
است و نه صرفاً در حد شعارهای 
کاغذی دولت حسن روحانی و دیگر 
دولت های پیش از او؛ از خودش شروع 

کرده و رسماً اعالم کند برای کمک به 
حل بحران ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی 
صوتی و کم تحرکی به جای استفاده از 
خودروهای شخصی در ترددهای 
درون شهری، از دوچرخه، پیاده یا 
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده 
می کنند تا مردم ایران بار دیگر به سخنان 
سیاستمداران خویش ایمان آورده و 
یکپارچه برای مقابله با تحریم های 
ظالمانه ترامپ از آموزه های اقتصاد 

مقاومتی و ساده زیستی تبعیت کنند.

مهم ترین تأکیدم در این سخنرانی 
که جمع بزرگی از مردان و زناِن حوزه 
سیاست در طول ۴ دهه اخیر در آن حضور 

داشتند، آن بود:
۱. اگر واقعاً برایمان اقتصاد مهم است، 

باید به محیط زیست بها دهیم؛
۲. اختصاص بودجه به محیط زیست، 

هزینه نیست، سرمایه گذاری است؛
۳. کشور ما در طول نیم قرن اخیر 
بیشترین ضربه اقتصادی را از ذبح 
مالحظات و موازین محیط زیستی در پای 
منافع کوتاه مدت اقتصادی خورده است؛

۴. بالیی که سر ارومیه، خوزستان، 
بختگان، جازموریان، گاوخونی، میناب و 
دیگر کانون های زیستی کشور آورده ایم؛ 
آزمایشگاهی عبرت آموز است که ثابت 
می کند: بدون توجه به محیط زیست، 

معیشت و اشتغال پایدار عملی نیست؛
۵. ما می توانیم در شمار قدرتمندترین 
کشورهای منطقه و جهان قرار گیریم، اگر 
برمبنای مزیت های واقعی، خواهش های 
بوم شناختی و محدودیت های اقلیمی 
کشور چیدمان توسعه را از نو بازمهندسی 

و تعریف کنیم.
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بازتاب

داشته های ما و زندگی دیگران

آدم ها در زندگی خود با افراد مختلفی مواجه 
می شوند که هرکدام برای آن ها پیام هایی به همراه 
دارند، پیام هایی دل انگیز یا پیام هایی نفرت انگیز. 
پیام هایی که گاهی مسیر زندگی آن ها را در 
جهت های مختلف تعیین می کند و هر کس 
گاهی بی خبر از آنکه بداند در زندگی دیگران 
چه نقشی ایفا می کند خواسته یا ناخواسته جهت 
حرکت آن ها را تغییر می دهد. عده ای مانند گل 
می مانند به هرکجا که قدم می گذارند آنجا و تمام 
اطرافش را عطرآگین می کنند و گاهی خود از این 
موهبت زیبا بی اطالع هستند، آن ها همان هایی 
هستند که اشک ها را تبدیل به لبخند، غم ها را 
تبدیل به شادی، ضعف ها را تبدیل به قوت و 
بی اعتمادی ها را تبدیل به اعتماد می کنند. این ها با 
اشک ها اشک می ریزند و با لبخندها می خندند و 
چه سنگالخ ها که با نیروی شگرفشان از قلب ها، 
مغزها و رندگی ها برداشته نشده است. همیشه 
بوی صداقت می دهند و رنگ آرامش به تن دارند 
حتی اگر بارها آن ها را برنجانید بازهم در کنارتان 
می مانند، زود می بخشند و دیر رها می کنند، اغلب 
مورد بی مهری عده ای ناسپاس قرار می گیرند اما 
بازهم عطرشان  هم راهشان است و بوی تعلق و 
اعتبار می دهند. در ذهنشان به جای خودخواهی 
دیگر خواهی را پرورش داده اند و در قلبشان 
به جای کینه مهر پرورده اند همواره در حال 
یادگیری هستند و تمام عمر چون یک نهال رشد 
می کنند و مانند سرو به سوی آسمان قد می کشند 
ایمانشان آن چنان محکم و استوار است که زمان 
و مکان و جغرافیا نمی شناسد و خداوند را در 

تمام لحظاتشان احساس می کنند در باورشان، 
تفکیک، تبعیض و تعصب جایگاهی ندارد و 
مانند رنگین کمان سرشار از رنگ هستند آن ها در 
روابطشان بی آالیش و صادق و در پیوندهایشان 
بسیار متعهد هستند آن ها در یک کالم خود زندگی 
هستند... اما در مقابل آدم هایی نیز هستند که 
سیاه وسفید هستند خالی از رنگ، زمانی که قدم به 
زندگی ات می گذارند زنگ خطر به صدا درمی آید 
و همیشه نگران ارتباطت با آن ها هستی. ترس، 
دلهره و اضطراب هدیه همیشگی آن ها به دیگران 
است این ها هرکجا که بروند آنجا را خالی از عشق 
می کنند و می روند گویی تمام هنرشآن همین 
است همیشه ترس از دست دادن نداشته هایشان 
را دارند نداشته هایی که تمام داشته هایشان است 
نداشته هایی مانند، پول، ثروت، موقعیت و منفعت. 
بسیار در روابطشان سست اراده و فاقد تعهدند در 
طول زندگی شان اغلب در یک وضعیت رشدی 
به سر می برند و آن هم رشد در سطوح پایین است 
از هرگونه تغییر واهمه دارند و اخالق ازنظر آن ها 
معنی ندارد این ها دستاوردشان برای دیگران آه 
و اشک و نفرت است درهرحال در پی کسب 
منفعت و لذت شخصی هستند دریغ از اینکه 
چه آسیبی به شخص مقابل وارد می کنند بسیار 
ازنظر مادی خسیس و تنگ نظر و ازنظر عاطفی 
ناپایدار هستند زندگی شان خالی از قیدوبند است 
و به شدت دروغ گو و فریبکار هستند این ها همان 

چهره  سیاه زندگی هستند...
گروه اول می توانند درخششی در افراد 
و جهان ایجاد کنند و ایجادگر تحول درونی و 
بیرونی در افراد باشند و گروه دوم به آسانی قادرند 
مایه  خشم، آسیب و حرکت افراد و جهان به سمت 
شکست و ناکامی باشند پس بیایید با شناخت و 
آگاهی درها را به روی دسته دوم ببندیم تا ذهن 
و قلبمان و همچنین جهان اطرافمان ایمن باشد.

اقتصاد] شهر[

اقدامی بس پسندیده که هیچ وقت 
فراموش نخواهم کرد. در مجتمعی با دو هزار 
نفر جمعیت فقط یک نفر پیدا شد که چنین 

کاری انجام دهد. اما به راستی این اقدام به نام 
همه تمام شد. او برای هم پرسنل مجتمع که 
حدود بیست نفر بودند به یکسان ارزاق تأمین 
کرد. او در حالی این کار را کرد که نه عضو 
مدیران بود و نه مسؤولیتی داشت. او فقط یک 
همسایه بود. پرسنل هیچ گاه نفهمیدند او که 
بود و فقط سه نفر بودیم که او را می شناختیم. 

اصرار داشت که نامش فاش نشود و نامش 
هیچ گاه فاش نخواهد شد. وقتی در حال 
عکس گرفتن بودم او در کنار من ایستاده بود 
و به تاریخ پیوستن کارش را نظاره می کرد. او 
در هزارتوی تاریخ مجتمع گم شد ولی کارش 
در گنبد مینا و البته در دوربین من ثبت شد 
تا به یادگار بماند که آنان انسان اند. به راستی 

چه فرقی می کند که او چه کسی بود.  حتی 
اگر ذره ای نیکی کنی در چرخ گردون این 
نیکی به یادگار می ماند و تو تیکی را در دجله 
می اندازی و ایزد در بیابانت به تو کار نیکت 
را باز می گردند. آری کسانی که برای ما کار 
می کنند انسان اند و این تصویری است که آنان 

از ما به یادگار خواهند داشت.

تونیکی می کن و در دجله انداز 
بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com
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۲- دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستانی جهاد دانشگاهی زیر نظر بهزیستی ۳ آبان ماه

۳- کالس های آموزشی قرآن، تفسیر، شرح مثنوی
۴- آموزش و آزمون کامپیوتر
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شهر مسجدسلیمان طی نامه ای مجوز 
فعالیت دفتر حزب اراده ملت شعبه 
مسجدسلیمان را صادر کردگفتنی 
است دبیر حزب اراده ملت در این شهر 

جناب آقای فرشاد خدادادیان است

سومین میزگرد اعضای شاخه 
جوانان اهواز تشکیل شد

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اطالع رسانی حزب اراده ملت سومین 
میزگرد اعضای شاخه جوانان شعبه 
اهواز برگزار شد. در این جلسه که 
حول محور آسیب شناسی مسائل 
جوانان بود موضوعاتی مطرح و 
معضالت  ازجمله  شد.  بررسی 
مطرح شده در این جلسه را می توان به 
مشکالت اقتصادی، اعتیاد، افسردگی، 
عدم عدالت و تبعیض و الگوسازی 
غلط اشاره کرد.الزم به ذکر است این 
شاخه بنا دارد تحت عنوان کارگروه های 
مجزا هرکدام از آسیب های ارائه شده را 
به صورت تخصصی و با ارائه راهکار 

بررسی نماید.

کتاب گزارش آخرین گزارش سال 
گذشته پیرامون شهادت شهید محمود 
صارمی منتشر شد. این کتاب با حمایت 
اسماعیل دوستی و زمانی منتشر شد و 
گردآوری مطالب منتشره و عکس هایی 
از آن شهید بود. برادر شهید رضایت 
خود را از چاپ و انتشار این کتاب اعالم 
داشت.این کتاب دربردارنده توضیحی 
پیرامون جغرافیای کشورهای پاکستان 
و افغانستان بود. همچنین این کتاب 
دربردارنده نامه برادر شهید با حامد 
کرزای رئیس جمهور وقت افغانستان 
بود. مصاحبه با همسر شهید و مصاحبه 
با مادر شهید از دیگر بخش های این 
کتاب هستند. این کتاب توسط بهمن 
کبیری پرویزی در سال گذشته منتشر 
شد و در همان سال توسط گردآورنده 
به زبان انگلیسی نیز ترجمه و منتشر شد.

معرفی کتاب

دیدگاه

به گزارش روابط عمومی حزب اراده ملت 
ایران اولین جلسه شورای مرکزی حزب پس 
از نهمین کنگره سراسری روز جمعه عصر در 

هفته اخیر برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای 
جدید شورای مرکزی )در انتخابات ترمیمی 

کنگره( برگزار شد بر اساس اکثریت آرا 
شمس اهلل افرازی زاده به عنوان دبیر کمیته 
آموزش،  خانم معصومه رضایی به عنوان 
دبیر کمیته زنان و  محمدهادی جامعی 
به عنوان دبیر کمیته اقشار و اصناف حزب 

انتخاب شدند..

اعضای دفتر سیاسی حزب با اکثریت آرا 
در این جلسه نیز انتخاب شدند.همچنین در 
این جلسه مقرر شد سومین پلنوم حزب در 
تاریخ ۸ شهریور سال 9۸ و سومین مجمع 
عمومی شاخه جوانان حزب در تاریخ ۲9، 

۳0، ۳۱ فرودین سال 9۸ برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی حزب اراده 
ملت طی دیداری که ارکان حزب اراده 
ملت استان البرز با مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی داشتند مهندس ناصر مقدم، 
ضمن گفت وگو درباره بررسی زمینه های 
همکاری فرهنگی، اجتماعی و هنری با اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به تبادل نظر نیز 

پرداختند.
در این دیدار عضو شورای شهر کرج و 
دبیر حزب شهرستان کرج پیشنهاد کردند که 
با دعوت از هنرمندان و شعرای شهر کرج 

نشاط را به شهروندان هدیه دهند.
در این دیدار مهندس مقدم، ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت فرهنگی استان البرز، 
اظهار امیدواری کردند که با عقد تفاهم نامه 
با نهادهای تأثیرگذار متولی امر فرهنگ در 
استان به ویژه مساعدت شورای اسالمی شهر 
کرج و شهرداری کرج کمبودهای فضای 
فرهنگی شهر کرج هر چه زودتر آماده 
شود. دبیر حزب اراده ملت شعبه استان 

البرز مهندس محمد مسیبی نیز که در این 
جلسه حضور داشتند ضمن اذعان به شرایط 
کاری پیچیده در امر فرهنگی در شهر کرج، 
برای استفاده از ظرفیت های فرهنگی حزب 
در جهت اعتالی وضعیت فرهنگی شهر 

کرج آمادگی خود را اعالم کردند.
قائم مقام حزب اراده ملت استان البرز 
جناب حاج علی برقراری با استقبال از 
رویکرد فعاالنه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در همراهی با برنامه های فرهنگی 
تهیه شده توسط مدیرکل محترم، از وضعیت 
غیرقابل قبول مکان های فرهنگی شهرستان 
نظرآباد به عنوان سومین شهرستان پرجمعیت 
استان اظهار تأسف کرد و از مدیرکل 
خواستند که هرچه سریع تر به اداره فرهنگ 

و ارشاد شهرستان نظرآباد رسیدگی کنند.
سایر اعضا حزب اراده ملت که در 
جلسه حضور داشتند نیز آمادگی خود را در 
عرصه های فرهنگی و اجرایی برای کمک به 

مجموعه متولی فرهنگ اعالم کردند

برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت:

دبیران سه کمیته زنان، آموزش و اقشار و اصناف انتخاب شدند
در دیدار ارکان حامای کرج با مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مطرح شد:

از سمن ها و سایر اقشار فرهنگی و هنری برای ایجاد 
نشاط در فضای عمومی شهر کرج دعوت شود

انا هلل و انا الیه راجعون
بقاء مختص ذات پاک اوست

جناب آقای علیرضا مقدم عضو 

 محترم هیات اجرایی 
حزب اراده ملت شعبه تهران 

غــم از دســت دادن عزیــزان را تنها 
با تســلیم در برابر رضــای خداوند و 
همدردی دوســتان می تــوان تحمل 
نمود.با نهایت تأســف ضایعه غم بار 
درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت 
شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعــال برای روح 
پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت 
الهی و بــرای خانــواده محترم صبر 

جمیل آرزومندیم.
روابط عمومی و اطالع رسانی
حزب اراده ملت ایران)حاما(

در بیانیه نهمین کنگره سراسری حاما )۱(
اشاره: زهره رحیمی؛ افشین فرهانچی - در 
تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳9۷ حزب اراده ملت ایران 
نهمین کنگره سراسری خود را در کانون توحید 
تهران برگزار نمود. در کنگره مذکور، این حزب 
با توجه به وضعیت موجود در کشور، دیدگاه ها 
و هشدارهای خود را در قالب بیانیه ای اعالم 
همگانی نموده که طی آن به ۱۱ راهبرد به صورت 
مختصری اشاره شده است. در این راهبردها، 
مواردی به چشم می خورد که از تریبون دیگر 
احزاب یا کنشگران سیاسی در ایران نیز به طور 
یکپارچه یا پراکنده به گوش خورده است. 
چنانچه حزب اراده ملت ایران یا هر نهاد سیاسِی 
دیگری سیاست ها و برنامه هایی مبتنی بر چنین 
راهبردهایی را آماج کرده باشد، انتظار می رود که 
نگاه تفصیلی تری به آن ها صورت پذیرد تا فضای 
نقد و گفتگو در باب هریک از راهبردها باز شود. 
نگارندگاِن این یادداشت قصد دارند در سلسله 
متونی، به این مهم مبادرت ورزند و در هریک از 
یادداشت ها، یکی از راهبردهای ۱۱ گانه را مورد 

مداقه قرار دهند.
راهبرد اول: 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.
»در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه 
از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم 
صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی 
باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس 

برسد.« )اصل پنجاه ونه قانون اساسی(
سومین و آخرین همه پرسی در جمهوری 
اسالمی ایران به سال ۱۳۶۸ خورشیدی در 
خصوص تغییر قانون اساسی رخ داد. جامعه ایران 
پس ازاین تاریخ، دیگر شاهد هیچ گونه همه پرسی 
در خصوص قوانین، شرایط و تصمیمات 
سرنوشت ساز و مهم در کشور که سرنوشت 
همگان را متأثر می نمود، نگردید. علیرغم اشکاالت 
اجرایی و موانع حقوقی که برخی در خصوص 
برگزاری همه پرسی مطرح می کنند، این پدیده 
درصورتی که از تمامی الزامات برخوردار باشد و 
ضمانتی برای اجرای نتایج آن تعریف و تعیین شده 
باشد، می تواند یکی از بزرگ ترین، چشمگیرترین 
و منطقی ترین گام ها برای بهبود رابطه بین مردم 

و حاکمیت باشد. درعین حال که به زعم بسیاری 
از کارشناسان و صاحب نظران از مهم ترین 

ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی است. 
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، 
به همه پرسی به عنوان یک روش - جدا از نقش 
پارلمان ها و رهبران سیاسی – در حل مسائل 
کالن نگاه می شود و این روش باعث می شود 
جامعه به طور مستقیم در فرایندهای بسیار مهم 
تصمیم گیری مشارکت نماید و خود اختیار و 
مسئولیت سرنوشت خویش را به دست گیرد. 
این روش با کاهش تنش های داخلی می تواند در 
سایه خرد جمعی نهفته در آن، بهترین تصمیم را 
برای جامعه رقم زند و مانع از بروز خودمحوری و 
انحصار تصمیم گیری در دست افراد یا احزاب شود. 
از طرفی نفس انجام همه پرسی باعث می گردد تا با 
بحث و گفتگو پیرامون موضوع آن، بینش سیاسی 
جامعه ارتقا یابد و همه جوانب یک پدیده برای 
جامعه آشکارتر گردد. از طرفی با استفاده از این 
روش به ویژه در کشورهایی نظیر ایران -که 
امکان انحالل مجلس وجود ندارد – می توان در 
مسائل حساس و مورد اختالف، آرای جامعه را 
بدون واسطه دریافت نمود، چراکه دیده شده است 
مجلس شورای اسالمی علیرغم دریافت رأی خود 
از مردم، فاصله زیادی با خواسته ها و نمایندگی 

مطالبات ایشان پیداکرده است.

در طی این چهار دهه، پیشنهادهایی مبنی بر 
برگزاری همه پرسی از سوی گروه ها و چهره های 
مختلف سیاسی مطرح گردیده که البته هیچ کدام به 
نتیجه ای نرسیده است. این پیشنهادها شامل انواع 
همه پرسی ها ازجمله تقنینی، تأسیسی، مشورتی 
و سیاسی اجرایی می شدند. این پیشنهادها برای 
برگزاری رفراندوم یا همه پرسی در خصوص؛ 
خاتمه دادن به جنگ، ادامه یا قطِع غنی سازی 
اورانیوم، رویکرد ایران در سیاست خارجی، 
بازنگری قانون اساسی، هدفمندی یارانه ها، 
افزایش اختیارات ریاست جمهوری، پرونده 
هسته ای بوده است که همگی تاکنون ناکام 
مانده اند. شاید هم موارد دیگری در الیه هایی از 
حکومت و دولت مطرح شده باشند که نگارندگان 
از آن بی اطالع اند. در رابطه با همه پرسی دو رویکرد 
وجود دارد. دسته ای هستند که ماهیت همه پرسی 
را فارغ از موضوعیت آن، گامی در جهت 
برون رفت از مشکالت و معضالت کنونی 
می دانند و به نوعی آن را ابزاری برای اصالح 
نظام می شمرند. دسته دوم کسانی هستند که 
معتقدند در برخی از جوامع، فلسفه وجودی یک 
همه پرسی نیز می تواند از سوی ساختار قدرت 
مصادره شود و حتی در جهت تحکیم مناسباِت 
اقتدارگرایانه، بدون ایجاد هرگونه گشایش در امور 
سیاسی مردم و فضای آزاد ملی صورت پذیرد. 

لذا نگارندگان بر این باورند که در برخی جوامع 
همچون ایران، تعیین یک گزینه مدبرانه برای 
همه پرسی نسبت به برگزاری آن، امر حساس تر 
و پیچیده تری خواهد بود. چراکه به دالیل مختلف 
یک همه پرسی، می تواند جامعه را با چالش های 

به مراتب دشوارتری مواجه سازد.
در بررسی و انتخاِب موضوع رفراندوم اشاره 
به برخی مالحظات ضروری است. برخی از 
محورهای پیشنهادی که در سابقه پیشنهادها 
رفراندومی در ایران هم ذکر شد به دلیل تخصصی 
بودن و برخورداری از وجهِ بسیار باالی علمی، 
مناسب برای عرضه رأی عمومی نیستند. برخی 
دیگر نیازمند تصمیمات و تغییرات در گلوگاه ها 
و مجاری دیگری هستند که به هیچ روی، رأی 
عمومی گامی پیش برنده برای رفع آن ها نخواهد 
بود. برخی از محورها نیازمند زیرساخت و 
زمینه های الزم برای طرح و اجرایی شدن هستند 
که در صورت عدم توجه و در سایه غفلت عمومی 
می تواند نظام تصمیم گیری را صلب تر و غیرقابل 
نفوذتر نماید. لذا انتخاب یک گزینه مناسب که 
هم زمان از چندین ظرفیت برخوردار باشد امر 
سیاسی پیچیده ای است. ظرفیت هایی چون 
ظرفیِت تأمین مطالبه ملی، ظرفیِت اصالح و 
بهبود عملی و عینی شرایط، ظرفیِت بازسازی 
و تحکیم روابط بین دولت-ملت، ظرفیت ایجاد 

همبستگی و امید و انگیزه در جامعه، ظرفیت تداوم 
و نهادینه سازی همه پرسی ازجمله الزامات یک 

گزینه مناسب برای همه پرسی است.
اما روال تعیین و گزینِش یک محور مناسب 
برای همه پرسی چیست؟ با توجه به مالحظاتی 
که مروری بر آن داشتیم. محور شایسته باید 
دستاورد گفتگو و بحث های استراتژیکی باشد که 
از دل اتاق های فکر و محافل اندیشه ورز بیرون 
می آیند. این کانون های تصمیم گیر باید شامل 
حضور و مشارکِت احزاب به عنوان نهادهای 
مردمی سیاسی، نمایندگانِ گروه های تخصصی و 
دانشگاهی، نمایندگان و مجریانِ پیگیری ازجمله 
نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و نمایندگانی 
از سوی دولت و حاکمیت باشند. ازآنجایی که 
تعییِن تولی گرِی چنین اتاق فکرهایی مبهم و 
چالش برانگیز است و سپهر سیاسی ایران در 
این ۴ دهه نیز، پیشینه موفقی در این امر به خود 
ندیده است. در گام نخست باید نشانه هایی از 
توافق جمعِی این نهادها بر سر ضرورِت برگزاری 
همه پرسی بروز نماید. در ادامه نیز در سپهر باز 
رسانه ای، از طریق تضارب آرای احزاب، جوامع 
دانشگاهی و نمایندگان ملت موضوعات و محورها 
مطرح و با ایجاد کمپین های مردمی به جلو پیش 
برود. احزاب دستاورد و خروجی دفاتر سیاسی 
خود را انتشار عمومی نمایند. محافل دانشگاهی 
در حوزه علوم سیاسی خروجی های خود را در 
اختیار عموم بگذارند، متولیان قانونی و حقوقی به 
آسیب شناسی و امکان سنجی آن اهتمام ورزند و 
در نهایت در فضای گفتگوی عمومِی رسانه ای، 
بهترین و نزدیک ترین گزینه به آرای عمومی ملت 

برای یک همه پرسِی مؤثر استخراج گردد.

نگاهی تفصیلی در باب
راهبردهای ۱۱ گانه بیانیه نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران

رأیمثبتمیزانمشارکتتعدادشرکتکنندهتاریخبرگزاریهمهپرسی

98/2%97/3%20/3 میلیون نفر12 فروردین 1358نظام جمهوری اسالمی1

99/5%75/2%15/7 میلیون نفر12 آذر 1358قانون اساسی جمهوری اسالمی2

97/5%54/5%16/4 میلیون نفر6 مرداد 1368بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی3

افشین فرهانچیزهره رحیمی


