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هفته نامه

@nationwill

1- مرحوم ابراهیم یزدی در آخرین مصاحبه اش که سازندگی منتشر کرد، گفته 
بود )نقل به مضمون( در اول انقالب امام به روشنفکران اعتماد کرد، اما روشنفکران 
نتوانستند کاری از پیش ببرند. اصوالً جامعه روشنفکری ما در مشکالت اساسی دست وپا 
می زنند. ازاین رو مواقعی که در مصادر امور بوده اند نتوانسته اند انتظارات جامعه را 
برآورده کنند. بحث ما روشنفکری نیست ازاین رو فقط تیتروار به مواردی اشاره می شود 
که موضوع این سخن است. اولین مشکل روشنفکران نداشتن سازمان و تشکیالت 
است و نداشتن رهبریت سازمانی. روشنفکران ما بلد نیستند دورهم جمع شوند و کار 

جمعی کنند. خالصه این که داستان روشنفکری ما این است هزاران پادشاه در یک 
اقلیم نگنجند . معضل مهم دیگر این است که جامعه روشنفکری ما به زادگاه خود 
اعتماد ندارد. مرجعیت فکری دانشگاه را قبول ندارد. از طرف دیگر دانشگاه نیز 
فن ساالران و متخصصان بیرون از دانشگاه را به رسمیت نمی شناسد و بنابراین 
همه کسانی که باید در حال و هوای مدرن باشند در جزیره های انفرادی خود و به 
صورتی ازهم گسسته به حیات بی ثمر خود ادامه می دهند، چراکه ثمر اجتماعی و 

سیاسی اینان به انسجام و اتحاد و فرار از گسستگی است.

عکس: میشل ستبون/ از کتاب »روزهای انقالب«

ادامه در صفحه 2

سخن رسدبیر
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سرویس سیاسی- علی مهری: زندگی ادامه 
دارد و از ورای همه بدی ها و خوبی ها می گذرد. 
خاطرات خوب یا بد، این زندگی است که ادامه 
دارد بعضی ها تصورشان این است به هر قیمتی 
می توان به اهداف خود رسید این که چه بالیی 
سر دیگران میاید مهم نیست در گذر زمان 
فراموش می شود چون زندگی ادامه دارد؟! اگر 
این استدالل درست است، وجه تفاوت ما با 
دیگرانی که تحت هر عنوانی دینی، شرعی، 
ماکیاولی و غیره مانند اصولگرایی و انقالبی 
و  دموکراسی  و  بشر  حقوق  یا  و  گری 
جمهوری خواهی و ... حقوق ذاتی انسان ها را 
در اقصی نقاط دنیا نادیده می گیرند چیست؟ 
تفاوت ما با دیگران چیست؟ فقط در نام گذاری 
است؟ آیا این کفایت می کند که ما صرفاً خود 

را اصالح طلب بدانیم؟ و بر تضییع حقوق 
انسان ها صرف نظر از این که با ما هستند و یا برما 
بی تفاوت بگذریم؟ متأسفانه ما امروز به جایی 
رسیده ایم که حتی در دایره خودی ها هم 
حتی  وقت ها  بعضی  داریم.  دسته بندی 
چشمانمان را بر متحدان استراتژیک خود 
می بندیم و خود را متفاوت تر از پایگاه اجتماعی 
خود می بینیم و دفاع را فقط در جایی جایز 
می دانیم که نفع آنی برای ما داشته باشد و با 
سیاهی لشگرهای خود برخوردی بسان برده 
داریم؛ برده هایی که چاره ای جز همراهی با ما 
ندارند، چیزی جز سقوط اخالق نمی توان نام 
نهاد. این سقوط اخالقی را ما از کسانی شاهد 
هستیم که در کوران حوادث و به برکت فقدان 
رسانه های واقعی و پروپاگاندای رسانه های 

اصالح طلب توانسته اند برند اصالح طلبی را 
بنام خود حک کنند. حوادث دی ماه 96، 
اصالح طلبان راهم خطاب خویش قرار داده 
بود و به نظرما اکنون زمان آن است که به 
خویشتن اصالح طلبی خود بار دیگر رجعت 
کنیم و این خدایگان اصالح طلبی را از 
اریکه های خودساخته به زیرکشیم تا مردم 
زجرکشیده و اقشار فرودست جامعه نیز 
موردتوجه قرار گیرند. قرار نیست اصالح طلبی 
برند عده ای خاص باشد و یا در ملک طلق شان... 
اصالح طلبی راهی در تداوم همان جنبشی است 
که از یک کلمه مستوفی آغاز شده و تا سرانجام 
آن را خواهیم پیمود و هیچ گاه در ملک طلق 
کسی یا کسانی هم درنیامده است. براین باور 
است که برخالف بعضی ها نمی توانیم قبول 
کنیم گذر زمان می تواند روی هر چیزی 

سرپوش بگذارد. در انتخابات دوره پنجم 
شورای شهر تهران بااینکه سید معروف صمدی 
یکی از کاندیداهای قطعی لیست امید بودند، 
اما در دقیقه نود و در آخرین لحظات مانده به 
شروع تبلیغات انتخاباتی ایشان به شیوه ای 
رازآلود از ادامه کاندیداتوری و حضور در 
لیست امید حذف شدند، ما به عنوان هفته نامه 
اراده ملت پیگیری این مسئله را تا نتیجه نهایی 
و انجام مصاحبه با افراد مطلع ادامه خواهیم داد 
تا ابعاد این ماجرا موشکافی و حقیقت آشکار 
شود. انجام مصاحبه با ایشان درواقع گشایش 
پرونده ای است که با اقناع افکار عمومی خاتمه 
خواهد یافت. ابهامات و رازآلودگی آن باید 
گشوده شود. ن رسالتی است که ما احساس 
می کنیم و هیچ مسامحه ای با هیچ کس نخواهیم 

داشت.

سیاست  ] داخلی [

مسئله ای که برای ما حائز اهمیت 
هفته نامه

است - منظورم از ما یعنی هفته نامه 
اراده ملت – واکاوی مسئله و کشف حقیقت 
است و کاری هم به جنبه های سیاسی ماجرا 
نداریم. چون احترام به مخاطب چنین ایجاب 
می کند و البته رسالت مطبوعات هم همین 
را می گوید ما با پروپاگاندا کاری نداریم که 
چون ارگان رسمی حزب اراده ملت هستیم 
و یا چون جزو مطبوعات اصالح طلبی قرار 
می گیریم می بایستی محافظه کاری و 
الپوشانی کنیم ازاین رو مهم برای ما واکاوی 
مسئله است و اگر نقصی هست باید آشکار 
شود تا اصالح را از خودمان شروع کنیم و 
هرکس مسئولیت سهم خود را بپذیرد. ما در 
عرصه مطبوعات دوست و دشمن کسی 
نیستیم بلکه دوست حقیقت و دشمن دروغ 
و الپوشانی هستیم. با این وصف، می بایستی 
در جزئیات بیشتری وارد شد ... البته قبول 
دلیلی  هر  به  و  به هرحال  که  دارم 
محدودیت هایی برای یک فرد سیاسی 
وجود دارد ... ولی باید به خواست و کنجکاوی 
مخاطبین هم احترام گذاشت تا هیچ 
مسئله ای فراموش نشود؛ بنابراین خواهش 
می کنم مسئله را با جزئیات بیشتری بیان 
کنید. موضوع حذف نام شما از لیست امید 
بعد از اعالم رسمی آن در سایت شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان و جایگزینی 
نام جناب الویری رازآلود و ابهام آمیز بود و 
محل عالمت سؤال. اکنون بعد از گذشت 
یک سال فرصت خوبی است که آن موضوع 
را در حضور خود شما پیگیر شویم. شرح 

مختصری بفرمایید
با عرض سالم خدمت شما و خوانندگان 
محترم هفته نامه اراده ملت. بنده بر اساس قوانین 
جاری کشور جهت کاندیداتوری پنجمین دوره 

انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردم
تمامی مراحل به خوبی انجام شد و صالحیت 
این جانب مورد تأیید مراجع ذی ربط قرار گرفت، 
شورای  لیست  در  هم زمان جهت حضور 

هماهنگی اصالح طلبان نیز اعالم آمادگی کرده 
بودم، برای پذیرش و قرار گرفتن در لیست فرایند 
چندمرحله ای باید صورت می گرفت که پس از طی 
تمام مراحل، از میان حدود 7۰۰ نفر داوطلب، ۴۰ نفر 
به مرحله نهایی راه یافتیم که این جانب با اکثریت آراء 
در لیست نهایی قرار گرفتم و این لیست با حضور 
تمام اعضای شورای عالی و خبرنگاران و رسانه ها 
اعالم رسمی شد و در تمام رسانه ها انعکاس یافت 
و از بنده جهت حضور در اولین نشست تبلیغاتی و 

انتخاباتی دعوت کردند.
 اما ناباورانه ساعت 2:3۰ دقیقه بامداد روز شروع 
تبلیغات انتخاباتی، تلفنی توسط یکی از آشنایان 
مطلع شدیم این جانب را حذف و آقای الویری را 
جایگزین کرده اند، همان زمان با تعدادی از اعضای 
شورای عالی سیاست گذاری تلفنی تماس گرفتم 
آن ها نیز اظهار بی اطالعی کردند. موضوع را پیگیری 
کردم کسی جواب گو نبود فقط می گفتند فشار از 
باالست. این حذف بدون اطالع و در حالی اتفاق 
افتاد که مراجع قانون گذاری صالحیت مرا تأیید کرده 
بودند. این رفتار کامالً خالف قانون و مغایر با حقوق 

شهروندی و یک عمل فرقه گرایانه بود.
شما اشاره داشتید تأیید صالحیت 
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شدید پس چرا شمارا از لیست 
حذف کردند؟

 گفته بودند مشکلی ندارد اما اگر در شورای شهر 
تهران نباشد بهتر است

چه کسی گفته در شورای شهر 
هفته نامه

نباشد؟
گفته بودند از بزرگان!

به چه دلیل؟
هفته نامه

به دلیل تفاوت مذهبی
موضع اصالح طلبان در قبال این 

هفته نامه

مسئله چه بود؟
آن ها موضع قاطعی نگرفتند و با سکوت 
به راحتی از کناران گذشتند. چپ و راست و مستقل 
و عتدالی همه سکوت کردند انگار ناخودآگاه یا 
آگاهانه در این فقره نظر واحدی داشتند!؟ چون به جز 
چند مورد تماس تلفنی غیرعلنی و آقای حق شناس 
به صورت علنی کسی راندیدم به صورت فردی یا 

حزبی اظهارنظری کرده باشد!
ظاهراً نمی خواستند به این مسئله ورود پیدا 
کنند! البته در آن زمان بنده برای جلوگیری از 
هرگونه تبعات ناخوشایند قومی طی بیانیه ای 
همه را دعوت به شرکت در انتخابات و کمک به 
جنبش اصالح طلبی کردم اما مردم این اتفاق را یک 
توافق نانوشته ارزیابی کردند. نتیجه این رفتار دوگانه 
ایجاد سؤال و ابهام برای افکار عمومی است که آیا 

اصالح طلبان مقصرند؟..
جناب دکتر شفایی، که از طرف 
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در جلسات  ملت  اراده  حزب 
شرکت داشتند، مطلبی را بیان کردندکه 
تابه حال نشنیده بودم. ایشان گفتند: »اصاًل 
جناب صمدی ورودشان به مرحله رأی گیری 
نهایی معلوم نبود دوستان اصالح طلب 
پیشنهادی مطرح کردند که یک نفر کرد سنی 
مذهب هم در لیست امید باشد. بعد رأی گیری 
شد و جناب صمدی به لیست ماقبل نهایی 
اضافه شد؛ و در همان جو حاکم در رأی گیری 
نهایی هم ایشان رأی آوردند و در لیست امید 
هم اسم ایشان اعالم شد؛ و اتفاقاً هر دو بار هم 
ایشان رأی باالیی آوردند که با توجه به 
غیررسمی بودن مذهب ایشان و نیز هم زمان 
با آن از اقلیت کرد بودن ایشان نشان از 
حمایت اصالح طلبان از جناب صمدی 

داشت...«
بنده از این بابت از همه آن ها تشکر می کنم و 
خواهم کرد و این رفتار اصالح طلبانه قابل تقدیر 
و قابل توجه است؛ اما همچنان این ابهام با توجه به 
رفتارهای بعدی این دوستان و پا پس کشیدنشان از 
این مسئله که انصافاً مسئله من تنها نبود وجود دارد. 
اگر آن طور که دکتر شفایی می گوید صحت داشته 
باشد یعنی قبول و احترام به ادیان، اقوام، مذاهب بوده 
بنابراین یک مسئله اعتقادی در درون اصالح طلبی 
است که ریشه در شعارهای اولیه جنبش داشته و 
مطرح شده مثل شعار ایران برای همه ایرانیان و جا 
داشت به خاطر باورها و اعتقاداتشان پافشاری و 
ابرام از خودشان نشان می دادند، و حرکت درست 
اولیه را کامل نهادینه کرده و تداوم می بخشیدند 

اما نکردند به جز دکتر حق شناس و بعدها از 
چهره های مطبوعاتی مانند دکتر فیاض زاهد من 
هیچ عکس العملی جدی و علنی را ندیدم. نظرم 
این نبوده و نیست آن چنان عمل می کردند که غوغا 
می شد بلکه همان طور که خود شما در جلسه 
خصوصی گفتید یک نشست هم اندیشی برای 
پیگیری های حقوقی و ارائه راهکارهای برون رفت 
از آن گره کور فکری جهت باز کردن انسداد در 
دیگراندیشی و دیگرپذیری و پیشگیری از تکراران 
در آینده را برگزار می کردند که نکردند و علی رغم 
این بی توجهی بنده در حد توان و بضاعت تا پایان 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بیش ازحد 
انتظار شورای عالی سیاست گذاری و جبهه 
اصالحات را همراهی کردم اما آن ها در مرحله 
بعد از بستن لیست نه تنها به وظیفه اصالح طلبی 
خود عمل نکردند حتی در اولین نشست بعد از 
پیروزی ما را دعوت نکردند. در مورد عدم حضور 
چهره های اهل سنت در مراسم پیروزی آقای 
روحانی در مجلس گفتند ببخشید دعوت کننده 
مجلس و رئیس مجلس بوده، ما بی تقصیریم؛ 
در مورد شوراها چه!؟ آیا جریان دیگری غیر از 

خودشان نقش داشتند!؟
آقای صمدی آیا بعد از انتخابات 

هفته نامه

برای مشارکت در امورات اجرایی 
از طرف دولت یا شوراها پیشنهادهایی شده؟

تا این لحظه پیشنهادی که درخور توجه باشد 
خیر. ما اقلیت ها عرق وطنی مان اگر از اکثریت بیشتر 
نباشد کمتر نیست و راضی نیستیم مسئله شایسته 
محوری با استفاده از چنین رانت هایی خدشه برداشته 
و آینده اصالح طلبی نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر 
فدای منافع فردی و گروهی شود. بلکه انتظار این بود 
حداقل این مشکل در کمیته حقوقی پیگیری می شد 
یا به عنوان یک آسیب که حضور بخشی از جامعه را 
در مراکز تصمیم گیری برنمی تابند، در مجلس، در 
مطبوعات، در دفاع از حقوق شهروندی در قالب 
مصاحبه و مقاله موردتوجه قرار می دادند و دیده 
می شدند. در ردیف همین کاری که شما کردید البته 
با تأخیر و میدانم که مجوز هفته نامه را اخیراً گرفته اید.
ادامه در شماره بعد

گفت وگو با سید معروف صمدی

 2:30 بامداد چه شد
ادامه سخن رسدبیر

2- طبق نظریات متخصصان، نهادینه 
شدن تغییرات اجتماع )در رفتارها و عادت ها( 
خصوصاً در موضوعات سیاسی و اجتماعِی 
صلب و پایدار، حدوداً بین سی تا چهل 
سال طول می کشد تا این تغییرات از بدنه 
روشنفکری جامعه به بدنه اصلی جامعه رسیده 
و فراگیر شود. مرحوم شریعتی بر این اساس 
اعتقاد داشت انقالب اگر زودتر از چهل سال 
ثمر دهد، بدانید انقالب واقعی نیست. و این 
مسئله همواره جای سؤال بود که از یک سو 
می دیدیم تالش های نسبتاً موفقی برای تغییرات 
در حال انجام است و از سوی دیگر تالش های 
مخالفان تغییرات هم موانع بزرگی پیش روی 
تغییرات مدنظر انقالب و امام خمینی رهبر 
فقید انقالب ایجادکرده است. به نظر می آید 
اصالح طلبی درواقع بیدار شدن و ثمر دادن 
انقالب بود. آزادی، برابری، قانون مندی، نفی 
استبداد، تحزب، استقالل از سلطه اجنبی با 
تأکید بر تنش زدایی در عرصه بین الملل و ... 
همه و همه مطالباتی بودند که ما در انقالب 
می خواستیم و جزو فلسفه وجودی انقالب 
محسوب می شد. تالش های امام خمینی نیز 
از سال 63 تا وفات ایشان به خوبی آشکارکننده 
این حقیقت است. )قبل از سال 63 حفظ نظام 
و مقابله با تحرکات ضد انقالب داخلی و 
خارجی در اولویت های ایشان بود( مخالفین 
امام و انقالب که باخت را می دیدند، لباس 
عوض کرده و به صورتی سامانمند با پوشیدن 
لباس انقالبی گری و نفوذ در ارکان انقالب 
و ... سیاست خود را تغییر داده و مخالفت 
خود با امام و آرمان های انقالب را زیرپوشش 
گفتمان حفظ نظام و با توسعه فضاهای امنیتی 
ادامه دادند؛ متأسفانه بی توجهی مسئوالن و 
غلبه هرچه بیشتر این گفتمان بر دستگاه های 
مدیریتی، موجب شد به تدریج روح انقالب 
پژمرده شود و روزمرگی و اشرافیت و فساد 
و رانت خواری بجای آرمان های انقالب در 

ویترین انقالب خودنمایی کند.
به نظر ما، انقالب فرصتی بود و هست 
برای طرح مطالبات و خواسته های فرودستان 
)حکومت شوندگان( جامعه، متأسفانه 
طوری این گفتماِن مخالف امام و انقالب 
جا انداخته است که گویا انقالب تهدیدی و 
یا تحدیدی برای مطالبات مردم است. همین 
مسئله این شائبه را ایجاد کرد که دوم خرداد 
و جنبش اصالح طلبی درواقع نه به انقالب 
است. درحالی که قاعدتاً همان طور که انتظار 
می رفت اصالح طلبی همان روح واقعی و 
حقیقی انقالب باید باشد که بعد از چند دهه 
به بار نشسته و وارث حقیقی انقالب هم خواهد 
بود و انقالبیون دروغین، فاسد و رانت خوار را 
روانه خانه هایشان خواهد کرد و سکان گفتمان 
و اداره انقالب را به دست خواهد گرفت. اگر 
جنبش اصالح طلبی از درون مواجه با موانع 
نبود، چه بسا اکنون از ثمرات آن بهره مند بودیم.
3- در نقد جریان اصالح طلبی سه موج 

منفی می توان برشمرد:
 3-1 - موج انحصارطلبی

 موج اول از سال 76 آغاز و تا سال 8۴ ادامه 
داشت. این موج را می توان موج انحصارطلبی 
با چاشنی فرصت طلبی نامید که تحت نام یک 
جبهه برآمده از حامیان رئیس جمهور برآمده 
از بیش از بیست میلیون رأی در خرداد 76  
هرچه خواست و توانست کرد. این موج همه 
کارکرد فقط نتوانست دوگانگی کارکردی را 
که تئوریسین هایش طراحی کرده بودند عملی 
کند ولی کل سرمایه اصالح طلبی را پای این ایده 
هزینه کرد. دوگانگی کارکردی به دنبال حذف 
مرحوم هاشمی و جایگزینی جبهه موصوف 

بجای وی برای ایجاد دوگانگی مدنظر بود.
عالوه بر بی تدبیری و سوء مدیریت رهبران 
این جبهه، آشفتگی فکری و نداشتن انسجام 
تئوریک و از همه مهم تر سلطه اسطوره معنایی 
»بدون بازگشت بودن اصالح طلبی« در کل 
جریان اعم از رهبران و بدنه اصالح طلبی و 

بنابراین بی خیالی رهبران و بی توجهی آنان به 
ابعاد موج بیداری مردم و مطالبات رهاشده 
طبقات فرودست جامعه، سرانجام موجب 

شد این موج فروکش کند.
3-2- موج خرداد 88 )اصالح طلبی 

اصول گرایانه(
به دنبال پروژه ناکام دوگانگی کارکردی 
و سرازیر شدن انتقادات به سوی جبهه 
فوق االشاره  و ضرورت بازنگری در مدیریت 
جنبش اصالح طلبی از یک سو و تحرک 
و خیزش تکنوکرات ها از سوی دیگر، 
اصالح طلبی اصول گرایانه و در حقیقت موج 
بازگشت به مطالبات معوق انقالب قوت 
گرفته و جانی دوباره به کالبد اصالح طلبی 
دمیده شد. از این تاریخ اصالح طلبی به اصل 
خود یعنی اصول اولیه انقالب گره خورد و از 
لجام گسیختگی دوره اول فاصله گرفت. گرچه 
این موج به هر دلیلی ناکام ماند اما بسان خونی 
دوباره هم انقالب را احیا کرد و هم اصالح طلبی 
در محاق را به حیات دوباره کشاند. برنده این 
دوران مرحوم هاشمی و نزدیکان ایشان بودند.

3-3- موج واقع گرایی خردورزانه
موج سوم جنبش اصالح طلبی با مدیریت 
واقع گرایانِ خردورزِ مصلحت اندیش در سال 
92 آغاز شد. بعد از موفقیت های نسبتاً خوب 
این موج متأسفانه عملکرد ضعیف لیست 
امید در مجلس و شورای شهر و همچنین 
بی توجهی به مطالبات اقشار فرودست جامعه، 
فقدان مانیفست اصالح طلبی و نیز انتقال 
مشکالت و معضالت جامعه روشنفکری به 
درون جنبش ازجمله غرور تشکیالتی و حاکم 
شدن مناسبات محفلی و غیرشفاف موجب 

عدم موفقیت مجددِ جریان گردیده است.
۴- جریان اصالح طلبی برای تداوم 
بالنده نیازمند: اول- پرهیز از آفت های جامعه 
روشنفکری با شرکت کردن در احزاب 
غیرفرمایشی و غیردولتی و متشکل شدن در 
آن ها. دوم - انسجام تئوریک و تدوین مانیفست 
اصالح طلبی سوم- احتراز از کیش شخصیت 
و خودبرتربینی چهارم- توجه به مطالبات 
اقشار فرودست ازجمله کارگران و معلمان 
و کارمندان و در یک کلمه مزدبگیران جامعه. 
پنجم- پیدا کردن رهبری حزبی و تبعیت از آن 

به صورت یکپارچه و منسجم می باشد.
نگاهی گذرا به وضعیت شورایعالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان و ترکیب آن نشان 
می دهد این شورا نمی تواند جریان اصالح طلبی 
را نمایندگی بکند. رفتارهای انحصارگرایانه، 
گعده ای، غیرکارشناسانه و غیرشفاف مبتنی بر 
استبداد رأی و عدم پاسخگویی و ... به هیچ وجه 
در راستای معنا و مفهوم اصالح طلبی نیست.

در این میان حزب اراده ملت ایران برآن 
است با ایجاد پیوندی وثیق با متن جامعه و 
ساختاری از پایین به باال و اتخاذ رویکرد 
سوسیال دموکراسی و توجه به مطالبات اقشار 
مزدبگیر و اقوام ایرانی و حمایت از تشکل های 
صنفی، شرایط را برای سامان دادن به انتقادات 
درونی جریان و ایجاد تغییرات نهادینه و تداوم 
جریان اصالح طلبی هم پایه تحوالت جامعه 
و مطالبات اقشار و طبقات مختلف جامعه 
فراهم آورد. در این میان امید است با تالش 
مضاعف و همبستگی جامعه روشنفکری 
جنبش اصالح طلبی پوسته سنتی و معیوب 
خود را شکسته و از الک شخص محورانه و 
محفل گرایی درآمده و مسئولیت پذیری خود را 
در قبال آرمان های برابری جویانه و نوگرایانه و 
مردم محورانه و آزادی خواهانه و وطن پرستانه 

انقالب ایفا نمایند.
اکنون در آستانه چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب باید تالش کنیم جریان اصالح طلبی 
با پرهیز از افراط وتفریط و نیز متشکل تر 
شدن هرچه بیشتر و اتخاذ رویکرد مطالباتی 
و خود انتقادی و اصالح مناسبات درونی و 
دموکراتیک تر کردن آن، هویت اصلی خود را 

حفظ و به انقالب نیز روحی دوباره ببخشد.

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید

بیانیه کارگروه زنان حزب اراده ملت ایران در آستانه چهلمین سالگرد انقالب
چهار دهه از تحول سیاسی اجتماعی  ۵7 
می گذرد. مردم وطن دوستی که به پا خاستند، از 
هر قومی، از هر دینی، از هر نگاهی، از هر مذهبی، از 
هر ایسمی، از هر منطقه ای که برخاسته بودند، بدون 
شک با آرزوی ایرانی آبادتر، آزادتر، توسعه یافته تر، 
رنگارنگ تر، مقتدرتر، استوارتر و پرافتخارتر و با 
رؤیای سرزمینی بدون تبعیض، بدون فساد، بدون 

ستم و بدون فقر پا به خیابان گذاشتند.
اینکه آن آرزو و آن رؤیا امروز چقدر محقق 
شده است را، به داورِی دیدگان منصِف شاهداِن 
امروز و به نگاه ناگزیر و مجّرِب تاریخ می سپاریم.
اّما پیام امروزِ ما زناِن حزب اراده ملت ایران در 

این چهلمین سالگرد انقالب، این است:
آمارها ما را نگران می کنند. آمار دختران 
خیابانی، کودکان کار، طالق، خشونت خانگی، 
تبعیض، کودک همسری، زنان سرپرست خانوار، 
افسردگی، خودکشی، زنان مبتالبه ایدز و هپاتیت 

و انواع اعتیادها، نارضایتی های شدید از روابط 
زناشویی، ناامنی عاطفی در خانواده ها، تعرض ها 
و تجاوزها، فقدان مشارکت، بیکاری زنان، 
مهاجرت زنان، مزاحمت های کالمی و رفتاری، 
پرهیز ناگزیر از ازدواج، فرزندآوری های بدون 
برنامه ریزی در شرایط نامساعد و توأمان امتناع 
از فرزندآوری در بخش گسترده ای از جامعه و 
آمار هرگونه آسیبی که سالمت زیستی و روانی 
و اجتماعی و معنوی زنان و جامعه را به مخاطره 
می اندازد. بی توجهی به برخی مطالبات و حقوق 
مسّلم، ما را نگران کرده است. مطالباتی چون 
سیاست های آموزش و توانمندسازی همگانی، 
سامان اقتصادِی زنان سرپرست، امنیت شغلی 
و اقتصادی زنان، فرصت های برابر برای رشد 
و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی، پیشگیری از بهره کشی کاری به ویژه 
از زنان کارگر، قوانین محافظت کننده از حقوق 

زنان در هر سن و موقعیتی، آزادی های اجتماعی 
زنان، برخورد با موارد تضییع حقوق مسّلم 
زنان، برخورد با موارد تعّرض و خشونت های 
خانگی و اجتماعی علیه زنان و مکانیسم های 
پشتیبانی کننده از زنانِ آسیب دید ه. و آنچه در این 
میان بیش از هر چیز ناپذیرفتنی و دردآور است 
این است که مدافعین حقوق زنان در هر کسوت 
و جایگاهی اعم از مقام رفیع وکالت یا جایگاه 
ارزشمند یک فعال مدنی، مکرر با محدودیت 
و اِعمال فشارهای ریزودرشت روبرو می شوند. 
آن ها در مسیر مبارزه با آن آسیب ها و پیگیری این 
مطالبات، بازداشت می شوند، تهدید می شوند، 
به سکوت وادار می شوند و حذف می شوند. 
درحالی که این گروه به حقیقت در حال ایفای 
رسالت انسانی و وظیفه حرفه ای خود هستند. 
همان ُوکال و مدافعینی که از زناِن کارگر، از زنان 
کنشگر، از زنان پژوهشگر، از زنان امدادگر و هر 

زنی که ستمی تحمل کرده باشد، حمایت می کنند 
تا حقوق تضییع شده او را اندکی به وی بازگردانند، 
روزنه ای برای ریشه کنِی آسیب های مربوط به 
زنان و تأمین مطالبات آن ها محسوب می گردند.

محدود کردن و تحت فشار قرار دادن این وکال 
و این مدافعین حقوق زنان، در هیچ مسلک و 
قانونی پذیرفته نیست، چشم انداز را برای اصالح 
مبهم می کند و رفتاری محکوم است.\ باشد که 
رویکرد صاحبان قدرت در کشور به سمت جلب 
مشارکت حداکثری زنان، احترام به تکثر و تنوع 
زنان، تدوین و اصالح قوانین در دفاع از حقوق 
زنان و تضمین حفاظِت حقوق مسّلم و انسانی 
در خانه و محل کار و جامعه و ارتقای وضعیت 

و جایگاه زنان میل کند.

کارگروه زنان حزب اراده ملت ایران
بهمن 1۳9۷
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سیاست  ] خارجی [

دیدگاه

پرسش با کد رهگیری 1546325870134 
از وزارت امور خارجه

بدین وسیله به استحضار می رساند 
متن خبر زیر در فضای مجازی منتشر 
شده است: »جمهوری اسالمی میزبان 
هیأتی از طالبان در تهران بوده و با این 
گروه »مذاکرات مفصلی« داشته است. 
به گفته بهرام قاسمی، با توجه به ناامنی 
در افغانستان و کنترل نیمی از اراضی 
این کشور توسط طالبان، این مذاکرات 

صورت گرفته است.«
در پرسش قبلی فرموده بودید در 
صورت دریافت گزارش دبیر محترم 
شورای عالی امنیت ملی نتایج اعالم 
خواهد شد. صرف نظر از بخش مربوط 
به پاسخ قبلی، این سفر در چه سطحی 
انجام شده است و چه دست آوردهایی 

داشته است.
پاسخ

واکنش سخنگوی وزارت امور 
خارجه به سؤاالت مشابه خبرنگاران 
در نشست خبری با رسانه های داخلی 

و خارجی در روز دوشنبه 1۰ دی 97
س: بعد از سفر آقای شمخانی به 
کابل گفته شد قرار است طالبان به تهران 
بیایید و مذاکره کند. گفته می شود که 
هیأت طالبان دیروز به تهران آمده است. 
آیا تأیید می کنید؟ با چه کسی مذاکره 

کرده است؟
ج( من این گفته را تأیید می کنم. بعد 
از سفر آقای شمخانی به افغانستان دیروز 
هیأتی از طالبان در تهران بود و مذاکرات 
مفصلی با معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه داشتند. هیأت ایرانی به ریاست 
گفتگوهای  و  بود  عراقچی  آقای 
مبسوطی صورت گرفت. با توجه به 
اینکه ۵۰ درصد از خاک افغانستان در 
اختیار طالبان است و با توجه به ناامنی ها 
و بی ثباتی های داخلی در افغانستان، با 
مطرح کردن این موضوع با جناب آقای 
غنی، این مذاکرات صورت گرفت. 
هدف اصلی یافتن راه کار و یا زمینه های 
تسهیل کننده برای کمک به گفتگوهای 
بین االفغانی و دولت این کشور برای پیش 
برد روند صلح است. جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان همسایه با افغانستان و 
یک نقش آفرین مهم در منطقه برای 
ایجاد صلح، با اطالع دولت افغانستان، 
آمادگی خود را برای ایفای نقش مهم در 
ایجاد ثبات و صلح در افغانستان اعالم 
کرد. این اقدام به معنی همسویی با طالبان 
نیست و با توجه به شرایط خطیر منطقه 
الزم بود این گفتگوها آغاز شود و ببینیم 
آیا می توان در این زمینه کمک حال دولت 
افغانستان بود یا نه. مذاکرات طوالنی و 
مهمی بود. امیدواریم بتوانیم ثمراتی برای 
ملت دوست و برادر افغانستان و تثبیت 
ثبات و امنیت در این کشور داشته باشد.

 پرسش و پاسخ با وزارت
 امور خارجه در سامانه انتشار  

و گردش آزاد اطالعات

یک سیاست گذاری بین دولتی است که 
متشکل از 3۰ کشور هست که مجوز وزارت خانه 
را برای ایجاد یک استاندارد بین المللی برای مبارزه با 

پول شویی و تأمین مالی تروریستی رادارند.
 -بیش از 18۰ حوزه قضائی به این کارگروه 
ویژه اقدام مالی یا سازمان منطقه ای پیوسته اند و در 
سطح وزارتی برای اجرا و پیاده سازی استانداردهای 
کارگروه ویژه اقدام مالی و دارای سیستم ارزیابی 
ضد پول شویی )AML( و تأمین مالی تروریسم 

)CFT( باشند.
کار این کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟

 -استانداردهای بین المللی را برای مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم می کند.

 -ارزیابی و نظارت بر منطبق بودن بر 
استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی

- انجام مطالعات نوع شناسی روش ها و روندها 
و فن های تأمین مالی تروریسم و پول شویی

 -پاسخ به تهدید جدید و نوظهور مانند تأمین 
مالی تسلیحات

پیشنهادهای کارگروه ویژه اقدام چیست؟
- استانداردهای بین المللی تائید شده برای 
اجرای طرح مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 

تروریسم
آن ها شفافیت سیستم مالی را افزایش می دهند 
)تا آسان تر فعالیت های مجرمانه را شناسایی بکنند( 
و به کشورها این صالحیت را می دهد که اقدام های 
موفقیت آمیزی در برابر پول شویی و تأمین مالی 

تروریست انجام دهند.
چه کارهایی را یک کشور برای اجرای مؤثر 

FATF باید انجام بدهد؟
- بررسی و تعقیب موفقیت آمیز پول شویی و 

تأمین مالی تروریسم
پول شویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان 
جرم شناسایی بشود. آموزش درست اجرای قانون 
و مقامات قضائی و مجهز کردن آن ها به قدرت و 

منابع کافی.
 -محروم کردن مجرمین از اقدامات مجرمانه 
خودشان و منابعی که برای فعالیت های قاچاق مالی 

خودشان به آن نیاز دارند.
اجرای مکانیسم مؤثر برای مسدود کردن، 

توقیف کردن و مصادره دارایی های مجرمین
 -نیازمند مؤسسات مالی و دیگر کسب وکارها 
و حرفه ها تا سنجش مؤثری رو انجام بدن جهت 
شناسایی و ممانعت از پول شویی و تأمین مالی 

تروریسم
اطمینان حاصل شود که محدوده ای از اشخاص 
و موجودی های موردنیاز در هم بخش مالی و هم 
غیرمالی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پول شویی و 
تأمین مالی تروریسم طبق مراحل زیر اجرا می شود:

- بررسی دقیق مشتری:
جلوگیری از عملیات مجرمین ناشناس و پنهان 
شدن افراد با هویت های غلط به وسیله مشتری هایی 
که دارای هویت درست می باشند و آگاهی داشتن 
از تجارت و حرفه آن ها تا بتوانیم بین تجارت های 

قانونی و فعالیت های مجرمانه تمایز قائل بشویم.
 - نگهداری سوابق:

نگهداری هویت مشتری های درست و سوابق 
معامالتی که بی درنگ و فوری به وسیله مقامات 
می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد و معامالت 

مشتریان را می توان بررسی نمود.
گزارش معامالت مشکوک:

بر ارتباطات مشتریان نظارت بکنید و بی درنگ 
هرگونه معامله مشکوک رتبه واحد اطالعات مالی 
برای تحلیل و انتشار احتمالی آن ها به مقامات اجرایی 

قانون گزارش بدهند.
 -از اینکه مؤسسات مالی و دیگر تجارت ها 
و حرفه ها مطابق با الزامات AML )مبارزه با 
پول شویی( و CFT)مبارزه با تأمین مالی تروریسم( 

عمل می کنند اطمینان حاصل شود.
اجرای مکانیسم نظارت و کنترل که شامل قدرتی 

است برای تحریم دادوستدها و کسب وکارهایی 
هستند که مطابق الزامات مبارزه با پول شویی و تأمین 

مالی تروریسم عمل نمی کنند.
 -افزایش شفافیت اشخاص حقوقی و 

تمهیدات
جلوگیری از سو استفاده از اشخاص حقوقی 
توسط مجرمین و اطمینان از اینکه اطالعات صحیح 
به زمان مناسب در دسترس مقامات قضایی قرار 

بگیرد
 -اجرای مکانیسم هایی جهت تسهیل همکاری 
و هماهنگی تالش های دستگاه های مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم سطح بین المللی 
و درون مرزی اطمینان پیدا کردن از اینکه جای امنی 
برای فعالیت های مجرمانه به وسیله مکانیسم هایی 
که در راستای همکاری مؤثر با کشورها است و 
همراه بابا اقدامات به موقع و درست برای بررسی 
و تحت تعقیب قرار دادن پول شویی و تأمین مالی 

تروریسم است.
همکاری و هماهنگی مؤثر باید در میان مقامات 
درون مرزی انجام بگیرد )شامل الزامات قانونی، 
مسئولین نظارت و تعقیب، واحد اطالعات مالی 

و سیاست گذاران(.
 -حفظ امنیت سیستم مالی پایدار و شفاف تر 
که برای سرمایه گذارهای خارجی جذاب تراست.
فساد و غیر شفاف بودن دستگاه های مالی ذاتًا 
ناپایدار هستند. پول شویی بیش ازحد می تواند منجر 
به افزایش نوسانات جریان سرمایه بین المللی و نرخ 
ارز، عدم تقارن بازار و تحریف سرمایه گذاری و 

جری آن های تجاری شود.
 -اطمینان حاصل کنید که مؤسسات مالی 
به وسیله گروه های جرائم سازمان یافته مورد 
سوءاستفاده قرار نگیرند و نسبت به نفوذ این گروه ها 

آسیب پذیر نباشند.
مؤسسات مالی که به این صورت مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرند در معرض کاهش اعتبار، 
ناپایداری مالی، کاهش اعتماد عمومی، تهدید امنیت 

و صداقت و ضرر و زبان مستقیم هستند.
 - ظرفیت سازی برای جنگ با تروریسم و پی 

گیری مالی تروریسم
تروریسم به تأمین مالی حمالت نیاز دارد. پی 

گیری این پول یکی از کوچک ترین ابزار پیشگیری 
است که دولت ها در مقابل تروریسم استفاده 

می کنند.
 -اجرای تعهدات الزام آور بین المللی و اجتناب 
کردن از خطرات تحریم ها و دیگر فعالیت ها جوامع 

بین المللی.
جوامع بین المللی از بین تعداد زیادی از معاهدات 
بین المللی، قطعنامه ها و بهترین شیوه های شورای 
امنیت ملل متحد -پیشنهادهای کارگروه ویژه مالی 

را در باالترین سطح سیاسی امضا کرده اند.
 -از پناهگاه امن برای مجرمین شدن اجتناب 

کنید.
کشورهایی با دستگاه های ضعیف مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای مجرمین 
به دلیل اینکه محیط مناسبی است که مجرمین از 
سود آن لذت می برند جذاب هستند و فعالیت های 
مالی قاچاقی آن ها با ترس کمی از روبه رو شدن با 

مجازات است.

 سه مرحله در فرآیند پول شویی درگیر 
هستند:

تعیین سطح، الیه بندی و ادغام •
تعیین سطح به فعالیتی که پول کثیف را تولید 
می کند )پولی که از فعالیت های غیرقانونی به دست 
می آید( اشاره دارد. شامل جابجایی پول از یک منبع 
و قرار گرفتن آن در یک چرخه دیگر است. قبل 
از این اتفاق معموالً پول به مقادیر کوچک ترین 
تقسیم می شود تا از شناسایی شدن آن توسط 
مؤسسات مالی جلوگیری شود. سپس این مقادیر 
کوچک مالی به روش های متفاوتی در چرخه قرار 
می گیرند. تعدادی از مجرمین پول را در چندین 
حساب بانکی مختلف نگه داری می کنند تا پیگیری 
آن ها برای مسئولین بسیار سخت شود.  گاهی اوقات 
پول از کشور مبدأ به سرقت رفته و در کشورهایی با 
قوانین و مقررات مالی ضعیف که سؤاالت کمتری 
پرسیده می شود برده می شود.الیه بندی به فعالیتی 
که منبع پول به دست آمده را به وسیله مجموعه ای 
از معامله های پیچیده و ترفندهای حسابداری پنهان 
می کنند اشاره دارد. این مرحله شامل جابه جایی پول 
به دفعات زیاد از منبع اصلی آن به یک فاصله بسیار 

زیاد است. یکی از معروف ترین راه های این مرحله 
انتقال پول از یک حساب دیگری در موقعیت های 
مختلف در کشورهای مختلف است. هر کشوری 
که در اجرای قوانین و مقررات ضد پول شویی خود 
شکست خورده باشد و یا در توصیه نامه کارگروه 
ویژه اقدام مالی مشارکت نداشته باشد معموالً هدف 

معروفی برای پول شویی است.
ادغام •

به فعالیت دست یافتن به پولی که ظاهراً قانونی 
است اشاره دارد. این مرحله شامل به جابه جایی پول 
پاک شده و بازگشت آن به اقتصاد اصلی است که 
انگار از یک منبع قانونی مالی برآمده است. در این 
مرحله پول معموالً در بازارها و تجارت های قانونی 
سرمایه گذاری می شود.تعدادی از معروف ترین 
انواع سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری در 
امالک و دارایی های لوکس است.مجرمین همچنین 
می توانند شرکت های پیشرو در کشورهایی با 
قوانین سخت گیرانه محرمانه اشخاص حقوقی 
به وجود می آورند. سپس آن ها می توانند به منابع 
مالی درحالی که از هویت خود محافظت می کنند 

دسترسی پیدا کنند.
تاکتیک های پول شویی •

راه های بسیار زیادی برای پول شویی وجود 
دارد از ساده و تا پیچیده. یکی از رایج ترین راه های 
پول شویی از طریق تجارت قانونی مبتنی بر پول نقد 

که متعلق به یک سازمان متخلف هست.
هنوز هم روش های سنتی پول شویی وجود 
دارند، اینترنت یک چرخه جدید وارد یک جرم 

قدیمی کرده است.
خدمات پرداختی آنالین ناشناخته، انتقال پول 
از طریق تلفن موبایل و استفاده از ارز رایج مانند 
bitcoin که به عنوان یک انتقال دهنده غیرقانونی 

پول تشخیص داده شده است.
تأمین مالی تروریسم چیست؟

تأمین مالی تروریسم منابع مالی برای فعالیت های 
تروریستی را تأمین می کند این ممکن است شامل 
منابع مالی حاصل از منابع قانونی مانند اهدا شخصی 
و درآمد و سود تجارت ها و سازمان های خیریه ای 
باشد و به همان اندازه از منابع مجرمانه مانند تجارت 
مواد مخدر، قاچاق سالح و دیگر اشیا، جعل، 

آدم ربایی و اخاذی به دست آمده باشد.
تروریست ها از همان روش هایی که پول شوها 
برای فرار کردن از توجه مسئولین و حفظ هویتشان 
از حامیانشان و ذینفعان نهایی از منابع مالی استفاده 

می کنند.
بااین حال، شفافیت مالی در ارتباط با منابع 
مالی تروریست ها به مقادیر مالی کوچک ترین 
نسبت به مقادیر پول شویی تمایل دارند و زمانی که 
تروریست ها منابع مالی را از منابع قانونی به دست 
می آورند شناسایی و پیگیری آن ها بسیار سخت 

می شود.
برای انتقال منابع مالی خود، تروریست ها 
از دستگاه های بانکی رسمی، سیستم انتقال ارز 
غیررسمی، حواله ها و قدیمی ترین روش انتقال 
دارایی، حمل ونقل پول نقد، طال و دیگر ارزها از 

طریق مسیرهای قاچاق استفاده می کنند.
مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سال 2۰۰1 
برای کارگروه ویژه اقدام مالی به اولویت تبدیل شد، 
بااین حال در سال ,2۰1۵ ماهیت تهدیدات تروریسم 
به صورت قابل توجهی به وسیله حمالت تروریستی 

در بسیاری از کشورها افزایش یافته است.
دستورات و تصمیمات برای کشورها •

1. ارزیابی خطرات:
کشورها باید مراحل مناسبی برای شناسایی و 
ارزیابی ریسک پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
در کشور را به کار بگیرند بر اساس اصولی که گفته 

می شود:
سازمان ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
از تغییرات مهم در کشور مانند تغییر قانون، تغییر در 

قوانین و مقررات و دیگر معیارها
2. کمک به تخصیص و اولویت بندی منابع ضد 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم به وسیله مسئولین 

شایسته و صالح
3. اطالعات را برای ارزیابی خطرسازمان 
ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم به وسیله 
مؤسسات مالی و DNFTBPs در دسترس 

قرار بدهید.
کشورها باید ارزیابی خود را به روز نگه دارند و 
باید مکانیسم هایی داشته باشند تا اطالعات مناسبی 
از تمام مسئولین شایسته مربوطه و سازمان های 
و  مالی  مؤسسات   ،{SRBs} خودتنظیم 

DNFTBPs به دست بیاورند.
ریسک باالتر: •

زمانی که کشورهایی با ریسک باالتری برای 
پول شویی شناخته می شوند، آن ها باید از اینکه 
سیستم ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
آن ها به خوبی با این مورد خطر برخورد می کند 
مطمئن شوند و نسبت به دیگر اقداماتی که به وسیله 
کشورها برای کاهش آسیب این ریسک ها انجام شده 
بدون پیش داوری نگاه بکند، جایی که توصیه نامه 
کارگروه ویژه اقدام مالی فعالیت های با ریسک باال را 
شناسایی می کند برای بهتر کردن یا اقدامات خاصی 
که موردنیاز هستند تمامی اقدامات باید به کاربرده 
شوند. اگرچه گستردگی این اقدامات با توجه به 

سطح خاص ریسک متفاوت است.
ریسک پایین تر: •

کشورها شاید تصمیم بگیرند که اجازه بدهند 
کارهای ساده کوچکی در جهت اجرای توصیه نامه 
کارگروه ویژه مالی و نیاز به مؤسسات مالی برای 
اقدامات اطمینان بخش انجام بگیرد، بتوانند یک 
ریسک کوچک پول شویی را نیز شناسایی بکنند و 
این به دلیل ثابت بودن ارزیابی خطرات پول شویی و 

تأمین مالی تروریسم در همان کشور است.
۴. نظارت بر خطر:

سرپرستان باید از اینکه مؤسسات مالی و 
تجارت ها و حرفه های غیرمالی طراحی شده 
{DNFBPs}که تمامی دستوراتی که داده شده 

را پیاده سازی کرده اند اطمینان حاصل بکنند.
منابع

www.fatf-gafi.com
www.study.com
http://www.fintrac-canafe.
gc.ca/fintrac-canafe/definitions/
terrorist-terroriste-eng.asp

کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟

پول شویی چیست؟
پول شویی فرآیندی است که مقدار زیادی پول از طریق فعالیت های 
مجرمانه به دست می آید، مانند قاچاق مواد مخدر، فعالیت های 

تروریستی که از منابع قانونی نشست می گیرد.
پولی که از فعالیت های غیرقانونی به دست می آید پول کثیف در نظر 
گرفته می شود و فرآیند شستن این پول، آن را پاکیزه به نظر می رساند. 
پول شویی برای سازمان های متخلف بسیار حیاتی است و آرزویشان 
استفاده از پول غیرقانونی به طور مؤثر است. کلیدی ترین عنصر 
پول شویی پنهان شدن زیر رادارهاست. استفاده از اینترنت به پول شوها 
اجازه می دهد تا راحت تر از شناسایی شدن جلوگیری کنند. حتی بیشتر، 
استفاده از سرورهای فیلترشکن، نرم افزارهای ناشناس، سازنده سومین 

جزء پول شویی هستند.پول همچنین می تواند از طریق حراجی ها و 
فروش های آنالین، وب سایت های قمار و حتی سایت های بازی 
مجازی که پول نامشروع به صورت ارزبازی تبدیل شده، سپس 
به صورت واقعی انتقال داده می شود، پول قابل استفاده و غیرقابل پیگیری 
پاک.وجود سیستم ضد پول شویی به صورت آرام این گونه جرم های 
مجازی را می یابد می گیرد، بیشترین قانون های سیستم ضد پول شویی 
برای کشف پول کثیفی است که از طریق مؤسسات بانکی سنتی رد 
می شوند.اما اقدام به پنهان کردن پول مربوط به هزاران سال است و 
این ماهیت افرادی است که پول شویی انجام می دهند. تا برای ناشناخته 

باقی ماندن به وسیله تغییر رویکرد شأن تالش کنند.
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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
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چنان که گفتیم در ملل پیشرفته، رفتارها مبتنی بر 
سه اصل عقالنیت، واقع گرایی و منفعت گرایی است؛ 
به همین دلیل برایشان مهم است که نتیجه تصمیمات 
و اقداماتشان چیست و به کجا منجر می شود. البته 
ازآنجاکه واژه منفعت جویی در جامعه ما بار ارزشِی 
منفی پیدا کرده است، باید این نکته را یادآور شویم که 
در پی سود و منفعت بودن، امری به ذاته غیراخالقی 
نیست. به هرحال در جامعه مدرن و عقل گرا، منفعت، 

بخش مهمی از مسئله است. 
در آن جوامع، منفعت مادی یا معنوی هر رفتاری 
در حوزه های شخصی و اجتماعی باید معلوم و 
مشخص باشد. اما در طرف دیگر ماجرا، یعنی در 
جوامعی مثل ایران، سه اصل عقالنیت، واقع گرایی 
و منفعت جویی که ویژگی جوامع پیشرفته است، 
معموالً مغفول واقع می شود، چه در عرصه فردی 

و چه در حوزه جمعی.
نکته دیگر این است که در جامعه ایران پایبندی 
به الزامات کار جمعی، غالباً وجود ندارد. این الزامات 
عبارت اند از نظم، دقت، تدبیر، ساختارپذیر بودن، 
جمع گرایی، گذشتن از امتیازات و حقوق شخصی 
برای موفقیت جمعی. حال باید دید که چرا جامعه 

ایرانی از این خصوصیات بی بهره است.
در ایران متأسفانه حریم خصوصی بر حریم 
عمومی تقّدم دارد. به عبارتی حریم فردی را به 
حریم اجتماعی ترجیح می دهیم. امروزه این امر در 
مسائل سیاسی نمود روشنی دارد. مثالً در فعالیت های 
حزبی بارها دیده شده است که عضو برجسته یک 
تشّکل سیاسی، حزب خودش را رها و تالش کرده 
که به گونه ای فردی خودش را نامزد انتخاباتی کند. 
این یعنی عدم التزام به ملزومات کار جمعی و فقدان 

پایبندی به اخالق حرفه ای.
پس شکل گیری نهادهای مدنی چه وقتی 
اتفاق می افتد؟ زمانی که ملزومات کار جمعی را 
در کشورمان نهادینه کرده باشیم وگرنه بهترین و 
خوش نام ترین احزاب و نهادهای سیاسی در طول 
تاریخ بوده اند و کار هم کرده اند و حتی زمانی هم 
بوده که مجلس قانون گذاری هم در اختیار آن ها بوده 
است. اما کاری از پیش نبرده اند. ذکر این نکته خالی از 
لطف نیست که در دوره نخست وزیری قوام، حزب 
دموکرات بیش از دوسوم مجلس را به دست آورد؛ 
اما اتفاقی که افتاد چه بود؟ همین حزب، قوام را برکنار 
کرد. معلوم است که این ها حزب نبوده اند و التزامی 
به قیود کار جمعی نداشته اند. هنوز که هنوز است در 

فضای سیاسی کشورمان افرادی داریم که از مزایای 
قدرت بهره مند می شوند؛ ولی پیوسته می گویند من 
به هیچ گروهی وابسته نیستم. این، خود حرف و 
سخنی ضد توسعه است. فردگرایی، مطلق گرایی، 
قهرمان گرایی یا قهرمان بازی که از دیرباز از آفات 
جامعه ما بوده است، وقتی به سطح باالی جامعه 
و نخبگان می رسد به رهبری طلبی، تنّزه طلبی و 

خودشیفتگی تبدیل می شود.
هنوز که هنوز است در فضای سیاسی کشورمان 
افرادی داریم که از مزایای قدرت بهره مند می شوند؛ 
ولی پیوسته می گویند من به هیچ گروهی وابسته 

نیستم
نداشتن اعتمادبه نفس را هم می توان به این ها 
افزود. احساس حقارت و نداشتن اعتمادبه نفس 
دارد.  تاریخی  زمینه های  ایرانیان  میان  در 
سرخوردگی هایی ملی که به ویژه بعد از جنگ های 
ایران و روسیه تشدید شد و برخی از حوادث که 
بعدازآن اتفاق افتاد و ایران دو بار علی رغم بی طرفی 
در جنگ اول و دوم جهانی اشغال شد، به روحیه 

مردم لطمه زد.
نداشتن استقالل و خودبنیادی گروه ها و 
شخصیت های داعیه دار اصالح و پیشرفت در ایران 
نیز از عوامل توسعه نیافتگی ما محسوب می شود. این 
مورد که بیشتر ناظر به پیش از انقالب اسالمی است، 
باعث بروز روحیه بدبینی در میان مردم جامعه نسبت 

به نخبگان و گروه های سیاسی شده است.

نتیجه گیری
حال به فرجام سخن و نتیجه گیری می رسیم. جان 
کالم این است که در اثر وقوع انقالب اسالمی ایران در 
سال 13۵7 شکل نظام سیاسی کشور عوض شد. با 
تغییر شکل نظام، سامانه مدیریتی کشور انتخابی شده 
است. در مقدمه قانون اساسی در فصول مقدمات 
قانون اساسی آمده است که اداره امور در جامعه از 
طریق مراجعه به آرای عمومی است که از طریق 

انتخابات صورت می گیرد.
در فصل سوم قانون اساسی، احزاب به رسمیت 
شناخته شده اند. پارلمان هم از الزامات نظام جمهوری 
است و از الزامات پارلمان هم وجود احزاب واقعی 
است. به تعبیر دیگر، تولد حزب و پارلمان در دنیا 
توأمان بوده است و به نوعی این دو نهاد مدنی همزاد 
بوده اند. در انگلستان هم که مهد دموکراسی است، این 
دو باهم پا به عرصه وجود نهادند.در فصل سوم قانون 
اساسی، احزاب به رسمیت شناخته شده اند. پارلمان 
هم از الزامات نظام جمهوری است و از الزامات 
پارلمان هم وجود احزاب واقعی است. ما در اینجا 
ظاهراً نهادهایی داریم. اما مشروطه هم مشکلش همین 
بوده است. یعنی درواقع کلیشه های جوامع مدرن را 
گرفته ایم اما تکنیک هایشان را نگرفته ایم. در ظاهر 
حزب داریم؛ اما تکنیک های کار تشکیالتی را رعایت 
نمی کنیم که به علل آن پیش تر اشاره شد. بااین حال 

نباید ناامید شویم. چرا؟ به این دلیل که:
1. ما بخواهیم یا نخواهیم هرازچندگاهی 

انتخابات داریم و مردم ما با مفهوم صندوق، انتخابات 
و اثر رأی آشنایی پیدا کرده و می کنند.

2. تعداد افرادی که تحصیالت عالی دارند به 
نسبت قبل از انقالب افزایش کّمی بسیاری داشته 

است.
3. نسبت جمعیت شهرنشین به روستایی 
معکوس شده است. در گذشته این نسبت، سی 
به هفتاد بوده است، اما اکنون برعکس شده است. 
جمعیت شهرنشین بالغ بر هفتاد درصد کل نفوس 

کشور ایران را تشکیل می دهد.
۴. مطبوعات نیز از رشد فزاینده ای برخوردار 

شده است.
۵. رشد کّمی و کیفی دانشگاه ها نسبت به پیش 

از انقالب قابل قیاس نیست.
6. احزاب متعدد و متکثر با دیدگاه های مختلف 
شکل گرفته اند که البته از این بابت در اول راه هستیم.
این ها همه برای ما فرصتی است که باید از آن به 
نحو احسن استفاده کنیم. اما چگونه؟ و به قول معروف 

چه باید کرد؟
به گمان من حکومت داری محصول زندگی 
مدرن بشر است. نوع حکومت، تفکیک قوا، 
مجلس، دولت، قوه قضاییه، همه و همه ثمره اندیشه 
و تجارب بشری است. ما نیز باید بر پایه تفکر و 
تجاربی که در طول قرن ها آزمون وخطا به دست 
آورده ایم، کشور خود را وارد دنیای جدید کنیم. در 
این راستا باید به کشورهای هم سنگ و هم تراز خود 

که بنیادهای تاریخی و دینی و فرهنگی مشترکی با 
آن ها داریم ولی آن ها از ما پیشرفته تر هستند نگاهی 
بیاندازیم و از خودمان بپرسیم: آن ها جمهوری اند، 
ما هم جمهوری هستیم؛ آن ها پارلمان دارند، ما 
هم داریم؛ حزب دارند، ما هم داریم. نمونه های 
تک حزبی هایشان را هم می توانیم بسنجیم که نمونه 
موفقی هستند. دوحزبی های موفق هم در دنیا داریم 
و چندحزبی موفق هم در دنیا داریم. همه این ها را باید 
ازنظر گذرانده و ببینیم با توجه به ساختارهای فرهنگی 

و دینی و تاریخی ما کدام یک سازگارتر است.
با یک الگوگیری ساده و عبور دادن آن تجربه های 
موفق از صافی سنت های اصیل خودمان می توانیم 
به سامانه ای سازوار و سازگار با شرایط خودمان 
برای اداره کشور دست یابیم و این دور از انتظار و 

دسترس نیست.
سخن خود را با ذکر نکته ای ظریف و آموزنده 
به پایان می برم و آن اینکه: در ایران در همین چند 
دهه پیش، عده زیادی از فعاالن سیاسی و مردم 
عادی حزب را یک پدیده غربی می دانستند. حتی 
گروهی مثل مؤتلفه قبل از انقالب، خود را هیئت 
مؤتلفه می نامیدند. بعد از انقالب هم مجوز فعالیت 
خود را به نام جمعیت، از کمسیون ماده 1۰ گرفتند و 
خوشبختانه چند سال قبل، نهایتاً نامشان را به حزب 
مؤتلفه تغییر دادند. این امر طلیعه و نشانه پیشرفت های 
مهمی است که در ذهن و زبان سیاست ورزان اتفاق 

افتاده است و امیدوارکننده است.
در ایران در همین چند دهه پیش، عده زیادی 
از فعاالن سیاسی و مردم عادی حزب را یک پدیده 
غربی می دانستند. حتی گروهی مثل مؤتلفه قبل از 
انقالب، خود را هیئت مؤتلفه می نامیدند. بعد از 
انقالب هم مجوز فعالیت خود را به نام جمعیت، 
از کمسیون ماده 1۰ گرفتند و خوشبختانه چند سال 

قبل، نهایتاً نامشان را به حزب مؤتلفه تغییر دادند
یعنی همه جریان های موجود در ایران مثل 
جریان های ملی، ملی   مذهبی، مذهبی هر طیف، به 
این باور رسیده اند که باید برای تکاپوهای سیاسی 
به دنبال تأسیس و تقویت نهادهای مدنی به معنی 
واقعی کلمه باشیم. البته این مهم تحقق نمی یابد، 
مگر اینکه حاکمیت نیز به این باور برسد و تمهیدی 
بیندیشد تا این فرهنگ از طریق احزاب دامن زده 
شود و همه حزب های موجود هم ان شاءاهلل به 
نهال تنومندی تبدیل شوند و بار توسعه کشور را 

بر دوش بکشند.

ایران از کمی پیش از جنبش مشروطه خواهی، وارد مرحله گذار به دموکراسی و فرایند مدرنیّت شده 
است. تجددطلبی و مدرنیزاسیون به شیوه غربی آن از همان زمان، چالش های فراوانی را بین سنّت و 
مدرنیته، شرع و عرف و مذهب و سکوالریسم ایجاد کرد. از سوی دیگر نیز، با تشکیل دولت-ملت ایران، 
به معنای جدید کلمه، الزم بود تا به تدریج و در یک دوره گذار، نهادهای مدنی، به شیوه مدرن شکل بگیرند 
و از طریق تأسیس این نهادها، آرمان های شهروندان ایرانی که تفاوت چندانی هم با آرمان های شهروندان جهان مدرن ندارد محقق گردد؛ ایده هایی همچون 
قانونمندی، امنیت، عدالت و آزادی.انتظار این بود که ایران با آن سابقه کهن تاریخی، فرهنگی و ظرفیت های باالی علمی و منابع خدادادی و موقعیت 
ژئوپلیتیک ویژه و جایگاه ممتازی که در منطقه خاورمیانه و جهان اسالم دارد، به سرعت وارد عصر جدید شود و نهادهای مدنی در آن با تعامل دولت و 
ملت شکل بگیرد؛ اما با نگاهی پسینی - تجربی شاهدیم که این گونه نشد و هنوز جامعه ایرانی، فاصله بسیاری با جامعه مدنی دارد. درباره چرایی این امر 
و در باب مدرنیته ایرانی و در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در یک صد سال اخیر از کشورهای دیگر و نسبت به جوامع پیشرفته مثل اروپا و حتی عثمانی 
عقب ماند و دچار توسعه نایافتگی شد، باید به اواسط دوره قاجاریه برگردیم. در ایران معاصر، هسته این سؤال در ذهن دلسوزان کشور نقش بست و 
می توان گفت کسانی که دلشان برای این کشور می سوخت در این اندیشه بودند که ایران را در مسیر توسعه انداخته، وارد دنیای مدرن کنند. برای نیل 
بدین مقصود، اندیشمندانی که دل درگرو این مرزوبوم داشتند هرکدام طریقی و روشی پیشنهاد کردند. مجموع مدل های ارائه شده برای توسعه و مدرنیزاسیون 
ایران، قابل تقسیم به دو رویکرد کلی است که می توان این دو را رویکرد برون گرا و درون گرا نامید. در بخش دوم و پایانی، نویسنده در ادامه بررسی 
آسیب شناسی توسعه ایرانی به پاسخ پرسش بنیادین این جستار می پردازد و آن اینکه چرا بااین همه هزینه هایی که ملت ایران در یک صدوپنجاه سال اخیر، 

برای پیشرفت، توسعه، تعالی و ترقی کشور پرداخته است، هنوز در بدایت راه توسعه قرار داریم و هزینه ها با دستاوردها هم خوانی ندارد.

دیدگاه

مطالبه مدنی

وقتی قانون گذار قانونی را وضع نمود 
و به تصویب رساند کار قانون گذار و 
قانون گذاری تمام می شود. مهم ترین نکته 
»فردای بعد از قانون« است. بزرگ ترین 
اشتباه ما این خواهد بود که در »فردای بعد از 
قانون« انتظار داشته باشیم قانون به صورت 
خودکار اجرا شود. این ما هستیم که با 
درخواست اجرای قانون به اجرایی شدن 
قانون کمک می کنیم. در فرآیند تصویب 
قانون نخست اندیشه ماهیت قانون شکل 
گرفته و سپس به گفتار گفته شده و به کردار 
عمل شده و سپس در جمعی تکرار شده 
و تبدیل به عرف شده و سپس در حالت 
رسمی خود به تصویب مراجع مختلف 
و مقرر رسیده و درنهایت در روزنامه 
رسمی درج شده و شکل رسمی به خود 
گرفته است. این فرآیند طبیعی ترین فرآیند 
شکل گیری و زایش قانون است. از این 
به بعد ذی نفعان قانون هستند که باید 
آن را به کارگیرند. حاصل کار قوه مقننه 
تصویب قوانین است و کار قوه مقننه 
در همین جا ختم می شود. از این مرحله 
به بعد شهروندان هستند که باید برای 
اعمال حقوق حقه قانونی خود برخیزند 
و این خیزش به هر عنوان دربردارنده 
خشونت نیست، ولی دربردارنده تحکم 
هست. این خیزش یا همان »مطالبه 
مدنی« درخواست ذینفعان قانون برای 
اجرای قانون است و از این طریق است 
که به اجرایی شدن قانون کمک می کند. 
بدون »مطالبه مدنی« و درخواست اجرای 
قانون تمام فرآیند قانون گذاری ابتر باقی 
می ماند. نکته مهم این است که اگر شهروند 
خود برای اجرائی شدن قانون به هر دلیلی 
مسامحه کند نمی تواند و از تحقق حق 
خود صرف نظر کند، انتظار داشته باشد 
که دیگران حق شهروندی را دودستی 
تقدیم کنند. طبیعی و بدیهی است که 
قانون وضع شده به ضرر هر کس باشد 
آن فرد در برابر اجرای قانون مقاومت 
کند. »مطالبه مدنی« روشی نظام مند توسط 
ذینفعان قانون است که به گونه ای عاری 
از خشونت حق خود را مطالبه می کنند. 
»مطالبه گران مدنی« برای احقاق حقوق 
حقه خود درخواست می کنند و لو آن که 
مطمئن باشند در بدو امر به حقوق حقه 
خود نمی رسند و یا با مقاومت روبرو 
می شوند. »مطالبه گران مدنی« متوسل 
به خشونت نمی شوند و از حدود قانون 
تخطی نمی کنند. »مطالبه گران مدنی« 
به وظایف قانونی خود عمل می کنند و 
دیگران را ملزم می کنند به وظایف قانونی 
خود عمل کنند. »مطالبه گران مدنی« 
تحت تأثیر شخصیت و کاریزمای طرف 
مقابل خود قرار نمی گیرند و منصب و 
مقام طرف مقابل آنان را تحت تأثیر قرار 
نمی دهد و از مطالبه حق خود بازنمی دارد. 
»مطالبه گران« مدنی در مطالبه حق خود 
دچار خودسانسوری نمی شوند و حاضر 
نمی شوند به هیچ قیمتی از حق خود 
بگذرند، لیکن حرمت طرف مقابل را نیز 
حفظ می کنند و از جاده عدل و انصاف 
خارج نمی شوند. به دلیل شفاف کردن 
خواسته ها »مطالبه گران مدنی« دچار 
خشم فروخفته نمی شوند و نمی توان 
هر خواسته ناحقی را بر آنان تحمیل کرد. 
مطالبه حقوق حقه از طرق مدنی یا همان 
»مطالبه مدنی« به سالمت روانی مردم در 
جامعه و تعادل اجتماع کمک می کند و 
اجتماع را از بی نظمی یا آنتروپی دور 

می کند.

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

بررسی موانع شکل گیری نهادهای سیاسی و مدنی در ایران معاصر
مقاله ارائه شده در همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران ) بخش دوم و پایانی(

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی
دوستان تا بدین جای کار و در تالش برای تأکید گذاردن روی این ادعا که اصالح طلبی را در 
ایران نمی توان در قالب و قاموس حزب معرفی کرد به این شاخص های تا حدودی کمی اشاره 
کردیم که فعالیت حزبی عماًل باید دارای شاخص های 1- تشکیالت پایداری فعالیت حزبی را 
تحت تولیت بگیرد / 2- تشکل و یا حزب باید محل ثابتی داشته باشد / ۳- اراده رهبران ملی و 
مذهبی آن بر کسب قدرت استوار باشد / 4- حزب با ابزار انتخابات به دنبال کسب و جلب حمایت عمومی باشد و با ارائه تکمله ای بر هریک 
از این موازین بیان داشتیم که دریک اشل عملی و قابل اثبات و آن هم در سطح کالن ملی اصالح طلبان برای ایجاد هیچ یک از این شاخص ها 

تالش سازمان یافته و مستمری نداشته اند.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com
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اصالح طلبان

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com
احمد حکیمی پور

دبیرکل حزب اراده ملت

ahmad_hakimipour@yahoo.com

در شماره پیشین این سلسله از مقاالت به بیان این 
نکته پرداختم که آنچه تحت عنوان نقد اصالح طلبی به 
رشته تحریر درمی آید نه از برای آن است که خدشه ای 
بر زحمت ها و رنج هایی که فعاالن در این عرصه متقبل 
می شوند و خواهند شد وارد آید و به نوعی رقبا با این 
مجموعه از مقاالت به رقص آیند که دیدید یکی از 
معتقدان به اصالحات چگونه دست مزد رهبران آن 
را داده است بلکه مقصود از تألیف و انتشار این مطالب 
از برای آن است که بگویم اصالح طلبان برای رسیدن 
به باالترین حد از توجه و اهتمام به انتظارات نسل های 
آینده باید قدم های اساسی تری برای نیل به موقعیت یک 
جریان حزبی بردارند که برای تحقق این آرزو وامید 
در این بخش به کارکردهای یک حزب سیاسی ورود 
می کنیم تا ببینیم که حزب سیاسی باید به انجام چه اموری 

اهتمام ورزد.
برای ورود در این مبحث بسیار گسترده و 
درعین حال پیچیده الزم است که به تعریفی موجز 
از فعالیت حزبی اشاره ای بنمایم، فعالیت حزبی را 
می توان فعالیتی منسجم، با برنامه و متکی بر نیروی 
انسانی آموزش دیده و آشنا به راه دانست که برای در 

اختیار گرفتن قدرت از طریق شرکت در انتخابات و 
یا نظارت بر نوع اعمال قدرت از طریق نقد مستمر 
فعالیت می نماید تا با ایجاد پیوندهای ارگانیک میان 
مردم و حکومت فرایند جدی تصمیم سازی بر مبنای 
مطالبات واقعی مردم تا حصول به اتخاذ تصمیم های 
جامع و با نتایج پایدار را به وجود آورد تا دست یابی مردم 
به رفاه ممکن شود. اگر شمای بسیار روشن مورداشاره 
از فعالیت فوق را مورد دقت قرار دهیم ارکان زیر در 

کارکردهای حزبی مشاهده خواهد شد
1.  سازمان دهی

2.  آموزش
3 . انضباط تشکیالتی

۴ . تبیین مسئولیت سیاسی
حال اگر با دقت و وسواس به بررسی شرایط 
وجودی این ارکان بپردازیم مالحظه خواهیم کرد که 
اصالح طلبی در ایران مخصوصاً آنچه که تحت عنوان 
جریان اصالح طلبان در درون حکومت جمهوری 
اسالمی بدان مشهورند هیچ یک از این کارکردها را 
در فعالیت های خود به نمایش نمی گذارند برای نمونه 
در کدام برهه از زمان و در نزد کدام یک از مجموعه 

قریب به بیست تشکل اصالح طلبی و در یک بیانیه 
روشن و آشکار اقدامات به انجام رسیده برای تحقق 
وظایف و کارکردهای مشروحه مورداشاره قرارگرفته 
و ساختارهایی تشکیل شده و عناصر مربوطه معرفی 
شده اند و یا پس از مشغول بکار شدن و دست یابی 
به محصوالتی مبین تسلط بر کارکردها و وظایف 
مورداشاره در نمایشگاهی و یا در بولتنی مطرح و به 

نمایش گذارده شده است
بلی در محدوده زمانی خاصی یکی از مجموعه های 
اصالح طلبی اقدامات گسترده ای را برای دست یابی به 
موقعیت عملیاتی کردن کارکردهای مورداشاره به انجام 
رساند اما چون این اقدامات نه تنها از سوی مجموعه های 
دیگر اصالح طلبان مورد تأیید قرار نگرفت بلکه برخی از 
این مجموعه ها در عمل مواضع شداد و غالظی علیه این 
اقدامات اتخاذ کردند حاکمیت آن ها را دستاویز خود قرار 
داد و در عمل به تعطیل کردن و بازداشتن آن ها از ادامه 
کار اقدام کرد و نتیجه این شد که امروز اصالح طلبان 

مجموعه هایی را شهادت می دهند که نه
1.  سازمان دهی به مفهوم رتبه بندی تخصصی 
عناصر و تعریف وظایف و تعیین نوع فعالیت های 

روشن را دارا می باشند
2.  آموزش را ابزار و امکانی برای مشخص 
ساختن آرزوها و آرمان ها برای نهادینه شدن در منش 
و شخصیت عناصر وابسته به خود مورد شناسایی و 

استفاده قرار نمی دهند
3.  به انضباط تشکیالتی که الزمه اتخاذ مواضع 
بر مبنای شرایط و عمل به وظایف بر مبنای برداشت 
مشخص از شرایط مشخص است تن نداده و اقدام 

نمی کنند
۴.  و نه اینکه مشخص ساخته اند که مسئولیت 
سیاسی مجموعه ها و عناصر تشکیل دهنده آن ها از کجا 
آغاز و با بجا گذاردن چه نتایجی به کجا منتهی می شود

و ازاین روست که همه هیاهو و همه پوز سیاسی 
اصالح طلبان به محدوده انتخابات و یا روایت اتفاقات 
بعد از وقوع و برجای گذاردن صدمات بسیار شدید 
مختصر شده است و در عمل اصالح طلبی وجود ندارد 

که به روشنی بتواند بگوید که مثالً در
1- برای در اختیار گرفتن قدرت از طریق شرکت 
در انتخابات و یا نظارت بر نوع اعمال قدرت از طریق 
نقد مستمر چه کاری باید انجام داد و یا حتی برای بجا 

آوردن چنین وظیفه ای درکل تقویم های سیاسی چه 
تعداد نیرو و با چه مقدار توان تحلیل و فعالیت سیاسی 

وارد میدان کرد
2- و یا چگونه با ایجاد پیوندهای ارگانیک میان مردم 
و حکومت فرایند جدی تصمیم سازی بر مبنای مطالبات 
واقعی مردم تا حصول به اتخاذ تصمیم های جامع و با 
نتایج پایدار را سامان دهی کرد تا حاکمیت بتواند با عمل 
به تعهدات خود در یک تقویم سیاسی راه دست یابی 

مردم به رفاه را هموار سازد
از همین روست که امروز اصالح طلبان در ایران به 
شیر بی یال و کوپال و اشکمی می مانند که نه حاکمیت از 
آن ها حساب می برد تا برای عدم همراهی افکار عمومی 
با تولیدات فکری آن ها تالش کند و نه مردم اقبال کامل 
و تعهدآوری را به اصالح طلبان نشان می دهند تا با 
تأثیر گرفتن از خط مشی های منتشره و ابالغ شده از 
سوی آنان رابطه خود را با حاکمیت به روشنی تفسیر 
نمایند تا حاکمیت برای حفظ قدرت و ادامه استیالی 
بر عرصه های آن در خود تغییراتی ایجاد کند و یا محیط 
بیشتری را برای عرض اندام در آن زمانی که حتی 

اصالح طلبان در قدرت اند برایشان تدارک ببیند.
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 جزوه »آسیب شناسی معرفتی جامعه 
ایرانی )با نگاهی به گفتمان اصالح طلبی(« در 
سال 86 تهیه و در سال 8۷ 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 موردبررسی قرار گرفت و 
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 تبیین گردید.

اندیشه] گفتمان[

لزوم کثرت گرایی در ایران معاصر

رویکرد

ما  عدد چهل در تمدن و فرهنگ 
خاورمیانه ای ها جایگاه شبه مقدسی دارد که 
بحث درباره آن از مجال این مقال بیرون است؛ 
اما این مقدار گفتنی است که »چهل« عدد کمال 
است و هر پدیده انسانی باید در چهل سالگی 

به کمال مطلوب خود رسیده باشد.
انقالب اسالمی ایران، فارغ از هر نوع 
تحلیل کالسیک یا مدرن، از این قاعده 
مستثنی نیست و باید پس از چهار دهه حیات 
پرفرازونشیبش، موردبازنگری قرار گیرد. این 
درنگ و تأمل آنگاه مفید خواهد بود که دو 
الگوی تحلیلی پسینی در داوری نهایی مّد نظر 
قرار گیرد: نخست تفکیِک مفهومِی انقالب از 

نظام و اهداف از دستاوردها.
اگر این دوگانه ها تخلیط گردد، دچار 
خطای تحلیلی خواهیم شد؛ چراکه تجربه این 
چهل سال، بعالوه آزمون تاریخی انقالب های 
پیشین، به مثابه پدیده هایی مدرن، حاکی از آن 
است که همواره بین اهداف و دستاوردها از 
سویی و بین جریان های انقالبی و رژیم های 
برخاسته از آن ها از سوی دیگر، شکافی عمیق 
وجود داشته و دارد که با هیچ مّدعای آرمانی 
قابل پر کردن نیست و نباید چنین انتظاری 

هم داشت.
واقع آن است که در دوران مبارزات 
انقالبی از مشروطه تا 28 مرداد 1332 و از 1۵ 
خرداد 13۴2 تا 22 بهمن 13۵7 آرمان های 
جنبش های مردمی در قالب شعارهای 
خودجوش و بیانیه های احزاب و گروه ها و 
سخنرانی های کنشگران سیاسی، اعالم شده، 
گفتمان مسلط انقالب را شکل داده و از سوی 
افکار عمومی، به عنوان مانیفست و مرامنامه 
انقالب تلقی می شده است. مجموعه این 
گفتارها را می توان ذیل »اهداف انقالب« 
تعریف و تحلیل نمود و با آنچه پس از پیروزی 
انقالب، به مثابه »دستاوردها«، منتج شده است، 
سنجید و ارزیابی کرد. ناگفته پیداست که در 
دوره پرشور مبارزه، که هم رهبران نهضت 
و هم توده انقالبیون، سودای ایده آلی در سر 
می پروراندند، به تولید و گسترش نظامی 
واژگانی پرداختند که ای بسا در نظر نسل های 
بعد جز لّفاظی و خیال پردازی نمودی نداشته 

باشد؛ چه برسد به تحقق آن ها.
ازین روست که فاصله بسیار بین اهداف 
انقالب و خروجِی نظام حاصل از آن، باعث 
شد که در بازه زمانی سپیده دم پیروزِی انقالب 
تا شامگاه تثبیت نظام جمهوری اسالمی، 
Movement/( آرمان خواهان دوره نهضت
Revolution(، به تدریج از کارگزاران 
دوره نهاد )Institution( جداشده و 
بلکه رودرروی هم قرار گرفتند و چه از راه 
مخاصمه و چه از طریق مصالحه، طوعاً یا 
ُکرهاً، به اصطالح از قطار انقالب پیاده شدند.
برخی نظریه پردازان انقالب، این تعارض 
و انفکاک را ضرورتی قَسری و اجتناب ناپذیر 
دانسته، ارزش داوری درباره حذف پاره ای 
نیروهای انقالبی که عاملیّت اصلی را در 
جریان تکاپوهای مبارزاتی بر عهده داشته اند 
بی وجه می دانند و این واقعیت را که »انقالب، 
فرزندان خود را می خورد«، حقیقتی تلخ ولی 

طبیعی می پندارند.
نکته دوم تمایز مفهومی بین انقالب 
اسالمی ایران و جمهوری اسالمی ایران 
می باشد. به دیگر سخن، احکام تحلیلی- 
انتقادی که بر انقالب جاری و ساری است 
لزوماً نمی تواند بر جمهوری اطالق گردد؛ 
چراکه ماهیت این دو، یکی نیست. انقالب/
نهضت، اقتضائات دیگری دارد و جمهوری/ 
نظام، مقتضیاتی دیگر. آنچه در انقالب 
ُمجاز است در نظام جایز نیست و آنچه در 
انقالب حقیقت مطلق انگاشته می شود در 
نظام َمجازی بیش به حساب نمی آید. عدم 
تفکیک ذهنی بین این دو مقوله موجب 
آشفتگی های تحلیلی شده، حاّق مطلب در 
پریشانی های رفت وبرگشت بین انقالبی 
گری و دولتمردی گم و ناپیدا می سازد. در 
میانه این میدان نیز کارگزاران انقالبی نظام 
با انقالبیوِن طعم قدرت چشیده یکی شده 
و بسیاری از ناکارآمدی ها و نابسامانی های 
مدیریتی را با شعارهای انقالبی و گفتارهایی 
که مربوط به دوران نهضت است پوشش 
می دهند و بخشی از افکار عمومی را با خود 
همراه می سازند. بنابراین مبانی، باید دید که در 
انقالب اسالمی ایران چه ایده هایی پرورده شد 
و پس از استقرار نظامی که ثمره آن بود چه بر 

سر آن ایده ها آمد.
این ُدرست که تحقق آرمان ها و ایده های 
دوران نهضت در دوره نهاد، نه ممکن است 
و نه مطلوب، اما به هرروی باید بین اهداف 
انقالب و دستاوردهای آن، پس از فرونشستن 
هیاهوهای انقالب گری تناسبی وجود داشته 
باشد. فی المثل نباید از دل انقالبی که با 
نیروهای کارگری ایجادشده، انتظار داشت 
نظامی سرمایه داری ایجاد شود و یا شورش 
طبقه متوسط در فرایندی انقالبی منجر به 
تأسیس رژیمی اشتراکی گردد. در هر زمینی 
گیاهی خاص می روید و نمی توان و نباید توقع 
داشت که بین اهداف انقالب و دستاوردهای 
آن که در نوع نظام برخاسته از آن تبلوریافته، 
نسبت تباین وجود داشته باشد و یا دستکم 
قابل جمع نباشد. اگر چنین شد می توان از واژه 
انحراف یا پشت کردن به آرمان های انقالب 
استفاده کرد. البته این امر، نگاهی رمانتیک یا 
نوستالژیک به انقالب و پیامدهای آن نیست، 
بلکه زاویه دیدی است واقع گرایانه که درصدد 
توصیف وضع موجود و تبیین حقیقِت چیزی 
است که در عالَم خارج اتفاق افتاده و می افتد. 
برای نمونه می توان به شعار مشهور روزهای 
انقالب ایران در سال ۵7 اشاره کرد که کّل 
مرامنامه جنبش را دریک شعار سه بخشی 
خالصه می کرد: استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی. این شعار به ظاهر ساده می تواند سنگ 
محکی باشد برای تعیین عیار انقالب و میزان 
موفقیت آن. اما بر طبق مدلی که ارائه دادیم باید 
در نظر داشت که هر سه این مقوله در فاصله 
بین سال 13۵7 تا 1397 چه تطوراتی به خود 
دیده است و چقدر مفاهیمی که چهل سال 
پیش، حقیقت ناب به شمار می آمد به زودی 

دستخوش تغییراتی بنیادین شد.
ادامه دارد

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

سامان مشابهت و همسانی

درک ما از پدیده های اطرافمان تابعی است از 
سامان دانایی عصری که در آن زندگی می کنیم. درک 
ما از دین هم از این قاعده مستثنا نیست. طبیعی است 
که متصور شویم اگر سامان دانایی مان تغییر یابد، 

درک ما از دین هم متأثر از آن عوض خواهد شد.
در سامان دانایی مشابهت و همسانی زبان و 
نام گذاری ماهیت مستقل و انتزاعی ندارد، بلکه آیت 
است. و معطوف است به ذات اشیاء و با آن پیوند 
دارد و به تعداد همه پدیده ها نامی مختص به خود او 
یعنی در زبان اسامی سلطه کامل دارند و زبان مستقل 
از سلطه معنویت وجود ندارد در اینجا زبان وسیله 
ارتباطی شناخته نمی شود؛ زبان باری از معنا را بدوش 
می کشد و عین واقعیت زندگی و هستی است. در 
این صورت با کثرت مواجهیم اما چون روح و ذات 
اشیاء منشأ مشابه و یکسانی دارند و همه از ذات 
باری تعالی ناشی شده اند، این تفاوت ها ظاهری و 
دنیوی و بی اساس و قابل اعتماد نیست. قدر هر کس 
تعیین شده است. هرکس علیرغم این که ظاهراً با سایر 
انسان ها مشابهت دارد ولی قدر و خلقت و جایگاه 
او از قبل تعیین شده است )نابرابری( و درنهایت نیز 
همه به یک کل )خدا( بازمی گردند یعنی این کثرت ها 
که این قدر سلب هستند که کسی نمی تواند نسبت 
موقعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی خود اعتراض 
کند، هیچ ارزشی معرفتی نداشته و این دنیایی است 
و علم نیز آگاهی یافتن از مسائل و رویدادهای پشت 
این ظواهر است مطالعه این ظواهر که رفتنی هستند و 
زوال پذیر ارزشی ندارد. ازاین رو و از این نظر کسی به 
آن معرفت دسترسی مستقیم ندارد، لذا متن ارزش پیدا 
می کند و علم درواقع تفسیر متن است. و زبان مقدس 
می شود چراکه حامل و عین اسما و کلمات مقدس 
است.در این سپهر اعتراض به وضعیت اجتماعی 
هرکس درواقع ایجاد اختالل در نظمی است که 
صالح و بقاء جامعه از سوی خدا دیده شده است. 
روح حاکم بر جامعه تعیین شده است و به سوی 
کمال خویش در حرکت است. در ایران این روح 
همان ثنویت است که قباًل کاماًل توضیح داده شد. 
بر این اساس هیچ کس نمی تواند تقدیر خویش را 
تغییر دهد وبرتری بعضی انسان ها بر دیگران نیز به 
ماهیت و ذات خلقت آن ها برمی گردد که در این منطق 
نابرابری ها در دنیایی دیگر جبران می شود. تقدیر و 
ذات هرکس در متون و به ویژه مقدس نهفته است و 
لذا در شناخت انسان طبیعت و جامعه باید به متون 
مراجعه کرد و لذا تفسیر حکم تعین کننده داشته و 

منطق بر آن استوار است.
سامان بازنمائی )کالسیک( •

در عصر کالسیک و سامان بازنمایی این 

مشابهت ها به کناری رفته و به تدریج رابطه زبان 
با پدیده ها قطع می شود و وحدت همسانی رخت 
بربسته و مبنای شناخت نیز از متون و تفسیر آن ها به 
میدان و روش و متد خاص )پوزیتیویسم( که به آن 
تحلیل می گوییم تغییر می یابد. تفاوت ها و تمیزها 
مبنای معرفت قرار می گیرد و ارزش شناخت پیدا 
می کند. هیچ متن و دستور از پیش تعیین شده ای 
وجود ندارد. ولی اولین و مهم ترین اتفاقی که روی 
 )SUBJECT( می دهد این است که فاعل شناسنده
به عنوان منشأ شناخت به جای متن قرار می گیرد و 
طبیعت و زندگی مستقیماً موضوع مطالعه انسان 
به عنوان فاعل شناسنده )دکارت: من شک می کنم 
پس هستم( قرارمی گیرد. در این دوره مبنای تمیز و 
تفکیک پدیده ها صورت ظاهری آن هاست و بقول 
فوکو مقوالت جدید مطرح می شود مانند: دستور 
زبان، تاریخ طبیعی و تحلیل ثروت. موضوع دیگر 
این که زبان دیگر آیت و پیوست پدیده ها نیست و 
یک حالت انتزاعی و بریده از پدیده و وسیله ای است 
برای بازنمائی و درواقع این ایفای نقش بازنمائی زبان 
است که انسان را از سلطه متن رها می کند. ازاین رو 

این دوران بازنمائی نامیده می شود.
سامان مدرن •

در عصر مدرن شناخت صوری پدیده ها 
عوض شده و توجه به ارگانیسم و کارکرد پدیده ها 
معطوف می شود ازاین رو زمان که در حاشیه بود به 
متن آمده و محوریت پیدا می کند. و مقوالت هم 
به اقتصاد سیاسی، زیست شناسی و زبان شناسی 
با رویکرد واژه شناسی و دستور زبان و محوریت 

فعل تغییر می یابد. بااهمیت یافتن زمان و کارکرد و 
خلق مفهوم ارزش کار، انسان موضوع دانایی قرار 
می گیرد و حقوق انسانی و ... مطرح می شود. در 
اینجا انسآن هم به عنوان فاعل شناسنده حضور دارد 
)SUBJECT( و هم به عنوان موضوع شناخت 

.)OBJECT(
سامان دانائی جامعه ایران •

سامان دانایی جامعه ما هنوز برمدار مشابهت ها 
قرار دارد. ازاین رو صحبت از حقوق انسانی، 
حقوق زنان، حقوق کودکان، محیط زیست و سایر 
پدیده های مدرن مانند پارلمان، دموکراسی یک 
تعارف بیشتر نیست؛ هنوز نابرابری ها امری پذیرفته 
شده است و تالش برای برابری انسان ها در حقیقت 
مبارزه با خداوند و نظم حاکم تلقی شده و امری ضد 

ارزش و نابهنجار است.
اما نابرابری ها قدیم تر از اسالم بوده و ریشه 
در ثنویت جامعه ایرانی داشته و حتی درک ما از 
اسالم را نیز از خود متأثر ساخته و مبنای تحریف 

آن شده است.
تثلیث پهلوی )پان ایرانیسم(

در دوره معاصر نیز این نابرابری ها در ایدئولوژی 
نژاد آریایی بازتولید شده و چون با استفاده از 
پدیده های مدرن همواره گردیده نوعی پز مدرن 
هم گرفته است و مثلثی معرفتی را تشکیل داده 
است )زبان فارسی – شبه مدرنیزاسیون – نژاد 
آریائی(- که مبتنی بر تحقیر قومیت ها و خوار 
پنداشتن شهرستانی ها و محوریت تهران و تهرانی 
و زبان فارسی خصوصاً با گویش تهرانی است - و 

مبنای برتری و اشرافیت گشته است. بدیهی است 
درجایی که گفتمان مسلط )تشیع سنتی( ضعیف 
می شود مثالً در خصوص قومیت ها، گفتمان آریایی 
همان ثنویت را پشتیبانی می کند. و گرچه گفتمان 
آلترناتیو جامعه ایرانی است اما چون در یک سامان 
دانایی قرار دارند، موجب تداوم اشرافیت می شود و 
این مسئله مانند دور باطل ادامه پیدا می کند و جامعه ما 
از دست یابی به جامعه و مناسبات دموکراتیک )یعنی 

برابری خواهانه( محروم می شود.
زبان فارسی و گفتمان مسلط •

اما گفتمان در بستر زبان شکل می گیرد. 
ساده انگاری است که تصور کنیم عبارت است از 
واژه ها و کلمات و دستور زبان؛ زبان عبارت است 
از ضرب المثل ها، آثار ادبی و نظمی که در فرآیند 
آموزش آن به وجود می آید )تربیت و آموزش 
آداب ورسوم(. به جرأت می توان گفت زبان فارسی 
موجد دیکتاتوری و استبداداست وآثار ادبی به 
نابرابری و از همه مهم تر متن گرایانه و نافی انسان 

به عنوان فاعل شناسنده.
برای مبارزه با استبداد باید به اصالحات 
عمیق زبانی دست بزنیم. در دوره مشروطه حلقه 
روشنفکران مکتب تبریز سعی کردند این اصالح را 
عملی کنند. کسانی چون طالبوف، آخوندزاده، سید 
حسن تقی زاده، تقی رفعت و دیگران سعی کردند با 
خلق آثاری این خط اصالح را بیافرینند. و در ادامه نیز 
محمدتقی بهار، نیما یوشیج، شهریار و نویسندگانی 
چون صادق هدایت و دیگران آن خط را دنبال کردند.
کسانی چون  انقالب  آستانه  در  و  بعدها 
غالمحسین ساعدی، صمد بهرنگی و شاملو در 
ادبیات چریکی و جالل آل احمد، دکتر شریعتی و 
دیگران در عرصه ادبیات دگراندیشی دینی و نیز در 
دوره معاصر کسانی چون رضا براهنی و گلشیری 

آن خط را ادامه دادند.
اما به نظر می رسد تالش گران این عرصه 
)به جز رضا براهنی آن هم نه به طور صریح( از 
نکته ای غافل بوده اند و آن توجه و عنایت نداشتن 
به سامان )پارادایم( دانائی بوده و یا این که از متوجه 
کردن دیگران به پارادایم دانائی جامعه غافل شده اند. 
به هرحال اصالحات عمیق ادبی و زبانی در زبان و 
ادبیات فارسی و مبارزه با سامان دانائی مشابهت ها 
و کشاندن پای انسان به عنوان فاعل شناسنده و منشأ 
شناخت به مفاهیم ادبی و گسترش آن به نظام آموزشی 
از نکات کلیدی است که جریان های اصالح طلبی در 
ایران قطعاً از آن غافل بوده اند یا از اهمیت آن غافل. 
رسیدن به جامعه دموکراتیک بدون فراهم ساختن 

معرفت و دانایی آن تالشی است بی سرانجام.

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری

چه بودیم، چه شدیم!
حاشیه ای بر متن چهل سالگی انقالب

91

آنتونی اسمیت نویسنده و پژوهشگر انگلیسی 
در نظریه های ملی گرایی آورده است: قوم گرایی 
به عنوان یک حرکت سیاسی عموماً محصول 
کار نخبگان سیاسی است. تجربه سیاسی شدن 
مسائل زبانی و مذهبی در ایران و خصوصاً قرن 
بیستم نشان می دهد که روشنفکران و نخبگان 
سیاسی در تالش برای خلق هویت قومی 
نقش قاطعی دارند و از عالیق کهن نظیر زبان 

و مذهب به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند 
تا به اهداف موردنظر خود دست یابند. بِراس 
در بخشی از کتاب قومیت و ملی گرایی شرح 
می دهد: نخبگان در فرایند تبدیل اشکال و 
ارزش های فرهنگی به سمبل های سیاسی با 
یکدیگر بر سر جلب حمایت افراد گروه یا کنترل 
سرزمین متعلق به گروه به رقابت می پردازند و 
به این ترتیب همبستگی گروه را درهم می شکنند.
با ظهور رضاشاه، بافت دولت سنتی ایران دچار 
دگرگونی عمیقی شد. با گسترش اقتدار نظامی 
و اداری زمینه ظهور دولت مدرن فراهم گردید. 
البته درواقع دولت دست به نوسازی ایران زد 
اما عمالً مسئله مشارکت را تدبیری نجست و 

الینحل ماند. به عبارت دیگر دولت مدرن ایران با 
برچیدن اقتدار روسای پرقدرت ایالت و طوایف 
ایران و خلع سالح و به اطاعت کشانیدن آن ها 
مانع مشارکت این گروه از نخبگان سنتی و پرنفوذ 
جامعه ایران شد و نخبگان سنتی که زمینه ای 
برای مشارکت در امور سیاسی در مرکز یا 
مناطق اطراف ایران نمی دیدند به رویارویی با 
دولت برخاستند. پس حسب به این منظور به 
کسب حمایت مناطق تحت سکونت گروه های 
مذهبی یا زبانی اطراف ایران برای سیاسی کردن 
اختالفات تالش کردند. به همین ترتیب افتراق 
زبان و مذهب به صورت ابزار گونه به عنوان 
منبع مناسب و قابل جهت نیل به اهداف سیاسی 

مورد انتفاع قرار گرفت. بدین ترتیب مشارکت 
سیاسی یا عدم وجود آن می تواند نقش اساسی و 
تشدیدکننده ای در روابط قومی و سیاسی گشتن 
اختالفات زبانی و مذهبی ایفا کند. کثرت گرایی 
مذهبی و زبانی جامعه ایرانی و جاذبه زیاد آن 
میراث فرهنگی و سیاسی آن حکم می کند که 
دولت )به معنی عام( معاصر یک دولت فراگیر 
باشد و نه دولتی اقتدارگرا. دولت فراگیر نیز تنها 
در صورت گسترش مشارکت سیاسی و لزوم 
حضور اقشار گوناگون جامعه ایرانی در آن قابل 
شکل گیری است و تنها چنین دولتی است که 
توان مقابله با چالش های گوناگون دنیای پیچیده 

معاصر را خواهد داشت.

حمیدرضا قائدی
عضوشورای مرکزی 

شاخه جوانان حاما
hamghaedi3@gmail.com

که  است  سالی   1۳9۷ سال 
مرز  از  ایران  اسالمی  انقالب 
چهل سالگی خود عبور می کند. به 
همین مناسبت تریبون های رسمی 
جمهوری اسالمی ایران، اعم از صداوسیما و دیگر رسانه های جمعی سیلی از 
تحلیل های تجلیل گونه را روانه حوزه عمومی می کنند. در کنار آن تریبون های مستقل 
داخلی نیز با اتکا به عقبه سیاسی و پیشینه اجتماعی خود به داوری درباره انقالب و 
نتایج آن نشسته اند. اپوزیسیون داخلی و خارجی نیز هرچه در نفی و رد و طرد انقالب 
و به تبع آن نظام اسالمی داشته اند، رو کرده و هرکدام از زاویه ای به نقد این واپسین 
انقالب کالسیک در قرن بیستم پرداخته اند و می پردازند. آنچه در غالب این نقد و 
بررسی ها به چشم می خورد فقدان مبنای نظری و ضعف تئوریک و غیر روشمند بودن 
مفرط است. این نوشتار مختصر می کوشد با ارائه مدلی در راستای تفکیک روشمند 
مفاهیم اصلی در تحلیل پسینی و تجربی انقالب اسالمی ایران، پرتوی روش شناختی 

بر مسئله بیفکند.

حسن اکبری بیرق
پژوهشگر و نویسنده

h.akbaribairagh@gmail.com
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با دستور و موافقت رئیس جمهور 
هفته نامه

روحانی بحث واگذاری این دو 
باشگاه وارد مراحل جدی شده است در این 

خصوص صحبتی دارید؟
 قبل از هر چیز این را بگویم. تصمیماتی که 
در اواخر پاییز و اوایل زمستان گرفته می شود تا 
اجرایی شود معموالً به سال دیگر می رسد و در 
این گیرودار آنچه قرار بود انجام شود. گرفتار 
بوروکراسی و قانون بودجه شده و عمالً به زمانی 

دیگر واگذار می شود.
بحث واگذاری پرسپولیس و استقالل )همان 
تاج سابق( چندین بار مطرح شده است. قبل از 
این که من معاون ورزش در زمان غفوری فرد شوم 
هم مطرح بود؛ و درنهایت منجر به ثبت هردو 
باشگاه در اداره ثبت شرکت ها در زمان غفوری فرد 
شد؛ یعنی عمالً اتفاق نیافتاد. پیرامون این دو باشگاه 
حرف وحدیث بسیار است؛ اما آنچه من میدانم این 
است که قضیه استقالل و پرسپولیس متفاوت از 
هم است. گرچه هردو باشگاه با مصوبه شورای 
انقالب ملی اعالم شدند، اما استقالل وقف است و 
نمی توان آن را ملی کرد همچنین پرسپولیس دارای 
مالک شخص حقیقی بود که در ازای ملی شدن نیز 
ثمنی از این بابت دریافت نکرده و ملی شدن آن 
باطل است. ضمن این که برخالف تمام مصوبات 
شورای انقالب که بعد از تشکیل مجلس شورای 
اسالمی به تصویب مجلس رسیده و قانونی شدند، 
این مصوبه شورای انقالب یعنی ملی شدن دو 

باشگاه پرسپولیس و استقالل قانونی نشده است؛ 
یعنی به مجلس نرفته است و بنابراین قبل از 
خصوصی سازی، از ملی شدن این دو باشگاه باید 
ابهام زدایی بشود. متأسفانه علیرغم پیگیری ورثه 
مالک باشگاه پرسپولیس مبنی بر این که نه ملی 
شدن باشگاه قانونی بوده و نه از این بابت پولی 
پرداخت شده بنابراین می بایستی به مالک اصلی 
و ورثه مالک بر. گردانده شود، راه بجایی نداشته 
است که این هم خود معضلی است ازیک طرف 
مالکیت در نظام جمهوری اسالمی به رسمیت 
شناخته شده و از طرفی برخوردهای دوگانه با 
مالکیت به هیچ وجه موجه نیست و برخالف 
مشی قانون رفتار شده است بنابراین طبق مقررات 
جمهوری اسالمی اگر قرار است خصوصی سازی 
صورت بگیرد این باشگاه قبل از هرگونه واگذاری 
باید به مالک اصلی برگردانده شود چراکه در قبال 
ملی شدن آن ریالی به مالک پرداخت نشده است.
در خصوص ملی شدن استقالل نیز ابهام 

دیگری وجود دارد؛ و آن این است که چطور 
می توان وقف را ملی کرد؟ البته من زیاد در جریان 
وقف نیستم آقای فتح ا... زاده کپی آن در جلسه ای 
نشان من داد اما از جزئیاتش بی خبرم. این را بهتر 
است از خود فتح ا... زاده بپرسید. ایشان از جزییات 

آن بیشتر خبردارند...
... بله وقف بودن باشگاه 
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استقالل واقعیت دارد در این 
خصوص مصاحبه ای انجام شده است. ...

 علی ای حال موضوع دیگری که در اینجا 
مطرح می شود و بعداً مشکل ساز خواهد شد 
موضوع ثبت دو باشگاه مذکور است در زمان 
غفوری فرد این دو باشگاه توسط مدیران وقت 
سازمان ورزش در اداره ثبت شرکت ها به ثبت 
رسیده است؛ و کماکان بنام ایشان است. آیا در 
این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته است تا 
انتقال ثبتی هم انجام شود به هرحال بعداً می تواند 

دردسرساز شود...

 ...چه دردسری؟
هفته نامه

دردسرش این است که 
صاحبان ثبتی این دو باشگاه می توانند ادعای 
حقوقی و مالکیت را مطرح کنند و مدیران جدید 
این دو باشگاه را درگیر مسائلی کنند که ارتباطی 
به ورزش ندارد و عمالً کار باشگاه ها زمین خواهد 
ماند؛ و آن چیزی که از خصوصی سازی مدنظر 

است، در عمل محقق نشود.
اموال و امالک این دو باشگاه 
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چه می شود؟
باشگاه پرسپولیس به غیراز بولینگ عبده اموالی 
نداشته که در همان زمان از باشگاه جدا شد. واالن 
هم که بحث واگذاری و خصوصی سازی آن 
مطرح است، درواقع مالکیت معنوی آن؛ یعنی 
برند و همان چیزی که در حسابداری به عنوان 
دارایی های نامشهود شناخته می شود و یا به عبارتی 
سرقفلی آن واگذار می شود؛ اما در خصوص 
باشگاه استقالل این طور نیست باشگاه استقالل 
اموال و امالک زیادی در ایران و خارج از ایران 
دارد که بخشی از آن توسط نهادهای مختلف 
تصاحب شده که اگر وقف بودن باشگاه ثابت شود 
همه باید به باشگاه برگردند. در این صورت ضمن 
این که به صورت مجموعه باید واگذار شود انتقال 
قطعی هم ممکن نخواهد بود. چراکه در وقف 
نمی توان مالکیت را انتقال داد بلکه اداره آن واگذار 
می شود به صورت اجاره نودونه ساله و هم چنین 
باید معلوم شود وقف کننده که یکی شان هنوز در 
قید حیات هستند و می توانند روشن کنند که این 
وقف برای جی بوده است؟ شاید برای توسعه 
ورزش بوده است. در این صورت نمی توان در 
آن به جز توسعه ورزش و یا موضوع وقف هدف 

دیگری مانند انتفاع را دنبال کرد.
میدانیم که هواداران این دو 
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باشگاه و پیشکسوتان آن 
به صورت عرفی حق تقدم را در واگذاری 
دارند و آیا در قضیه انتقال این حق تقدم در 

نظر گرفته خواهد شد؟
 من از نحوه  واگذاری ها اطالع ندارم ولی طبق 
قوانین جمهوری اسالمی همه از اولویت یکسانی 
برخوردار هستند مگر این که شرکت کنندگان 
به صورت تعاونی وارد مزایده شوند که در این 
صورت اولویت واگذاری طبق قوانین جمهوری 
اسالمی با آنان خواهد بود؛ بنابراین شکل منطقی و 
درست واگذاری هم مهم هست و حتی می تواند 
ابهام های موجود را بپوشاند. من سال ها پیش 
تالش کردم که پیشکسوتان هر دو باشگاه را در 
قالب دو تعاونی دورهم جمع کنم که درواقع این 
مسئله هم جلوی نارضایتی های بعدی را خواهد 
گرفت و هم به نوعی کمکی برای توسعه ورزش 
خواهد بود. ولی به دالیلی این تعاونی ها شکل 
نگرفت و حاال که بحث خصوصی سازی 
به صورت جدی تری مطرح است، جای خالی 
این دو تعاونی واقعاً تأسف بار است. موضوع 
دیگر این که واگذاری از طریق مزایده در دنیا دیگر 
منسوخ شده واگذاری مالکیت و مدیریت به طور 
هم زمان دیگر جواب نمی دهد. در دنیا واگذاری 
از طریق بورس و یا فرابورس انجام می شود. البته 
بدلیل زیاندهی این دو باشگاه شرایط حضور در 
بورس )به صورت بلوکی یا همان سهامی خاص( 
را ندارند اما از طریق فرا بورس )به صورت خرد 

خرد یا همان سهامی عام( ممکن است.

اشاره؛ سرویس جامعه: مهندس 
فائقی از معدود مدیران موفق جمهوری 
اسالمی است. روز پنجشنبه است و زمان 
کافی و مناسب برای گپ دوستانه، سر 
صحبت از مسائل مختلف باز می شود؛ 
مانند همیشه باروی خوش به استقبالمان 
می آید. از معدود مدیرانی است که چیزی 
برای پنهان کردن ندارد از واگذاری دو 
باشگاه پرسپولیس تا سیاست سهمیه بندی 
از  خوب  ژن های  از  و  امید  لیست 
بازنشستگان تا جوانانی که به واسطه نفوذ 

پدرانشان تا مشاورت وزیر اوج گرفته اند 
شخصی که به گفته بسیاری می توانست 
گزینه مناسبی حتی برای شهرداری ابر شهر 
تهران باشد. وزارت ورزش را به نفع و برای 
سلطانی فر همکار و دوست سال های قبل 
زمانی که معاونت سازمان ورزش را 
عهده دار بود، وانهاد و اکنون دریکی از 
شرکت های بانک صنعت و معدن خود را 
مشغول کرده است. پذیرایی گرم و 
صمیمی اش من را یاد این شعر شهریار 

می اندازد:

»شهر تبریز است و جان قربان جانان 
می کند/ سرمه چشم از غبار کفش مهمان 

می کند.«
باآنکه سال های مدیدی است ساکن 
تهران است، همچنان این خصلت زیبای 
آذربایجان را بدون هیچ گونه تغییری حفظ 
کرده است همچنان که لهجه ترکی اش را. 
در این شماره به دلیل اهمیت واگذاری دو 
باشگاه قدیمی و پرطرفدار پایتخت این 
بخش از مصاحبه را تقدیم شما خوبان 

می کنیم.

پرسش با کد رهگیری 1543725241250 از شهرداری اصفهان
بدین وسیله خواهشمند است گزارش عملکرد شهرداری اصفهان در مورد اجرای قانون 

جامع معلولین را اعالم فرمایید.
پاسخ

در خصوص درخواست ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در 
ارتباط با اجرای قانون جامع حمایت از معلولین و لحاظ ضوابط مناسب سازی در احداث 

ساختمان ها و معابر موارد به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد.
1- تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهری در شهرداری اصفهان

2- تخصیص بودجه ای با سرفصل اختصاصی »مناسب سازی معابر، پارک ها و 
ساختمان های شهرداری جهت تردد معلولین و جانبازان«  در شهرداری اصفهان

3- تدوین سند راهبردی مناسب سازی فضاهای شهری برای شهروندان
۴- الحاق مجموعه ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در 
زمینه مناسب سازی برای معلولین و کم توانان جسمی حرکتی به عنوان پیوست به طرح جامع 

بازنگری طرح تفضیلی شهر اصفهان و ابالغ آن به مناطق 1۵ گانه جهت اجرا
۵- پیش بینی درج عبارت رعایت ضوابط مناسب سازی در دفترچه های الکترونیکی 

پروانه های ساختمانی
6-کنترل رعایت ضوابط در نقشه های معماری ارائه شده برای دریافت پروانه های 

ساختمانی توسط شورای مشورتی شهرسازی و معماری
7- آموزش ضوابط به کارشناسان و مهندسان ذی ربط در مناطق 1۵ گانه

ضمناً کنترل و نظارت بر رعایت این ضوابط توسط مأمورین بازدید مناطق 1۵ گانه در 
هنگام صدور مجوز پایان ساخت از برنامه های آتی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

اصفهان است.

پرسش با کد رهگیری 1542342539173 از شهرداری تهران در تاریخ 
1397/08/26

خواهشمند است در صورت امکان شرح اقدامات انجام شده در مورد آتش نشانان سانحه 
پالسکو و خانواده معزز آنان را اعالم فرمایید.

پاسخ

درخواست مربوطه جهت پاسخگویی به مرکز مربوطه ارسال گردید به محض دریافت 
اطالعات ارسال می گردد.

شکایت در مورد پرسش فوق 1397/09/21
بدین وسیله به استحضار می رساند سازمان پاسخگو پاسخ را به واحد مربوطه ارجاع 
کرده است، لیکن تاکنون پاسخی از واحد مربوطه و درنتیجه سازمان پاسخگو دریافت 

نگردیده است.
لذا خواهشمند است برابر قوانین و مقررات مربوط اقدامات الزم را مبذول فرمایید.

پاسخ شکایت در تاریخ 1397/10/01

در خصوص پاسخ به درخواست مربوط به اقدامات انجام شده پس از حادثه آتش سوزی 
ساختمان پالسکو مراتب به شرح بندهای زیر جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می شود.

پاسخ درخواست شماره یک
 پس از وقوع سانحه پالسکو، حسب تمهیدات پیش بینی شده قبلی در خصوص بیمه عمر 
نیروهای عملیاتی سازمان و حسب تکالیف مقرر در مصوبه اعطاء تسهیالت به جان باختگان 
و معلولین سازمان مصوب شورای محترم اسالمی شهر تهران بندهای زیر جهت خانواده 

معزز 16 شهید حادثه مذکور اقدام گردید.
الف - پرداخت غرامت فوت از محل ۴ قرارداد بیمه حمایتی کارکنان عملیات سازمان 
مشتمل بر غرامت بیمه عمر زمانی )فوت به هر علت(، غرامت ناشی از حادثه، غرامت از 
محل بیمه نامه مسئولیت مدنی و غرامت فوت طرح کارکنان دولت به بازماندگان هرکدام از 

شهدای گران قدر حادثه پالسکو اقدام گردید.
ب- برقراری حقوق و مزایای کامل حالت اشتغال برای شهدایی که ورثه حقوق بگیر 
دارند مادامی که به سن واقعی بازنشستگی 3۰ سال خدمت نرسیده اند، ضمن اینکه پس از 
بازنشستگی حقوق و مستمری بازنشستگی بازماندگان این عزیزان طبق مقررات مربوطه 
توسط سازمان بازنشستگی شهرداری تهران تا هنگامی که ورثه حقوق بگیر در قید حیات 

دارند پرداخت خواهد شد.
ج- پرداخت 3۰ ماه پاداش فداکاری به ورثه قانونی هر یک از 16 شهید حادثه پالسکو.

د- برقراری کمک های نقدی و غیر نقدی مادام العمر برای پدر و مادر شهدایی که فاقد 
ورثه حقوق بگیر هستند.

هـ- اعطاء تسهیالت مناسب خرید مسکن به هر یک از خانواده های معزز شهدای 
پالسکو.

و- رسیدگی و سرکشی برنامه ریزی شده به بازماندگان معزز شهدای مذکور و انجام 
هرگونه اقدام الزم در صورت نیاز.

ز- ضمناً سایر تسهیالت مانند پاداش پایان خدمت و... با رسیدن به مواعید قانونی و 
شرایط منطبق با مواد مصوبه شورای اسالمی شهر تهران رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

جامعه] شهر[

پرسش و پاسخ با شهرداری اصفهان
در سامانه انتشار و گردش آزاد اطالعات

 پرسش و پاسخ باشهرداری تهران
در سامانه انتشار و گردش آزاد اطالعات

به بهانه خصوصی سازی دو باشگاه پیروزی و استقالل

تصمیم در پائیز

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 شهرداری اصفهان به عنوان یک شهروند و پاسخ های بانک مرکزی به یک 

شهروند است:

پرسش از وزارت ورزش و جوانان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
پرسش  با کد رهگیری 1545905۷95150:

طبق تحقیقات به عمل آمده از مراحل خصوصی سازی سه مرحله وجود دارد:
1- از طریق بورس

2- از طریق فرابورس
3- از طریق مزایده که این روش در کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است. چرا دو 

باشگاه پرسپولیس و استقالل از طریق بورس و یا فرا بورس خصوصی سازی نشده اند؟
پاسخ:

واگذاری سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی مشمول 
واگذاری، به موجب ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا.، به 
هیأت عالی واگذاری تفویض شده است. مطابق بند )2( قسمت )ب( ماده ۴۰ قانون مذکور، 
واگذاری سهام در بورس یا خارج از بورس، به روش های گوناگون نیز از اختیارات هیأت 
عالی واگذاری است. بنا بر اختیارات یادشده، آیین نامه اجرایی »شیوه های قیمت گذاری 
بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب«، موضوع جزء )3( و تبصره 

)1( بند )الف( ماده )۴۰(، مصوب شماره 63/2/196۵1۴/21۰678، مورخ 2۰/12/1387 
در راستای وظایف و اختیارات یادشده به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی 

اصل )۴۴( قانون اساسی، رسیده است. 
در ماده یک این آیین نامه، به تعاریف روش های واگذاری ازجمله واگذاری سهام با 
عرضه تدریجی، واگذاری سهام با عرضه یکجا و بلوکی، واگذاری سهام با عرضه از طریق 
مزایده یا مذاکره، عرضه سهام دارای بازار فعال پرداخته است. لذا با توجه به استقرار دبیرخانه 
هیأت واگذاری در سازمان خصوصی سازی، گزارش اقدامات صورت گرفته از سازمان 
مذکور قابل پیگیری است. همچنین قوانین مربوطه ازجمله قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و آیین نامه اجرایی مربوطه در آدرس الکترونیکی به آدرس 

http://ipo.ir/ قابل دسترسی است.
http://ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=398
http://ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=555&siteid=1
http://ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=556&siteid=1
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سرویس اقتصادی - بحث توسعه اقتصادی 
یا همان اقتصاد توسعه در مفهوم آکادمیک درواقع 
برمی گردد به دوران بعد از جنگ جهانی دوم 
کشورهای تازه استقالل یافته ای که به دنبال صنعتی 
شدن و جبران عقب ماندگی از قافله جهانی بودند. 
الگوهایی برای توسعه از سوی نظریه پردازان 
کشورهای سرمایه داری داده می شد و در مقابل 
این ها نظریه پردازانی هم از سوی بلوک شرق 

سوسیالیستی به عنوان الگوی توسعه سوسیالیستی 
ارائه می شد. به دنبال شکست این نظریه ها در 
کشورهای جهان سوم مباحث توسعه نیافتگی و 
نظریه توسعه نیافتگی مطرح شد. در این مباحث 
عمده بحث این بود که الگوهای ارائه شده درواقع 
نقشه راهی بود برای تشکیل کشورهای متروپل و 
پیرامون، چه در بلوک شرق و چه در بلوک غرب 
درواقع کشورهای جهان سوم جایگاهی بهتر از 
پیرامون نیافتند؛ و بدین سان صنعتی شدن آرزوی 
دست نیافتنی به نظر می رسید. همچنین مباحث 
توسعه نیافتگی ناظر بود به این که توسعه امری صرفًا 
اقتصادی نیست و شامل توسعه اجتماعی و توسعه 

فرهنگی و سیاسی به طور هم زمان است. بحث دالیل 
و چرایی این هم زمانی فرصت دیگری می طلبد. 
علی ایحال مباحث توسعه در طول زمان خود 
توسعه یافته و به عنوان علم اقتصاد توسعه در اقتصاد 
و توسعه فرهنگی و اجتماعی در جامعه شناسی و 
توسعه سیاسی در علوم سیاسی و جامعه شناسی 
سیاسی بسط یافت؛ و تعاریف این رشته بازنگری 
پدیده  و  جهانی  تحوالت  به هرحال  شدند. 
جهانی شدن جامعه اطالعاتی و ... ابعاد دیگری به 
علم توسعه بخشیده است این سلسله مقاالت به 
معنای موضع نشریه تلقی نمی شود و فقط به منظور 

آشنایی با این موضوعات ارائه می شود:

دیدگاه

 پرسش با کد رهگیری 1544429284300 
از مرکز ملی فرش

بدین وسیله به استحضار می رساند خبر زیر در فضای مجازی 
منتشر شده است: »رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف ایران گفت زمانی صادرات فرش دستباف برابر با 
یک سوم صادرات غیرنفتی بوده حال این رقم به یک هشتادم رسیده 
است. او همچنین گفت صنعت گران فرش ایران جذب بازار ترکیه 
شدند.« خواهشمند است صحت و سقم خبر و شرح اقدامات 

انجام شده را اعالم فرمایید
پاسخ

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، بر اساس 
مطالعات صورت گرفته در واحد آمار و اطالعات مرکز ملی 
فرش برگرفته از سایت جهانی unstats.un.org سهم صادرات 
فرش دستباف کشور ترکیه در سال 2۰17 به کمترین میزان خود 
در ده سال اخیر رسیده است. به طوری که از میزان 166 میلیون 
دالر در سال 2۰11 با نرخ رشد 16.9-، به ۴۵ میلیون دالر در 
سال 2۰17 رسیده است که برابر با یک دهم میزان صادرات فرش 
دستباف ایران )۴26 میلیون دالر( است. خبر انتشاریافته از برخی 
منابع، مبنی بر صادرات بیش از دو میلیارد دالر برای فرش کشور 
ترکیه، حاکی از تمامی کف پوش های نسجی اعم از دستباف و 
ماشینی، گلیم، زیلو، سوماک، نمد و ... است که رقم یک میلیارد 
و هشت صد میلیون دالر آن به تعرفه )۵7۰2( کف پوش های 
ماشینی این کشور، اختصاص دارد. الزم به ذکر است افزایش میزان 
مهاجرت به کشور ترکیه صرفاً مربوط با فعاالن هنر - صنعت 

فرش دستباف نمی باشد.

 پرسش با کد رهگیری 1546326070553 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بدین وسیله به استحضار می رساند متن خبر زیر در فضای مجازی 
منتشر شده است: »معاون وزارت بهداشت می گوید استعفای دکتر 
هاشمی به مبلغ بودجه سال آینده محدود نیست بلکه به خرید دارو، 
تجهیزات پزشکی و بدهی های تأمین اجتماعی نیز مربوط می شود. 
استعفای دو هفته قبل وزیر بهداشت هنوز رسماً اعالم نشده است.«
خواهشمند است نسبت به اعالم موضع رسمی آن وزارت محترم 

در مورد این خبر اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
پاسخ

موضوع اختالف با سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریشه در گذشته 
دارد. همان طور که مستحضرید خدمات سالمت به عنوان یک خدمت پایه 
اجتماعی و در جهت ایجاد شرایط توسعه پایدار در کشورهای توسعه یافته 
عمل می نماید. طرح تحول سالمت نیز باهدف ایجاد عدالت در برخورداری 
آحاد کشور از خدمات موصوف، کاهش سهم خانوار از هزینه ها، توسعه 
زیرساخت های ارائه خدمت، افزایش دسترسی مردم به خدمات، تجهیز و 
نوسازی مراکز فرسوده، ارتقای سطح سالمت مردم و.... شروع بکار نمود و 
موجب رضایت آحاد مردم به خصوص اقشار محروم و مستضعف ساکن 
در مناطق حاشیه نشین، مرزی، روستایی و... شد. به طوری که طرح تحول 
سالمت موفق ترین کارنامه دولت در سالیان اخیر بوده است. علیرغم استفاده 
حداکثری از دستاوردهای دانش بنیان هزینه دارو تجهیزات در کل جهان هزینه 
باالیی دارد که در برابر دستاوردهای این طرح ناچیز بشمار می رود. متأسفانه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه بندی بودجه الزم را برای حفظ و 
تداوم این طرح به طور کامل لحاظ ننموده و تأمین کنندگان خدمات طرف 

وزارت بهداشت هم اکنون با طلب های انباشته مواجه هستند.

اقتصاد] توسعه[

نقد و بررسی راه های توسعه در ایران 
از دیدگاه برخی نظریه پردازان داخلی

مشارکت سیاسی زنان و توسعه  •
سیاسی

دکتر ملک تاج خسروی )فصلنامه 
تخصصی علوم سیاسی و روابط بین المللی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، 
دانشگاه علوم سیاسی، سال اول پیش 

شماره چهارم، پاییز 1۳86(
خانم خسروی در این مقاله با دیدگاهی فمینیستی 
معتقد است در صورتیکه میدان سیاست درهای خود 
را بر روی زنان جامعه باز کند، زنان از قابلیتهای بسیاری 
جهت مشارکت سیاسی برخوردارند. وی به نقل از 
آلموند، می گوید: اگر نوع آگاهی و بینش سیاسی و سطح 
سواد افراد جامعه باال باشد، مشارکت سیاسی از نوع فعال 
بوجود خواهد آمد. از آنجاییکه بیشتر کشورهای در حال 
توسعه را کشورهای مسلمان تشکیل می دهد و چالش 
در مورد زنان در این جوامع همواره از موضوعات مطرح 
بوده است، لذا مشارکت سیاسی زنان در جامعه می تواند 
بعنوان یکی از معیارهای مهم توسعه سیاسی قرار گیرد. 
خسروی در ادامه و با تأثیر از اندیشه های لوسین پای 
می گوید؛ در تبیین جایگاه مشارکت سیاسی باید گفت 
که آن یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی سطح توسعه 
در جامعه است و مشارکت سیاسی افراد جامعه در 
تقویت و یا عدم تقویت و یا عدم مشارکت سیاسی در 

تضعیف نظام سیاسی اثری قاطع دارد.
همان طور که می دانیم لوسین پای یکی از مهم ترین 
بحران ها در مسیر توسعه سیاسی را بحران مشارکت ها 
می داند و معتقد است که این بحران زمانی بروز می کند 
که گروه نخبگان حاکم )نخبگان ابزاری( تقاضاها و 
رفتار افراد و گروه هایی را که در صدد مشارکت در نظام 
سیاسی هستند، رد کرده و آن ها را غیر قانونی و غیر 
مشروع بدانند و لذا مشارکت کثرت گرایانه از شروط 
الزم بری استقرار توسعه سیاسی و دموکراسی می باشد.

خسروی در تبیین انواع مشارکت سیاسی معتقد 

است؛ دو نوع مشارکت سیاسی وجود دارد.
1- مشارکت سیاسی تحمیلی )هدایت شده(:

اما در نوع تحمیلی مشارکت سیاسی، حضور 
مردم در فعالیتهای سیاسی توسط نظام سیاسی که از 
همه امکانات جهت تجهیز، ترغیب و اعمال مشارکت 

برخوردار است جهت داده می شود.
2- مشارکت سیاسی آگاهانه:

از نظر وی مردم وقتی خود در جهت تعدیل و یا 
تغییر مناسبات سیاسی آگاهانه اقدام به تشکیل احزاب 
و گروه سیاسی کرده و در یک رقابت سالم به اهداف 
و خواسته های خود دست پیدا کنند و همچنین بتوانند 
آگاهانه و بر اساس خواست و سلیقه خود در انتخابات 
مختلف شرکت کنند و در این راه انجمنها، احزاب و 
گروههای سیاسی مستقل تشکیل دهند و در رد یا تائید 
سیاستمداران نقش داشته باشند، مشارکت سیاسی به 

مفهوم واقعی در جامعه بوجود خواهد آمد.
خسروی با اشاره به نظر آلموند که معتقد است؛ 
در صورتیکه افراد جامعه اهداف، تمایالت و 
ایدئولوژی های سیاسی خود را نتوانند درک کنند، آن 
اهداف و تمایالت از طریق نظام سیاسی به آن ها تحمیل 
می شود و لذا مشارکت سیاسی مردم نمی تواند بر مبنای 
انگیزه خود آن ها باشد، بلکه توسط گروه های سیاسی 
به مسیر دلخواه رهبران گروهها کشانده می شوند. در 
این صورت حتی ساده ترین نوع مشارکت سیاسی که 
به صورت رأی گیری در انتخابات است، برنامه ریزی 

و هدایت شده است.
 در این خصوص مشارکت سیاسی زنان می تواند 

به دو صورت در جامعه نمود پیدا کند:
1- مشارکت مستقیم و آشکار: مانند مشارکت 
زنان در تشکیل جمعیتها، انجمن و گروههای مختلف 
سیاسی که به طور مستقیم به دنبال اهداف سیاسی و 

بدست آوردن قدرت هستند.
2- مشارکت غیرمستقیم و پنهان: مانند مشارکت 

زنان در گروههای علمی، تحقیقاتی و یا عام المنفعه که 
بصورت غیرمستقیم بر سیستمهای سیاسی تاثیرگذار 

بوده و در تعیین سرنوشت جامعه نقش دارند.

نمودهای تاریخی و دینی مشارکت زنان  •
در جامعه:

نویسنده در ادامه برای تبیین نظر خود به چند مورد 
تاریخی و دینی اشاره دارد.

1- بلقیس ملکه سبا: شیوه حکومتی و شخصیتی 
بلقیس که عقل و خرد از محورهای اصلی نگرش 
سیاسی وی می باشد، گواه این مدعاست که حتی در 

قرآن نیز بدان اشاره شده است.
2- آسیه زن فرعون: این زن نیز با آگاهی از مسئولیت 
سیاسی و اجتماعی خود به دلیل تقوا، آگاهی، ظلم 
ستیزی و دارا بودن صفات نیک انسانی، با آزادگی معلم 

و پرورش دهنده یکی از پیامبران بزرگ خداوند شد.
3- حضرت خدیجه )س(، حضرت فاطمه زهرا 

)س(، ام سلمه و....
همگی این بزرگواران از جمله زنان مسلمان و آگاه 
زمان صدر اسالم بودند که در فعالیتهای سیاسی شرکت 
داشتند، بعنوان مثال حضرت فاطمه )س( بعد از هجرت 
پیامبر اکرم )ص( با تماسهای مکرر با مهاجرین و انصار، 
در هدایت و زمامداری جامعه به پدر بزرگوار خود 

یاری رسان بودند.
خانم خسروی در پایان اوج دیدگاه فمینیستی خود 
را ابراز داشته و اینگونه نتیجه گیری می کند: »امروزه 
حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه از جمله در 
مراکز تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری های 
کآلن که می تواند مسیر رشد و تعالی جامعه را هموار و 
دستیابی به توسعه سیاسی را تسریع کند، ضروری به 
نظر می رسد. بنابراین با ورود زنان به مشارکت فعال 
سیاسی از حضور مطلق مردان در سیاست و قدرت 

کاسته خواهد شد«.

جواد مسعودی
پژوهشگر و روزنامه نگار

masoudi.j1347@gmail.com
پرسش و پاسخ با مرکز ملی فرش

 در سامانه انتشار 
و گردش آزاد اطالعات

پرسش و پاسخ با  وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در سامانه انتشار 

و گردش آزاد اطالعات

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

پرسش های من از مرکز ملی فرش  به عنوان یک شهروند و پاسخ های بانک مرکزی به یک شهروند است:

هدر دادن 48 میلیارد دالر یارانه انرژی 
حاصل نگرش سیاسی به اقتصاد

یارانه پرداختی انرژی در ایران از چین هم سبقت 
گرفته و به ۴۵ میلیارد دالر در سال رسیده است. بنابراین 
ما به رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان رسیده ایم 
و 1۵ درصداز یارانه انرژی جهان در ایران پرداخت می 
شودکه رقمی قابل تأمل است. چراکه این رقم معادل 
ده درصد از تولید ناخالص ملی کشور است. جالب 
است که در ایران سالیانه 3 میلیارددالریارانه نقدی هم 
به مردم پرداخت می شودکه البته پرداخت این مبلغ به 
شیوه کنونی هم کاراشتباهی است. اما حساسیتی که 
در مورد این سه میلیارددالر وجوددارد، در مورد آن ۴۵ 
میلیارددالر وجود ندارد و بدترآنکه این رقم، چندین 
برابر بودجه عمرانی کشور است که در سال جاری، 

6۰ هزار میلیارد تومان بود.
نکته مهم این است که عزمی جدی در ارگانهای 
تصمیم ساز برای رفع مشکل یارانه های انرژی و 
همچنین یارانه نقدی که بخش اعظم منابع مالی 
کشور را می بلعند و به جز ضرر، حاصلی ندارند، 

دیده نمی شود.
همه درباره ارزانی بنزین و قاچاق سوخت و 
غیراستاندارد بودن خودروها و ساختمانها از لحاظ 
هدررفت انرژی سخن می گویند امااقدام عملی 
انجام نمی دهند. چراکه رفع این مشکالت نیازمند 

یک عزم همگانی در بین دولت و مجلس و در یک 
کالم، مجموعه حاکمیت است. در این میان گامهای 
مثبتی در این حوزه ها توسط ارگانهای متولی انجام 
می شود به گونه ای که مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت از برنامه ریزی برای نوسازی 1۵۰ 
هزار بخاری در مدارس ظرف دو سال آینده خبر داده 
که عالوه بر صرفه جویی، نقش مهمی درافزایش ایمنی 
مدارس هم خواهد داشت. اما قطعاً امکان برداشته شدن 
گامهای جدی تر و بلندتر هم وجود دارد مشروط به 

اینکه اجماعی همگانی در این حوزه ایجاد شود.
آنچه به عنوان مهمترین مانع پیش روی برداشته 
شدن گامهای عملی حاکمیت و تصمیم سازان 
در ساماندهی یارانه انرژی در ایران وجود دارد، 
نگرش های سیاسی به این موضوع است. هر بار 
نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس 
می شویم، یکی از این دو قوه باساماندهی یارانه انرژی 
به بهانه جلوگیری از اعمال فشاربه مردم مخالفت 
می کند و درنهایت هم هیچ طرح جامعی برای رفع 
این مشکل تدوین نمی شود. طبیعتاً کشورهای 
متعددی که این مشکل راحل کرده اندوسرمایه خود 
را در قالب تخصیص یارانه انرژی عمدتاً به دهک های 
باالی جامعه، دور نمی ریزند، راه هایی را رفته اند که 

می توان از آن ها استفاده کرد.
آیا نمی توان با کمترین حد نارضایتی در مردم، یارانه 
انرژی را ساماندهی کرد؟ آیا نمی توان ساماندهی یارانه 
انرژی را از ارگانهای دولتی و همچنین خودروسازان 

و حوزه های ساختمانی آغاز کرد؟ آیا نمی توان اگر 
هزینه باالتری بابت انرژی به مصرف کنندگان نهایی 
تحمیل شد، این هزینه را بویژه برای دهک های پایینتر، 
به گونه دیگری جبران کرد تا نارضایتی احتمالی به 
حداقل برسد؟ قطعاً پاسخ به این پرسشها مثبت است، 
اگر روی آن ها تأمل کافی صورت گیرد. همگان از 
ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه یارانه های 
انرژی سخن می گویند؛ اما عزمی جدی در باالترین 
ارکان حاکمیت باید برای این جراحی ایجاد شود تا با 
برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن تمام تبعات و کاهش 
هزینه های اجتماعی این طرح، شاهد ساماندهی یارانه 

انرژی در کشور باشیم.
مشکل اینجاست که عزمی برای صرفه جویی ۴8 
میلیارد دالری یا صرفه جویی در بخشی از این مبلغ که 
در صورت انتقال از بخش انرژی به حوزه های عمرانی 
می تواند تاثیرات چشمگیری در عمران و آبادی کشور 
داشته باشد ایجاد نشده و همگان به همین مسیر عادی 
و پرهزینه عادت کرده اند. در چنین شرایطی سخت 
گفتن مسووالن از کمبودهای مالی، به طنز شباهت دارد 
چراکه حاکمیتی که نیازمند منابع مالی بیشتر است از هر 
روشی برای ساماندهی یارانه سنگین انرژی و هر آنچه 
در قالبهای مشابه به هدر می رود استفاده خواهد کرد. 
هدر دادن ۴8 میلیارد دالر یارانه انرژی، بدون تردید 
حاصل نگرشهای سیاسی به اقتصاد و انداختن توپ 
تصمیم گیری به زمین رقبای سیاسی است که دودش 

به چشم همه می رود.

کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر

Klm337@yahoo.com

www.ashpazigiyahi.ir

آشپزی گیاهی 
رسانه ای برای آنان که به دنبال زندگی سالم و اقتصادی هستند
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حزب سیاسی در چند سده اخیر، مفهوم مدرنی یافته 
است. در این مفهوم جدید، حزب دارای چهار رکن است:

این روزها با فرا رسیدن بهمن ماه اغلب نهادها و سازمانها 
در تکاپوی جشن انقالب هستند و در رسانه ها و فضای 
مجازی ارزیابی های مختلفی در خصوص سپری شدن 
چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی و عملکرد نظام سیاسی 
بیان می شود. بدون شک هرانقالب یا نهضت سیاسی با 
ایدئولوژی و اندیشه ای که از سوی رهبران جنبش ارائه 
می گردد با مالحظات مکانی و زمانی، فراز و فرودهایی را 
تجربه خواهد کرد و مراحل مبارزه، تثبیت و شکوفایی را 
طی خواهد کرد. میزان تدبیر و هوشمندی رهبران نهضت و 
فرهنگ سیاسی جامعه و همراهی توده در رسیدن به اهداف 
و آرمانهای اولیه تعیین کننده و حیاتی می باشد. چهل سالگی 
در فرهنگ سنتی و دینی ما مرحله پختگی و بلوغ و شکوفایی 
است و امروز نیاز داریم با مداقه درساختار و رفتار نظام سیاسی، 
مطلوبیت و کارایی نظام جمهوری اسالمی را مورد واکاوی 
قرار دهیم و بفهمیم و بدانیم نظام سیاسی در ایران پس از چهل 
سال به لحاظ شایستگی های یک ساختار سیاسی مطلوب 

به مرحله پختگی و بلوغ و شکوفایی رسیده است یا خیر؟
اولین چیزی که به نظر نگارنده مهم است اینکه چون در 
دنیای مدرن زندگی می کنیم و دولت مدرن داریم نگاه ما به 
سیاست و حکومت نگاهی سنتی و عاطفی نباشد بلکه با 
رویکردی مدرن و تخصص گرایی، حوزهای زندگی را 
تفکیک کنیم. باید مرزبندی های بین حوزه خصوصی و 
عمومی با حوزه حکومت پررنگ شود. منظور از دسته بندی 
وتفکیک، ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین نیست بلکه 
رهایی ازآسیبها و مضراتی است که بسبب درهم بودن و 
ترکیب نقشها و مسئولیتها در این چهار دهه تجربه شده است 
و امروز نیاز داریم به دور از تقدس گرایی و افسون مفاهیمی 
چون حاکمان و محکومان را در کنار هم به نسبت قدرت و 
اختیاراتشان باز تعریف کنیم. اینک پس از چهل سال عملکرد 
هربخش از ساختار سیاسی به میزان قدرت و اختیاراتی که 
برای تصمیم گیری دارد مرتبط نیست، شفافیت و پاسخگویی 
وجود ندارد و بیشتر فرار مسئولیت به بهانه مصلحت و فشار 
نهادهای قدرت در رفتار سیاسی مسئولین دیده می شود. 
حقیقت غیر قابل انکار اینست که دوران فریب افکار عمومی 
و توجیه کردن بی مدیریتی با پناه گرفتن درپس قضا و قدر 
و نیروهای متافیزیکی و توطئه های دشمن به سرآمده است 
و ضرورت دارد به میزان قدرتی که هریک از افراد و نهادها 

دارند از آنان سؤال شود و باید پاسخگو باشند.
نکته بعدی اهداف و آرمانهای انقالبیون در سال ۵7 است. 

سؤال اساسی و مهم اینست که توده و نخبگان برای چه اهداف 
و شعارهایی به مبارزه پرداختند و رژیم پهلوی را سرنگون 
کردند. شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی یکی از 
شعارها و اهداف اصلی انقالبیون بود و در کنار آن اسالمی 
سازی، کمک به محرومین وتحقق عدالت اجتماعی منظور 
و مقصود جمعیتهای میلیونی بود که در آن سالها به تظاهرات 
بر علیه شاه به خیابان ها می آمدند و هزاران نفر برای این آرمان 
به شهادت رسیدند. امروز باید تأمل کرد و دقیق تر شد که در 
چهل سالگی انقالب به چه اندازه و با چه کیفیتی آن آرمانها و 
شعارها تحقق یافته است. ضرورت دارد از حاکمان بپرسیم 
که چرا در موضوع استقالل ناموزونی و عدم تعادل وجود 
دارد استقالل فقط در وجه نظامی و امنیتی آن اینگونه پررنگ و 
فراگیر شده است و ما استقالل اقتصادی نداریم پس از اینهمه 
آزمون و خطا چرا نباید یک راهبرد و برنامه بنیانی در اقتصاد 
داشته باشیم تا با تهدید یک شخص یا دولتی اینگونه با فقر 
و فالکت و بحران روبه رو نشویم و همه آرمان و آرزوی ما 
به سیر کردن شکم افراد جامعه و دوام آوردن خالصه نشود 
و بنیان نظام سیاسی را تهدید نکند. اگر جمهوری اسالمی با 
منطق اسالم ناب محمدی بنیان شده است چرا رحمت و 
الفت محمدی و علوی با سیاست خارجی و تصمیمات 
ما عجین نیست و ایران هراسی و دشمنی نسبت به ایران 

افزایش یافته است. همه شعارها و آرمانهای انقالب به 
درگیری همیشگی با قدرتهای بین المللی خالصه شده است.
نکته دیگر در خصوص شیوه حکمرانی است. حکمرانی 
مطلوب در نظام حزبی و افزایش نظارت مردم در قالب احزاب 
معنا و مفهوم پیدا می کند. پس از تثبیت انقالب اسالمی و پایان 
یافتن جنگ و عبور از بحرانهای امنیتی ضرورت داشت روش 
حکمرانی حزبی در دستور کار قرار گیرد و نظارت، شایسته 
ساالری و توزیع قدرت سیاسی در بین نخبگان و مردم نهادینه 
شود. ولی متأسفانه هم اینک تعیین کنندگی در سیاست توسط 
افراد و با حکمرانی باندی و محفلی بر اساس میزان ارتباط با 

نسل اول انقالب تعریف می شود.
بنابراین با توجه به پیروزی ها و تجربه های فراوانی که 
نخبگان اجرایی در این چهل سال از شیوه اداره حکومت 
بر پایه مکتب اسالم و مذهب شیعه کسب کرده اند کمبودها 
و نواقص بسیاری در سیستم سیاسی به لحاظ شعارها و 
آرمان هایی که از ابتدای انقالب تعریف شده مشاهده می شود 
و انقالب اسالمی به لحاظ حکومت داری مطلوب به بلوغ 
و پختگی نرسیده است و همچنان از نواقص سپهر سیاسی 
و عدم بهره گیری از شیوه های علمی مدیریت سیاسی رنج 
می برد و ضرورت دارد با عزم ملی و همگانی، مفاهیم، 

روش ها و ساختارها بازتعریف شوند.

نیم نگاه

بهمن ماه، میعاد پاسداشت فجر است 
و حوزه هنر نیز از این امر مستثنا نیست، 
جشنواره های فجر را می توان بزرگ ترین 
رویدادهای هنری ایران زمین در سال های 
پس از انقالب دانست، به همین بهانه در 
نوشتار حاضر نگاهی خواهیم داشت 
به جشنواره بین المللی شعر فجر که در 
چهلمین سال پیروزی انقالب سیزدهمین 

سال حیاتش را تجربه می کند.
بر طبق آیین نامه مصوب 139۴ هدف 
جشنواره فجر جریان سازی ادبی و بالندگی 
گونه های شعر امروز و ایجاد انگیزه و 
رقابت بین شاعران و درنتیجه تقویت و 
اعتالی شعر در جمهوری اسالمی ایران 

است. این جشنواره آثار مکتوب 
را داوری کرده و نشست های 

شعری در داخل و خارج کشور 
برگزار می کند. هرچند شعر 

را می توان کهن ترین هنر 
ایران زمین قلمداد کرد 
ولی عنوان جشنواره فجر 
بدون پسوند و پیشوند 

جشنواره هایی نظیر فیلم، 
تئاتر و موسیقی را در ذهن 

مخاطب تداعی می کند، چراکه جشنواره 
شعر فجر از عمر کمتری نسبت به سایر 
جشنواره های فجر برخوردار است؛ عمر 
کوتاه جشنواره شعر فجر را نمی توان به 
بی اعتنایی حاکمیت به شعر نسبت داد 
چراکه هر دو رهبر انقالب اسالمی به شعر 
عالقه مند بوده و در وادی شعر قلم فرسایی 
کرده اند. این مهم بیانگر آن است که شعر در 
سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی 
همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 

است.
شعر فجر_جلوه گاه مرزبندی •

شوربختانه وقتی از شعر مطلوب 
و شاعر متعهد سخن به میان می آید 
ناخودآگاه شکاف عمیقی بین شاعران 
ایجاد می شود و یک نوع مرزبندی صورت 
می گیرد، جشنواره شعر فجر جلوه گاه این 
مرزبندی است؛ وجود این نوع نگرش در 
متولیان و سیاست گذاران جشنواره، اهالی 
قلم را در تقابل و نبردی از پیش تعیین شده 
قرار می دهد؛ در یک سو شاعرانی هستند 

که مخالف سیاست های جشنواره های 
فرمایشی و مناسبتی هستند و در سمت 
مقابل شاعرانی که سیاست گذاری ها و 
خط کشی های »شعر جشنواره ای« را 
پذیرفته اند و از انبوه امکانات، حمایت های 
مالی، تریبون های متعدد، مطبوعات و 

صداوسیما برخوردارند.
آیا جشنواره شعر فجر نماینده  •

شایسته شعر روزگار ما است؟!
برای پاسخ به این سؤال بهتر است 
به کارنامه شعر فجر رجوع کنیم. نگاهی 
به فهرست برگزیدگان جشنواره شعر 
فجر و همچنین داوران این رویداد ادبی 
در سال های گذشته نشان می دهد که 
گزینش و انتخاب این افراد با شابلونی 
بیگانه از شایستگی بوده، هرچند در 
برخی از دوره ها عملکرد جشنواره نسبتًا 
خوب بوده است ولی هیچ گاه آن طور که 
می بایست موفق عمل نکرده است. مگر 
می شود بزرگ ترین رویداد ادبی کشور در 
جریان باشد و نامی از شفیعی کدکنی در 
میان نباشد؟! مگر می شود جشنواره ای 
قصد کمک به بالندگی گونه های شعر 
امروز را داشته باشد، ولی با بسیاری 
از این گونه ها مخالف باشد؟! 
وقتی اتاق فکر منحصراً در 
اختیار تفکری خاص 
باشد شاهد حضور همه 
صداهای شعر معاصر در 
شعر فجر نخواهیم بود 
گمان  به  بدین سان  و 
من شعر فجر به اهداف 
خود نرسیده و با این روند راهی جز به 

ترکستان نخواهد برد.
مرور جشنواره فجر، تقابل بیم و امید •

مرور جشنواره نهم شعر فجر که دبیر 
جشنواره سخن از دعوت یداهلل رؤیایی به 
میان آورد، هرچند سیلی از انتقادات را به 
همراه داشت - حتی عده ای در مصاحبه ها 
و یادداشت هایشان رؤیایی را شاعری 
ملحد و فراری نامیدند - ولی بارقه های 
امید را همچنان روشن نگه می دارد که 
در سال های پیش رو شعر فجر بستری 
را برای حضور همه صداهای شعر امروز 
فراهم کند؛ مرور مواضع متولیان جشنواره 
که هر نوع اندیشه ای را جز اندیشه مقبول 
خودشان نهی می کنند، بیم تنگ تر شدن 
عرصه برای صداهای شعر امروز را 

کماکان زنده نگه می دارد.

بهزاد خدمت لو
پژوهشگر شعر و ادبیات

behzadkhedmatlu@gmail.com

چهل سالگی انقالب

پیش نویس سند راهبردی حوزه زنان حزب اراده مّلت ایران
مقدمه •

در ابتدای کالم یادآوری می گردد که از 
اشاره به آمار زنان و اشاره به اهمیت و نقش آن ها 
در تمامی نهادهای اجتماعی درمی گذریم که در 
دام تکرار، گرفتار نیاییم. پس به اصل مطلب 
می پردازیم. از یک نهاد سیاسی انتظار می رود 
عالوه بر اینکه در خصوص محورهای مهم 
اقتصادی و سیاسی صاحب دیدگاه و نظر راهبردی 
باشد، از شکاف ها و آسیب های اجتماعی نیز غافل 
نماند. لذا برآنیم تا در این سند، مروری راهبردی 
بر بحث حوزه زنان بیندازیم. امیدواریم که 
کارگروه زناِن حزب اراده ملت ایران به عنوان 
یک نهاد پیشرو با نگاهی متفاوت به این حوزه، 
بتواند با تدوین راهبردهای عملیاتِی متناسب، گام 
بنیادین و مطلوبی را در هموار ساختن این مسیر 
بردارد و چشم انداز روشنی را در راستای احقاق 
حقوق و کاهش شکاف های موجود در این حوزه 
ترسیم نماید. در ابتدای سخن تأکید بر دو مهم 
ضرورت دارد که یکی در سطح جهانی به چشم 

می خورد و دیگری در سطح ملی.
نخست اینکه ما باور داریم ساختار و نظام 
حاکم بر مناسبات زندگی کنونی، به شدت متأثر 
از خواست وارده مردان است. در یک عبارت 

ساده و اندکی تقلیل گرایانه، ما با دنیایی سراسر 
مردانه مواجهیم و گویی جریان هستی با چهره ای 
مردانه، به سمت تأمین نیازها و رؤیاهای مردانه 
درحرکت است. قوانین، ارزش ها، ساختارها، 
فرایندها، حتی معماری ها و نماهای پیرامون ما 
آن قدر که متأثر از ویژگی ها و نگاه های مردانه 
هستند، متناسب و منطبق با طبیعت، اراده و 
ویژگی های زنان بنا نشده اند. بایسته است که این 
نظام موجود، دستخوش تحوالتی جدی قرار 
بگیرد. تا در هرجایی که پا می گذاریم و در معرض 
هر سیستمی که قرار می گیریم و هر پدیده ای را 
که تجربه می کنیم، شاهد عناصر واقعی و نه کاذب 

و تحمیلِی زنانه در آن باشیم.
دوم اینکه شاهد هستیم هر جا در اسناد 
باالدستی به موضوع زن پرداخته می شود، این 
پرداخت در قالب مفاهیمی چون »زن و خانواده« 
و »زن و کودک« به مسئله زن صورت می گیرد. 
این نگاه، یک تعریِف انحصاری از زن است و ما 
در اراده ملت ایران، بنا داریم این قالب های 
محدودکننده را درنوردیم و به تمام وجوه و 
نقش های یک زن ازجمله مادری یا همسری که 
تنها دو مورد از نقش هایی است که بخشی از زنان 

در زندگی خود ایفا می کنند، بپردازیم.

تربیت و زنان •
این بخش از سند با این پرسش آغاز شده است 
که آیا تفاوت وضعیت زنان و مردان، به تفاوت ذاتی 
این دو باهم بازمی گردد یا این تفاوت ناشی از تأثیرات 

تربیتی و محیطی است؟
در ادامه نیز به اختصار به اهم الگوهای تربیتی که 
محل اِشکال و انتقاد هستند و نشانه های ناکارآمدی 

آن ها تجربه شده است، اشاره می گردد:
-  تربیتی که درصدد ساختن زن قالبی باشد؛ مثال 
اینکه یک تعریف چارچوب دار از زنان ارائه شود 
)زیبا، احساسی، خانه دار و فداکار( و تمام آموزه ها 
را در راستای تجلی و پرورش چنین زنانی بکار ببرد.

-  تربیتی که برای هویت فردی و انسانی زن، 
احترام و کرامِت مشروط قائل می گردد؛ مانند 
اینکه یکسری از ویژگی ها را برای همه زنان نیک 
بشمرد )توفیق تحصیلی، شغلی یا زناشویی( و به 
خصلت ها و توانایی های انحصاری برخی زنان که 

در این مقوله ها نمی گنجد، توجه و وقعی نگذارد.
-  تربیتی که اساساً بر تعریف غلطی از زن بنا 
شده باشد؛ مثال اینکه زن، موجود دل فریبی است که 
مایه حّظ بصری است و از برای لذت آفرینی تعریف 
می گردد. او می تواند افسون گرانه تا زمانی که جامعه 
مردان رخصت می دهند از جسم خود بهره ببرد و 

دنیای پیرامونش را نیز متأثر از این شهوت رانی بنماید.
- تربیتی که استعداد زنان را نادیده می گیرد؛ مثالً با 
باور به این امر که برخی عرصه ها؛ ورزشی)ُکشتی(، 
علمی)ریاضی(، شغلی)رانندگی( یا کنشی)مدیریت( 
مناسب زنان نیست. بنابراین هیچ گام آمادگی و 
آموزشی نیز برای پرورش زنان در این حوزه ها 
برداشته نشود و استعداد زنان در این عرصه ها هرگز 

کشف نشود و به بالندگی نرسد.
- تربیتی که مبتنی بر ایدئولوژی های غیرمنعطف 
و متعصابه است و رویکرد سلبی دارد و بر آنچه نباید 
تأکید می ورزد؛ مثال اینکه دختری خوب است که 
هیچ نقصی در حجابش، در رعایت آداب مذهبی اش، 
در احترام به سنت های خانوادگی اش و ... نداشته 

باشد.
-  تربیتی که از ناهمگونی درونی رنج می برد و 
بر پایه نادیده گرفتن حقایقی در وجود زنان است؛ 
نگاه سراسر تناقضی که درعین حال که نظام ارزشی 
ُصلب و مقتدری را بر زن تحمیل می کند، از سوی 
دیگر انتظار ظهور موجودی را دارد که از زندگی و 

عشق و خودبودگی سرشار است.
-  تربیت های جهت دار و محافظه کارانه که مبتنی 
بر عناصر سنت گرایانه یا مبتنی بر فرهنگ ایثار و نادیده 

گرفتن خود است.

نگاهی به جشنواره شعر فجر - شکاف و مرزبندی

علی اکبر مختاری
روزنامه نگار و فعال سیاسی

aamokhtari20@gmail.com
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