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بهمن

رسمقاله

... و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه 
می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال 
نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی 
است برای رشد انسان ها... )قسمتی از نامه 

امام خمینی به آیت ا... خامنه ای(
در زندگی اتفاقاتی میافتد که انسان 
متوجه می شود. گویا حس او در برابر 
حوادث و خطرات از بین رفته است. زمانی 
بود که واژه من احساس خطر می کنم 
می توانست به یک انقالب منجر شود. حتی 
همین اواخر یعنی قبل از حوادث خرداد ۸۸ 
وقتی یکی از کاندیداها گفت من احساس 
خطر می کنم. موجی اجتماعی ایجاد کرد. 
اکنون اما خطرات بسیار بزرگ تر و مهم تری 
در حال روی دادن است لیکن گویا بی حسی 
عجیبی ما را فرا گرفته است. این بی حسی 
به خودی خود خطر به مراتب بیشتری دارد. 
اکنون کشور درگیر یکی از بزرگ ترین و 
سهمناک ترین جنگ های اقتصادی 

دنیاست و الزم است ملت دیدگاه و نظر 
خود را بیان کند این مسأله ازآنجا ضروری 
است که درنهایت اگر قرار است در این جنگ 
استقامت و مقاومتی انجام شود باید از سوی 
همه اقشار و طبقات انجام شود و اگر ملت نه 
میل به این جنگ و نه این استقامت دارد، پس 
چرا خاموش و ساکت است؟ و چرا در این 
رسانه های جمعی فریاد موافق و یا مخالفی از 
آنان بگوش نمی رسد؟ چرا احزاب به عنوان 
نماینده طبقات و اقشار فرودست جامعه 
سکوت اختیار کرده اند؟ درجایی که رهبر 
فقید و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
تخطئه و نه حتی نقد را برای رشد انسان ها 
در جامعه جزو نعمات الهی می داند. و رهبر 
فعلی نظام خود بارها و بارها از نقد و انتقاد 
استقبال کرده اند این چه حسی است که 
چون رخوت و سستی جامعه را فرا گرفته 
است؟ اگر کشور موردتهاجم فیزیکی قرار 
گیرد و ملت تمایلی به همراهی و همدلی با 
مسئولین نظام نداشته باشند چرا نباید آنان را 
از ناخرسندی خود بی خبر نگه دارند. و اگر 
موافق هستند چرا نباید آن را در عمل و در 
فعالیت های حمایت گرانه و همراهی واقعی 
نشان دهند؟ چرا چنین وضعیتی پیش آمده 
است؟ به نظر مارسد نوعی بی حسی بسیار 
شدیدی جامعه را فراگرفته است. زمانی که 
در عمل مسئولین بدون توجه به اعتراضات 
و نگرانی های مردم راه خود را می روند و 
آرمان های انقالب فقط در لفظ و شعار و در 
چارچوب اتاق مصاحبه باقی می ماند، و مردم 
با بن بست و بی اعتنایی مواجه می شوند و راه 
بجایی پیدا نمی کنند به تدریج این بی حسی 
خود را نشان می دهد. و این گذشته از نگرانی 
نسبت به سرنوشت انقالب دل نگرانی 
شدیدی نسبت به سرنوشت کشور را رقم 
اد امه در صفحه 5 می زند.  
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در برخی گروه های اجتماعی مناظرات 1 
متناظر با انتخابات پیش رو شروع شده 
اســت. زمزمه در میان فعاالن میانی و 
سابقًا حامی اصالحات نسبت به عدم مشارکت 
در انتخابات بعدی قابل توجه و از میان سؤاالت 
مطروحه یکی هم عبارت اســت از اینکه »تا کی 
باید به روند باطل مشــارکت در انتخابات ادامه 
دهیم؟«. پرداختن به این ســؤال چندان بســیط 
نیســت. در این میان؛ بسیاری سؤاالت دیگر نیز 
مســتلزم طرح، ایضاح و تحلیل و پاســخگویی 
است. همین اکنون و اینجا به جانب مشارکت میل 
کنیم یا عدم مشارکت و تحریم؟ برای نمونه؛ آقایان 
تاج زاده و صفائی فراهانی به ترتیب فرضیه تحریم 
و عدم مشــارکت را مطــرح نموده اند. مواجهه 
مسئوالنه با این مسئله ما را با انبوهی از تناقضات، 
عدم انســجام نظری و چالش های عملی مواجه 
خواهد ســاخت. هرکســی بنا به تحلیلی که از 
وضعیت و چشم اندازهای پیش رو داشته و بنا به 
اهدافی که برای کنش مسئوالنه خود ترسیم کرده 
باشد؛ دست به کنش متناظر و تالش برای متقاعد 

کردن دیگران خواهد زد.

یکی از مشــکالت در این میان، عدم 2 
پایبندی بازیگران به منطق و چارچوب 
مناظرات هدفمند و استلزامات قهری 
و قسری آن است. وقتی که با دوستی طرف گفتگو 
هستیم که شــش ماه پیش انتقاد نرم بر عملکرد 
برخی اعضاء کابینه را هــم برنمی تابید و تحت 
اتهام تندروی آن را بال موضوع می کرد ولی امروز 
ادعا می کند از 92 تا حال با همه ِی مشارکت های 
انتخاباتــی مخالف بوده اســت، بحث منطقی و 
هدفمندی شــکل نخواهد گرفت. یــا فردی در 
انتخابات 96 همه ِی منتقدین مشارکت را با چوب 
تکفیر یکسانی نواخته و همه ِی آن ها را ذیل لبه ِی 
دیگر قیچی دلواپسان و ویرانی طلبان دسته بندی 
می کرد، اما اکنون در یک چرخش آشکار و بدون 
کوچک ترین انتقاد از خود، فرضیه ِی عدم شرکت 
را مطــرح و پیامدهای آن را – با اذعان به اینکه در 
صورت عدم مشارکت احتمال سوریزاسیون باال 
خواهد بود- به عهــده ِی حاکمیتی می اندازد که 
کار را به اینجا کشانده و از خود سلب مسئولیت 
می کند؛ بازهم گفتگوی درون گفتمانی انتقادی 
شــکل نخواهد گرفت. در این میان، همفکران 
دیگری هم حضــور دارند که هرگونه انتقاد درون 
گفتمانــی را بالفاصلــه بــه »زدن« چهره های 
شاخص با سوابق درخشان نسبت داده و عماًل در 
مسیر شکل گیری مباحثه مفاهمه ای مانع تراشی 
می نمایند. ایــن عده، گاه معتقدنــد که نقد این 
چهره ها به دلیل بی هزینه بودن کاری غیراخالقی 
بوده و منتقدین را به چالش انتقاد از هسته مرکزی 

قدرت دعوت می نمایند. تو گوئی تا اطالع ثانوی 
هرگونه نقد درون گفتمانــی تعبیری جز ناتوانی 
در نقــد حاکمیت نخواهد یافــت. درصورتی که 
پیشاپیش، این اتفاق افتاده و صورت حساب ها نیز 

پرداخت شده است.

بازگشــت به موضوع این نوشتار؛ 3 
واپسین سخن نگارنده این خواهد بود 
که بستن فضای تنفس، خنثی سازی 
و بالاثر کردن پتانســیل نیروهای دلسوز جهت 
بهبود اوضاع از ســوی حاکمیت، توجیه گر رفع 
مسئولیت این نیروها نســبت به سرنوشت مردم 
و کشــور نخواهد بود. نیرویی که معتقد است در 
صورت عدم مشــارکت، کیان کشور به مخاطره 
خواهد افتاد، نمی تواند به دلیل نقش نداشتن خود 
در سیر قهقرائی وضعیت تا به اینجا، دست روی 
دست گذاشته و عطای اســتمرار تالش جهت 
کاستن از احتمال وقوع چنان سرنوشتی و تقلیل 

مرارت های منتظر را به لقایش ببخشد.

از همان فــردای پیــروزی انقالب 4 
تاکنون و در مقاطع مختلف همواره 
افراد، تشــکل ها و احزابی بوده اند 
که صحبت از بی اثر بودن مشارکت در انتخاباتی 
اســتصوابی – ضمنی یا صریح- کرده اند. در هر 
مرحله نیز انتقادات جدی به این رویکردها وارد 
شده است. فصول پیش از انتخابات دوم خرداد 
بحثی دیگر می طلبد. در این مجال ســعی شده 
است تا مروری به دست اندازهای فصول مابعد 
دوم خــرداد صــورت گیرد. نهضــت آزادی در 
انتخابات 76 رأی سفید داد. دفتر تحکیم وحدت 
انتخابــات 84 را تحریم کرد. جبهه مشــارکت 
و ســازمان مجاهدین انقالب – بنــا به اظهارات 
صریح/ضمنی چهره های شاخص آن در مدیریت 
حوادث پس از انتخابات 88 ناموفق بوده و برای 
جبران آن استراتژی نرمال سازی، آشتی جویی و 
بازگشت به وضعیت پیشا 88 را در پیش گرفتند. 
ســازمان مجاهدین انقالب نیز انتخابات 92 را 
فرمایشی و تحریم کرد )بیانیه شاخه برون مرزی 
ســازمان(. از طرف دیگر، نیروهــای تئوریک 
چپ نیز که یکی از مؤثرترین نیروی محرکه های 
انتخابات 88 بودند، در انتخابات 92 به دو دسته 
تقسیم شــدند: بخشی شــرکت در انتخابات را 
ضروری )دکتــر اباذری( و بخشــی دیگر آن را 
بالقوه ِی برجای مانده  پتانســیل های  هدر دادن 
از فضای 88 تفســیر و از ایفای نقش در آن سر 
باز زدند )فرهادپور(. در انتخابات 94 و 96 اما؛ 
به جز جریان اخیر، ســایر بازیگران متفق القول 
مشارکت فعال و نامشــروط را در پیش گرفتند 
درحالی که فضای سیاسی حتی بسته تر هم شده 
بود. کورس برای سبقت گرفتن از دیگران برای 
نشان دادن اعتقاد به مشارکت انتخاباتی به حدی 
بود که دبیر کل نهضت آزادی بر دیگران نهیب زد 
که چرا از انتخابات تحت عنوان انتخاب بین بد و 
بدتر یاد می شود و حال آنکه ازقضا ما با انتخابی 

میان خوب و بد مواجهیم. )بحث حاضر ناظر بر 
نوع کنش بازیگران داخلی است(.

اکنون در آســتانه فصلــی دیگر قرار 5 
گرفته ایم، شرایط به نظر مخاطره آمیزتر 
از هر دوره ِی دیگری است - کسانی 
هم مدعی مصنوعی بودن این وضعیت و معتقد که 
همواره بهانــه ای برای اعالم وضعیت اضطراری 
و لذا ضرورت مشــارکت بجهت رعایت مصالح 
ملی یافت می شود - مهم ترین مشخصه این فصل 
مواجهه بــا جدی ترین تهدید خارجی و از طرف 
دیگر بی انگیزه شدن و سلب مسئولیت از ناحیه ِی 
نیروهای مؤثری اســت کــه پیش ازاین هرگونه 
رخوت، سستی و بی انگیزگی در تهییج و تشویق 
مردم به مشــارکت را تا حد خیانت و هم آوا شدن 

عملی با براندازان و دلواپسان به زیرکشیده اند.

فارغ از رویکرد راقم، مهم این است 6 
که موارد برشمرده مستلزم باز شکافی 
اســت تــا از اول در صــدد اختراع 
چرخ دنده نباشیم. مگر می شود عزیزانی در هرکجا 
که ایستاده و دور آن را خط کشیدند مرکز حقیقت 
باشــد و در هر مقطعی هم محیط پیرامونی خود 
را باطــل بپندارند؟ این بزرگــواران در انتخابات 
اخیر به مردم وعده می دادند که چنانچه درصحنه 
انتخابات حضــور به هم رســانند، دولت پنهان 
نخواهد توانست مانع کار دولت مردم شود. اکنون 
که تیرها به سنگ خورده است، مدعی شده اند که 
دولت پنهان نمی گذارد! بودند کسانی که در همان 
انتخابات معتقد بودند با هر میزان از مشــارکت، 
عماًل دولــت کاره ای نخواهد بود. تفاوت در این 
اســت که دوســتان موافق؛ دیروز آن ها را یاری 
گران ناخواسته دولت پنهان می نامیدند اما امروز 
به منطق آن ها پیوسته اند، بی آنکه مواضع سابق را 

بروی خود بیاورند.

موضوع دیگر استنکاف عجیب جریان 7 
اصالحــات در مورد شکســت پروژه 
شوراهای پنجم تهران است. دوستان 
اعالم فرموده بودند که شــورای اول یک استثنا در 
کارنامه اصالح طلبان بوده و در شورای پنجم ثابت 
خواهد شــد که حقیقتًا آن تجربه تلخ اســتثنا بوده 
است. ولی چیزی که از تجربه شورای پنجم بر روی 
دست اصالحات مانده است؛ جز اثبات روال بودن 
فقدان توان مدیریتی اصالحات چه چیز دیگری بوده 
است؟ متأسفانه کسی حاضر به پذیرش مسئولیت 
این ناکامی به تناسب اختیاراتی که تفویض شده بوده 

نیست.

دقیقًا مطلع نیستیم که ادعای همفکران 8 
اصالح طلب ما در مــورد جدی بودن 
خطر حمله نظامــی به ایران در مقطع 
76 تا چه اندازه مقرون به واقعیت بوده اســت، اما 
شــخصًا بنا به دالیلی به کلی متفاوت از آن مبنا در 
همه انتخابات به جز انتخابات 84 فعاالنه شرکت 
کرده ام. در آن انتخابات نیز علیرغم عدم مشارکت 
فعــال رأی داده ام، برخــالف جنــاب آقای دکتر 
علوی تبار کــه فرموده اند در انتخابات 96 باوجود 
مشارکت فعال رأی نداده اند... در انتخابات 80 نیز 
مسئولیت ستاد آقای خاتمی در استان زنجان را به 
عهده داشته ام؛ اما در حال حاضر بیش از هرزمانی 
نسبت به وقوع خطراتی که ممکن است برای ایران 
ویرانی های غیرقابل محاسبه ای ببار آورد نگرانی 
جدی دارم. باوجوداینکه در ایجاد وضعیت فعلی 
این تصمیم نابخردانه و گردن کش رژیم آمریکا است 
که نقش اصلی را ایفا کرده، معتقدم رفتار بخشــی 
از حاکمیت نیز در رســیدن بــه این وضعیت مؤثر 
بوده اســت. هنوز اما امیدوارم که سران جمهوری 
اســالمی احتیاط های الزم را از گرفتاری در تله ِی 

مثلث بولتون-بن سلمان-بن یامین بکار گیرند.

همان گونــه که چنــد مــاه پیش طی 9 
یادداشتی تحت عنوان »ترامپ داخلی« 
مسئله اصلی ایران را نه ترامپ آمریکا که 
مشکالت اقتصادی و معیشتی دهک های پائین، 
محروم و نا برخوردار از ســفره حقــوق و مزایا و 
بیمه ها و ســایر خدمات دولتی معرفی کرده بودم، 
هنوز هم مهم ترین چالــش پیش روی حکومت، 
دولــت، مردم و کشــور را در گرو همین مســئله 
می فهمم. اگر خدای ناکرده بی کفایتی ها تداوم یافته 
و اعتراضاتی مشابه دی ماه به وقوع بپیوندد، معلوم 
نیست که این بار سر از کجا درآوریم. هستند کسانی 
که معتقدند ضرورتی به نگرانی نیست و مردم باید 
مختارانه اعتراضات خود را در قالب خیابان شکل 
داده و حتی در صــورت عدم توانائی حکومت در 
کنترل اوضاع لزومًا با فروپاشــی مواجه نشــده و 
ممکن اســت تغییری را شاهد باشیم که مطلوب 
همگانی اســت. بنده اما نگرانم، هــم از ناحیه ِی 
تهدیدات خارجــی و هم از ناحیــه ِی بی کفایتی 
مدیریتی داخلی کــه می توانند مردم و کشــور را 
بــا دردســرها و گرفتاری های بیشــتری مواجه 
سازند. با سرنوشــت مردم هم نمی توان قمار کرد 
و اعتراضات خیابانی بیش از همه مستعد بستری 
برای موج سواری دیگرانی است که در پس پشت 
در حال نبرد برای تقسیم غنائم هستند؛ بنابراین و 
از منظر الزامات سیاست ورزی مسئوالنه، بدون 
اینکه ضرورتی برای ارائه لیســت باشد، معتقدم 
اصالح طلبان می توانند در صورت لزوم بدون ارائه 
لیســت و با جایگزین کــردن طریقیت انتخابات 
به جای موضوعیت آن، در انتخابات شرکت کنند، 
به اشــتباهات و خطای خود اعتراف کنند – بدون 
افتادن در وادی خود تخریبی، از کسانی که همراه 
انتخاباتی شــان نبوده و متهم به همدستی خواسته 
یا ناخواســته با دلواپســان و براندازان کرده بودند 
دلجوئی نمایند، برنامه مدون خود برای برون رفت 
از وضعیت موجــود را ارائه دهنــد و ... به قول 
خود بزرگواران، ما حــق نداریم روزنه صندوق را 
نادیده بگیریم و از آن قهر کنیم، چراکه گزینه بدیل 
»شورش- انقالب« خواهد بود که ظرفیتی برای 
هضم آن در ایران وجود ندارد، یا؛ کلیشــه ِی مادر 
اصیل در مقابل بدلی در شــفقت به سرنوشــت 
فرزند. این استراتژیکی ترین تلقین های آموزگاران 
اصالحات بوده و عدول از آن پیامدهای بیش ازپیش 
زیانباری برای سرنوشت اصالحات و به تبع آن مردم 
و کشور رقم خواهد زد. چه ایرادی دارد که جریان 
اصالحات با تن دادن به ریزش بخشــی از پایگاه 
اجتماعــی خود، در اندیشــه طرح های مقرون به 
موفقیت برای ادوار بعدی بوده و در انتظار رجوع 
دوبــاره ریزش هــا بماند؟ در عوض دســت کم به 
مســئولیت کالن تر خود نسبت به وضعیت خطیر 
موجود جامه عمل پوشانده و با سرنوشت ملک و 
ملت قمار نکرده است. شانه خالی کردن از زیر بار 
مسئولیت به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی مناسب 

حال سیاست ورزی مسئوالنه و پاسخگو نیست.

سیاست  ] خارجی [

انتخابات و 
اصالح طلبان

سرویس سیاسی:   نویسنده ضمن همدلی 
با اصالح طلبان اصیل، از زاویه ای دیگر 
به نقد جریان اصالحت می پردازد. وی 
با نگاه پسینی اصالح طلبان را علیرغم 
وجود موانع و مضایق، به کوتاهی در امر 
اصالحات بنیادی در قدرت هشدار 
می دهد و حفظ پیروزی را مهم تر از 
کسب آن می داند. البته توجه به انواع 
آلودگی های گفتمان اصالحات که در 
شماره های قبلی دوهفته نامه به طور 
مستوفی بدان ها پرداخته شد، می تواند 
کمک حال جریان اصالح طلبی در طی 
این طریق باشد، زیرا کثیری از مشکالت 
و معضالتی که امروزه اصالح طلبان 
گریبان گیرش هستند ریشه در مقاومت 
برخی بزرگان جریان در مقابل هرگونه 

آسیب شناسی و نقد گفتمانی دارد.

تجربه چندین انتخابات اخیر و اتفاقات 
بعدی نشانگر آن است که اصالح طلبان 
اصیل توان پیروزی در انتخابات را دارند 
ولی امکان حفظ این پیروزی ها را ندارند. 
اصالح طلبان علی رغم سخت گیری های 
و مضایق، توانستند با انسجام، وحدت و 
یکپارچگی حداقل پنج انتخابات مختلف 
گذشته را پیروزمندانه پشت سر گذارند. 
این نشانگر آن است که قاطبه مردم به مرام 
و مشی اصالح طلبی واقعی نزدیک ترند. 
ولی متأسفانه اصالح طلبان ابزار و مکانیسم 
الزم را برای حفظ این پیروزی ها در اختیار 
ندارند. آنجایی که مسئولین با رأی مستقیم 
مردم انتخاب می شوند اصالح طلبان 

اصیل پیروز میدان هستند.
این را هم خوب می دانیم فقط امالء 
نانوشته است که غلط ندارد، باالخره برای 
خارج کردن اصالح طلبان از قدرت، از 
بین انبوه کارهایی که صورت می گیرد 
موردی پیدا و از کاه کوهی ساخته شده 
و اصالح طلبان و مردم را از کرده خود 
پشیمان می کنند. البته فرصت طلبی 
برخی اصالح طلبان از اعتماد مردم نیز 
که تعدادشان کم نیست، در جای خود 

قابل تأمل می باشد.
تاریخ نشان داده که اصالح طلبان 
اصیل از توان مدیریتی و سالمت باالتری 
برخوردارند ولی واضح است که با این 
شرایط کسی را یارای عرض اندام و ابراز 
وجود نیست. همیشه شاهد بودیم که 
بالفاصله بعد از پیروزی اصالح طلبان 
طیف مقابل که از اختیارات بیشتری 
برخوردار بوده و ابزارهای بیشتری در 
اختیار دارد عزم خود را برای ناکارآمد 
نشان دادن اصالحات جزم کرده و از 
هیچ اقدام حتی ناصواب فروگذار نیستند.

نتیجه گیری منطقی از این بحث این 
است که اصالح طلبان دیگر نباید صرفًا 
به فکر پیروزی در انتخابات باشند بلکه 
می بایست پا را فراتر گذاشته و به فکر 
اصالح ساختار و توزیع عادالنه قدرت 
باشند. البته کار سختی است چراکه طیف 
مقابل به شدت مقاومت خواهد کرد ولی 
چاره دیگری نیست باید تالش کرد چراکه 
حق گرفتنی است. به امید روزهای بهتر با 

اصالحات ساختاری و بنیادین.

رئوف طاهری
پژوهشگر و فعال سیاسی

rtaheri.1971@gmail.com 

نیم نگاه

سید جمال خضری
فعال سیاسی اصالح طلب

Jamal.kh2000@gmail.com. 

نظام تحریم ها و نقاط اقتدار و ضعف ایران در برابر تحریم ها

کامالً واضح و آشکار است که نظام حاکم 
بر ایاالت متحده، سیستمی است برگرفته از 
نظام سرمایه داری، که در آن روابط میان افراد 
و کشورها بر اساس سود و زیان است و 
حتی در زمان ریاست جمهوری ترومن و با 
یادآوری اصل ۴ ایشان که هدف آن توسعه و 
پیشرفت کشورهای توسعه نیافته بود باز سیستم 
سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده به دنبال سود 
از رهگذر این طرح ها بوده است، هرچند که 
حضور مشاوران اقتصادی و احداث طرح هایی 
نظیر مجتمع های کشت و صنعت هفت تپه و 
دشت مغان و دشت ماهدشت و..... هنوز هم 

بعد از سال ها به صورت یک سیستم کارآمد در 
حال کار هستند اما باز در آن مقطع زمانی یک 
ایران پیشرفته و با اقتصادی پویا نظیر آنچه در 
مجتمع ها دیده ایم بیشتر بکار آمده است تا یک 

ایران فقیر......
اما نکته مهم این است که ایاالت متحده در 
روابط خود با دیگر کشورها بر اساس روابط 
سود و زیان عمل می کند و این یک امر منطقی 
است و هر انسان عاقلی هم این را می پذیرد.... 
و کشورهای دیگر هم طبعاً در روابط خود به 
دنبال ارتباطی دوسویه و با حالت برد برد باشند....
اما در عصر کنونی و حضور ترامپ در کاخ 
سفید و اعمال تحریم هایی شدید علیه ایران؛ یک 
شرایط نوینی در رابطه با دیپلماسی سیاسی و 

اقتصادی میان دولت ها رقم زده است...
و موضوع به نحوی پیچیده و حساس شده 

است که سخن گفتن درباره آن نظیر بندبازی، 
سخت و هر آن احتمال سقوط در اشتباه وجود 

دارد.
بنابراین در این مقطع حساس باید بتوانیم با 
شناخت متغیرها و کنار هم قرار دادن آن ها یک 

تحلیل درست و منطقی داشته باشیم..
متغیر اول: نظام و سیستم سرمایه داری که 
حالتی سیال داشته و باقی متغیرها را در دل خود 
جای می دهد و به صورت بستری برای سایر 

متغیرها عمل می کند......
 متغیر دوم: بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی 
کشور به دالیل فساد اقتصادی و سیاسی موجود 
و نیز جنجال های رسانه ای که بعضاً با بزرگنمایی 
مشکالت بر این بی اعتمادی افزوده اند...)فقدان 

یا ضعف سرمایه اجتماعی(
متغیر سوم: وضعیت اقتصادی ایران در 

منطقه ازنظر صدور کاالهای استراتژیک به دیگر 
کشورهاست. که این عالوه جنبه های اقتصادی و 
ازنقطه نظر صادرات کاالهای استراتژیکی شامل 
عمق نفوذ سیاسی و حتی نظامی نیز می شود.....
و درنهایت متغیر آخر شخص ترامپ، که 
شاید تشخیص جامعه آمریکایی بر اساس نیاز 
امروز ایاالت متحده به شخصی با دیدگاه های 

وی در کاخ سفید بوده است.
بنابراین با توجه به این متغیرها و تشریح و 
تجزیه وتحلیل آن ها و سیالیت نظام سرمایه داری 
در پوشش این متغیرها و مضاف بر آن روحیه 
تاجر مسلک شخص ترامپ، این نتیجه را نشان 
می دهد که آنچه می تواند مایه اقتدار کشور 
باشد تحول درونی در سیستم مدیریتی است 
و با استفاده از متغیرهای استقالل و خودکفایی 
می توان در ارتباطات دست باال داشت چراکه 

بر اساس مدل سیاسی و اقتصادی حاکم بر 
ایاالت متحده به ویژه در عصر امروز لحاظ کردن 
منافع مردم ایران در این رهگذر عوام فریبی بیش 

نبوده و نخواهد بود.....
 بنابراین مردم بر اساس عقالنیت خود و 
تجربه هایی نظیر مشروطیت و برای حفظ 
دستاوردهای مدنی خود با تنگناهای اقتصادی 
موجود می سازند، هرچند که بخشی از این 
تنگناها به دلیل فساد داخلی و بی اعتمادی 
مسئوالن به بقای نظام و به تبع این تفکر 

برداشت های فراوان از این سفره می باشد...
نکته آخر: مدعیان دلسوزی مردم خود 
تشنگان قدرت و تسلط بر این مردم هستند و 
رفاه مردم تنها شعاری برای بازگشت ایشان به 
تخت ریاست و پادشاهی و هر چیز دیگر که 

روزی داشته اند و امروز ندارند....

الزامات سیاست ورزی مسئوالنه

محمد جواد مقدم
روزنامه نگار و فعال سیاسی

 zinivand.j@gmail.com
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سیاست  ] خارجی [

احمد حکیمی پور:

اشکال از خودمان است؛ گردن رقیب نیندازیم
سرمایه رئیس دولت اصالحات را مثل یخ مقابل آفتاب قرار دادند

تحلیل شما از روند پیش روی اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس و چگونگی حضور در این 

عرصه چیست؟
اساساً سیاست ورزی امر دائمی و تعطیل ناپذیر 
است و طبیعتاً زمانی موفق می شوید و در مقطعی 
دیگر موفق نمی شوید؛ یک وقت نتیجه می گیرید در 
وقت دیگر نتیجه نمی گیرید، اما این جریان سیاست 
ورزی در چارچوب قانون ادامه دارد. البته زمانی هم 
هست که شما به شرطی وارد گود سیاست می شوید 
که مطمئن باشید پیروزید درحالی که این درست 
نیست. من معتقدم فضا هرگونه که باشد وظیفه 
کنشگر سیاسی این است که با توجه به شرایط و 
اقتضائات موجود کنش خود را انجام دهد. حال کم 
یا زیاد این کنش در نتیجه گیری مهم نیست؛ بلکه 
مهم این است که نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت 
نبوده و از مسیری کم هزینه و مطمئن برای جامعه 
که همان مسیرهای حقوقی و انتخاباتی است، کار 
را دنبال کند. نباید بگذاریم که مردم نسبت به مسیرها 
ناامید شوند. چون آن هایی که مردم را از این مسیرها 
ناامید می کنند باید بگویند که بدیل و راه حلشان برای 
جایگزین این مسیرها چیست. ما در سیاست قهر و 
ناز نداریم و اصالً چنین مفاهیمی در عالم سیاست 
معنا ندارد. کار سیاست امری دائمی و مستمر است 
و اینکه شرطی گذاشته شود که اگر بشود می آییم و 
نشود نمی آییم نتیجه ای جز قطبی کردن و صفر و 
صدی شدن مسائل ندارد. من معتقدم هر شرایطی 
تحلیل، اقتضائات و کنش خاص خود را دارد که 
باید اصالح طلبان بنشینند و ببینند چگونه باید 
عمل کنند. اکنون دو دیدگاه وجود دارد که دیدگاه 
نخست شرکت به هر قیمت و دیدگاه دوم شرکت 
مشروط است که از درون آن بوی تحریم می آید و 
سنگینی اش به سمت تحریم است. به نظر من هر 
دو این دیدگاه ها درست نیست. باالخره ما شرکت 
می کنیم، اما در کنار آن باید تالش کنیم با قوی ترین 
نیرو و بیشترین توان وارد شویم که این مسأله نیز 
نیازمند رایزنی و گفت وگو است. گفت وگو و تعامل 
یکی از ابزارهای اصلی جریان اصالح طلبی است. 
اصالح طلبی این گونه نیست که ما مسائل را چنان 
حیثیتی کنیم و بگوییم این است و جز این نیست که 
راه ها بسته شود. این اصالً مشی اصالح طلبانه نیست. 
لذا به نظر من تحمل، تنازل و تعامل 3 ویژگی کنش 
اصالح طلبانه است، چه در درون جریان اصالحات 
و چه در مواجهه این جریان با جریانات بیرونی و چه 
با مسئوالن باید در این مسیر پیش رفت. اگر به منافع 
ملی فکر می کنیم و آینده کشور برای ما مهم است، 
منافع جریانی در اولویت بعدی قرار می گیرد و اینکه 
پیروز می شویم یا نمی شویم بحث های بعدی است.
برخی تحلیلگران رویکرد سومی را نیز مطرح 
می کنند که مذاکره با مسئوالن است. این 
رویکرد تا چه حد می تواند موفقیت آمیز باشد؟

من اشــاره کردم که اصالح طلبان دیدگاه های 
حضور مشــروط و به هر قیمــت را قبول ندارند و 
باالخره با سیاست اقتضائی و تعاملی پیش می رویم 
تا حضور مؤثرتری داشــته باشیم. من این دیدگاه را 
قبول دارم چراکــه اصالح طلبان نمی خواهند نظام 
را براندازند یا رفتارشان در ضدیت تعریف نمی شود 
بلکه می خواهند اصالح کننــد. بهترین راه نیز این 
است که در داخل سیستم تأثیرگذار باشند و بهترین 
مسیر بر این مسأله نیز نهاد انتخابات است. ازاین رو 
برای حضور بهتر در این انتخابات گفت وگو و مذاکره 
بسیار کمک خواهد کرد. ما به جای اینکه این بحث 
را در فضای عمومی بیاوریم و اینکه برخی دوستان 
ایــن بحث ها را صفر و صــدی و کنش ها را قطبی 
کنند، تجربه نشــان داده که راهگشــا نیست. مثاًل 
برخی این گونه مطرح می کنند که اگر نظارت ها چنین 
و چنان باشد، ما نیستیم یا ما زمانی می آییم که نظارت 
این طور باشد یا آن طور نباشد. در این صورت ممکن 
است پاسخ این باشد که باالخره نظارت وجود دارد 
و هر که نمی خواهد نیاید. اینجا چه اتفاقی می افتد؟ 
فکر می کنند که مثاًل اگر این شــرط مطرح شــود 
مســئوالن زانوی غم در بغل خواهد گفت که چرا 

به انتخابات وارد نمی شوید؟ خیر؛ فقط منجر به این 
می شود که برخی این گونه میدان را خالی و با کمترین 
هزینه خــود را حذف می کند و در عالم سیاســت 
چنین کنشی معقول نیســت. من معتقدم به جای 
اینکه موضوعات را حیثیتی و صفر و صدی کنیم که 
یک طرف بگوید حتمًا نظارت این طور باشد یا نباشد 
و طرف مقابل نیز بگوید ممکن نیســت، کاری از 
پیش نخواهد رفت. به هر صورت نظارت ها ریشه در 
قانونی دارد که مجلس چهارم آن را تصویب کرده و 
کسی آن را ابداع نکرده است. حرف من این است که 
قطبی کردن مباحث پاسخی ندارد و باید مسائل را 
با تعامل و گفت وگو پیش برد. مگر همین نظارت ها 
موجب نشد که مجلس ششم تشکیل شود؟ آن زمان 
هم همین نظارت جریان داشت. باید این گونه جلو 
برویم که ما کاری به نظارت ها نداریم. مسائلی مانند 
اینکه مبنا قانون باشد، قانون به ابزاری برای مقابله 
بدل نشود و جانب داری سیاسی در حوزه های مهم 
صورت نگیرد، باید موردبحث و بررسی قرار گیرد، 
اما به اعتقاد من این موضوعات نباید در مطبوعات 
و رسانه ها به جنجال های رســانه ای تبدیل شود. 
چراکه در این صــورت هر کس گارد خود را گرفته 
و عماًل گفت وگو شکل نمی گیرد. جریان اصالحات 
پیش ازاین هم ازاین روش ها خیری ندیده و نمی دانم 
که چرا برخی بازهم این گونه مسائل را طرح می کنند. 
لذا معتقدم که باید در چارچوب همین هنجارها و 
مسیرهای حقوقی موجود راهی پیدا کرد که حداکثر 
نتیجــه با حداقل هزینه حاصل شــود که پیش نیاز 
آن همان ســه اصل تحمل تنازل و تعامل اســت. 
تنازل معقول کردن و انعطاف در خواسته هاســت. 
تحمل نیز که نباید صبوری خود را از دست دهیم و 
بی حوصلگی کنیم. تعامل هم که روشن است، باید با 

گفت وگو و تعامالت سازنده مسیر را بازکنیم.
بسیاری مطرح می کنند اصالح طلبان از سال 
92 تا 96 بر مبنای تنازل و تحمل پیش رفته 
و کنش سیاسی داشته اند، اما شرایط انتخابات 
98 این گونه نیست و اصالح طلبان باید رویکرد 
دیگری را پیش بگیرند، چه میزان با این گزاره 

موافقید؟
هرکس معتقد به این موضوع است بیاید در مأل 
عام با یکدیگر مناظره کنیم. اشکال از خود ماست. 
اصالح طلبان فرصت هایشــان را به تهدیدی برای 
خود تبدیل کردنــد. اصالح طلبان در درون خود بد 
عمل کردند و فضا را از دست دادند و اال چه مسأله 

 ای بود؟ اآلن مشــکل ما این است آن ها که در سال 
92 تحریمی بودند و شناسنامه شــان مهر نخورده و 
در انتخابات نبودند و پای صندوق های رأی نیامدند 
دوباره عنان جریان را در دســت گرفته اند و ادبیات 
جریان اصالحات را به سمتی می برند که ما یک بار 
امتحــان کــرده و ضربــه آن را خورده ایم. بحث ما 
درون جریانی است و در درون جریان خود مشکل 
داریم. ما دوستانی داریم که خودشان عناصر پشت 
پرده و به قول معروف عناصر پشــت پرده و محفلی 
تنظیم کننده لیست های اصالح طلبی بودند که کلی به 
آن ها انتقاد وارد اســت، اما اکنون خود آمدند منتقد 
لیست شــدند و می گویند شورای عالی رفوزه شده 
درحالی که خودشان از عناصر اصلی و شکل گیری 
این صحنه ها بودند. باید با هم صادق باشــیم و نقد 
درون جریانی را جدی بگیریم. این گونه نیســت که 
جامعه اینقدر فراموش کار باشــد که این مسائل را 
به این راحتی از یاد ببرد. اصالح طلبان پس از سال 
92 درست عمل نکردند و به سمتی رفتند که احزاب 
و نهادها را تعطیل کردنــد و به جای نهادمحوری 
شــخص محوری را پرورش دادند و هیچ وقت نیز 
ننشستند در درون خود صادقانه نقدهایشان را مطرح 
کنند. این گونه است که بعضًا فرار به جلو رخ می دهد 
و هیچ کس مسئولیتی را گردن نمی گیرد. شفافیت، 
صداقت، پاک دستی و پاســخگویی ویژگی منش 
اصالح طلبانه است که متأســفانه در کنش برخی 
مشاهده نمی شود. اشکال از خودمان است و نباید به 
گردن رقیب بیندازیم. مگر مجلس و شورای شهر را 
در دست نگرفتیم؟ چه شد که مردم از ما بریدند؟ این 

تقصیر رقیب است؟
باوجود عملکرد انتقادآمیز فراکسیون امید 
مجلس، شورا و... چرا تاکنون نظارتی بر روند 
نداشته  این مجموعه ها وجود  عملکردی 
که اکنون در فاصله 8 ماه تا انتخابات به 

آسیب شناسی عملکرد آن ها پرداخته شود؟
به خاطر اینکه فریادها شنیده نشد. این حرف ها 
خیلی پیش ازاین گفته شــد و تشــکل مــا بعد از 
انتخابات 94 بالفاصله 3 ماه بعد نامه را به نهادهای 
عالی اصالح طلبان نوشــت و آفت هــا را یادآوری 
کردیم و گفتیم که باید بنشــینیم و در این مســائل 
صحبت کنیم. متأسفانه 94 گذشت، 96 هم آمد و 
بازهم توجهی نشــد. از 96 تاکنون نیز 2 سال را از 
دست دادیم و اکنون نیز به همین روال پیش می رود. 
این ها درد دیرینه و مشکلی 20 ساله است. البته نباید 

نگران بود چراکه مردم ایران از اصالح جویی ناامید 
نشدند چون اصالح جویی در ایران به 150 سال قبل 
بازمی گردد و ربطی هم به حکومت ها ندارد. اگر هم 
در حوزه سیاست دچار مشکل شود در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و مناســبات انسانی در جامعه 
مــا اصالحات ادامه دارد و مردم در این زمینه خیلی 
جلوتر از سیاسیون هستند. روح جامعه ایرانی خیلی 
جلو می رود، اما از اصالح طلبان دلگیرند چراکه ما 
اصالح طلبان عنصر صداقت، شفافیت، پاسخگویی 
و پاکدستی را در مورد خودمان باید برای مردم ثابت 
می کردیم و اکنون ثابت نشــده و کلــی برای مردم 
جای ابهام و ســؤال است. به طور مشخص جریان 
فرصت طلب  محفل هــای  توســط  اصالح طلبی 
و غیرپاســخگو و غیرصــادق مصــادره شــده و 
محفل گرایی و روابط پنهان و مناسبات پشت پرده 
متأسفانه به جریان اصالح طلبی ضربه زده و باید در 
مورد این صحبت کنیم. گرچه کسی نیست که متولی 
این امر باشــد و در افکار عمومی آن را مطرح کند. 
حریف را عنصر بازدارنده ای قرار داده اند و می گویند 
اگر این بحث را مطرح کنیم سوءاستفاده می شود. 
رقیب ضعف خودمان است و جریان سیاسی مقابل 
نیست. رقیب اصلی اصالح طلبان ضعف های درون 
جریانی اســت که باید صادقانه با آن مواجه شویم و 
ضعف ها را برطرف کنیم. اینکه هر وقت می خواهیم 
به نقد درون جریانی بپردازیم می گویند سوءاستفاده 
رقیــب، اکنون وقتش نیســت و انتخابات نزدیک 
اســت و... تا کی می خواهد ادامه یابد؟ آن طور که 
من در خاطر دارم از سال 78 گرفتار این مسأله  ایم. 
جریان اصالح طلب هیچ وقت بــا خودش رودررو 
ننشســته بحث کند، اما الی ماشــاءا... با جریان 
رقیب بحث می کنیم و با اصولگراها پرسش و پاسخ 
می گذاریم. چرا در داخل جریان اصالحات چنین 
مباحثی نیســت؟ داخل جریان صداهای متفاوتی 
وجود دارد. چرا خودمان نمی نشینیم در برابر افکار 
عمومــی جریان اصالح طلبی ســنگ های خود را 
وابکنیم؟ دوستان ما از این مواجهه طفره می روند، 
اما به شــخصه بارها اعالم کردم. جالب اینجاست 
کسانی که شــورای هماهنگی را تحت فشار شدید 
قرار داده بودند و به اســتمرار حرکت شورای عالی 
اصرار می کردند، رأی گیری ضربتی و سریعی انجام 
دادند که شــورای عالی ادامه پیدا کنــد، اکنون به 
منتقدان شــورای عالی تبدیل شدند. یا آن هایی که 
سازوکار شــورای عالی را تأیید کردند و از عناصر 

اصلی بستن لیست در محافل خود بودند اکنون به 
صف منتقدان شورای عالی پیوسته اند. چرا این ها 
نمی آیند مباحثمان را صادقانه با یکدیگر مطرح کنیم.
منظورتان از نهادهای محفلی شورای عالی 

است؟
خیر؛ شورای عالی محملی برای حقوقی 
کردن تصمیمات است. تصمیمات در بیرون 
گرفته می شد و به نام شورای عالی بیرون می آمد. 
در شورای هماهنگی نیز همین مشکل را داریم از 
بیرون تصویرسازی می کنند و به اینجا می آورند. 
گفتم محفل گرایی و فردگرایی افت جریان 
اصالحات است که متأسفانه با غیرپاسخگوبودن و 
غیرشفاف بودن نیز عجین شده و ما مشکالتی داریم. 
اصولگرایی اصالح رقیب اصالح طلبی نیست اما 
اصالح طلبان نقد درون گفتمانی را همیشه پشت 
گوش انداختند و رقیب را به غولی تشبیه کردند 
که نباید نقطه ضعف ها در مقابلش افشا شود. این ها 
همه مسائل انحرافی است که جریان را از پویایی 
انداخته و باعث شده که بدنه کلی مسأله  دار شده 
و انبوهی از سؤاالت مطرح شود که متأسفانه نه تنها 
پاسخ روشنی نیست بلکه مشخص نیست که از 
چه کسی باید پرسید. اکنون اگر بخواهیم از لیست 
امید سؤال کنیم معلوم نیست که چه کسی باید پاسخ 
دهد. در مورد مسائل شورای شهر و لیستی که بسته 
شد بخواهیم سؤال کنیم معلوم نیست چه کسی باید 
جواب دهد. ارتباط تشکیالتی جریان اصالح طلب 
با بدنه بعد از انتخابات قطع است. البته بارها این ها 
را گفتیم و چوبش را نیز خوردیم و متأسفانه ما را 
متهم کردند که می خواهیم رئیس دولت اصالحات 
را تضعیف کنیم. زمانی که حرف ها و نقدهای درون 
جریانی خفه شود این رویکردها پدید می آید که 

اولین بار هم نیست.
کسانی گفته اند که برخی احزاب، تشکل ها و 
افراد در جریان اصالحات هر زمان که نخواستند 
نسبت به عملکرد خود شفاف سازی کنند و 
پاسخگو باشند، پشت رئیس دولت اصالحات 
پنهان شده اند. اگر این سخن درست باشد، 

چقدر به جریان اصالحات ضربه زده است؟
البته الیه هایی از اصولگرایان نیز چنین روشــی 
را نشــان داده انــد. بدیل آن ها این اســت که وقتی 
می خواهند رقیب را بکوبند، به حریف اتهامی وارد 
می کنند که اثباتش حتی در دادگاه ها هم بسیار سخت 
و مشکل است. مقام معظم رهبری فرموده اند بحث 

والیت فقیه، بحثی اســت که مردم باید بدان التزام 
داشته باشند و در مســائل سیاسی نباید وارد کرد. 
اخیــرًا نیز در میان اصالح طلبان باب شــده که هر 
صدایی را می خواهند به حاشیه ببرند و نقدها شنیده 
نشود مطرح می کنند که این ها درصدد تضعیف رئیس 
دولت اصالحات اند. درحالی که با شــناختی که از 
رئیس دولت اصالحات داریــم اصاًل دارای چنین 
روحیات و خلق وخویی نیســت. متأســفانه با این 
بهانه اجازه نمی دهند که در درون جریان اصالحات 
نقد درون گفتمانی شــکل بگیــرد. رئیس دولت 
اصالحات شخصیتی است که حتی می توان از وی 
به عنوان شخصیتی ملی و فراملی استفاده کرد، اما 
این سرمایه را مثل یخ جلوی آفتاب انتخابات ها قرار 
دادند. اصاًل درست نبود که لیدر جریان اصالحات 
را فدای لیست ها کنیم؛ مخصوصًا در جریان لیست 
شوراها. چطور شد که چند روز مانده به انتخابات 
رئیس دولت اصالحات را مجبور کردند که نامشان 
با حمایت وی از لیست بیرون بیاید؟ این گونه هزینه 
کردن از این سرمایه ملی خوب نبود و این افراد باید 

پاسخ دهند.
برخی معتقدند وقتی که رئیس فراکسیون امید 
و رئیس شورای عالی هم زمان یک نفر است 
نمی توان انتظار نظارت درست و دقیقی داشت؛ 

ارزیابی شما چگونه است؟
من نمی دانم بحث شورای عالی باید تا کی ادامه 
پیدا کند. اساسًا وقتی احزاب هستند دیگر نهادها 
چه محلی از اعراب دارند؟ اکنون که قانون تکلیف 
را مشــخص کرده که هیچ کار سیاسی غیرحزبی 
نمی توان انجام داد. ما معتقدیم باالخره بحث نهاد 
باالدســتی که همان پارلمان بود اگر به نتیجه برسد 
ضعف ها برطرف می شــود. خود فرد نمی تواند بر 
خودش نظارت کند و باید توسط سازوکار دیگری 
مورد ارزیابی قرار گیرد. پیشنهاد شکل گیری پارلمان 
اصالحات برای همین چیزهــا بود که البته برخی 
کارشــکنی می کنند و اجازه نمی دهند کار سامان 

پیدا کند.
خود احزاب نیز رویکرد واحدی ندارند، برخی 
شورای هماهنگی را تقویت می کنند و برخی 
شورای عالی را. این تناقض را در حزب محوری 

اصالح طلبان چگونه تبیین می کنید؟
این ها به نگاه های کوتاه مدت و منافع محور 
بازمی گردد که متأسفانه برخی افت ها مثل غرور 
تشکیالتی، خودمحوری ها و نگاه های کوتاه مدت 
باعث شده که از نگاه های بلندمدت و راهبردی 
جدا شویم و برخی به جای اینکه مسائل را کالن 
و رو به آینده در نظر بگیرند به مسائل کوتاه مدت 
نگاه می کنند. این کار کسانی است که اصالح طلبی 
را کالً به تکنولوژی کسب و حفظ منصب و مقام 
پایین آوردند و اصالح طلبی را از گفتمان اصلی دور 
کردند که می توان این کار را روحیات فرصت طلبانه 

در لباس اصالح طلبانه نام نهاد.
با این رویکردها موفقیتی برای اصالح طلبان در 

انتخابات پیش رو حاصل خواهد شد؟
من خود نفس کنش را موفقیت می بینم، اما از 
این کنش چه نتیجه ای بگیریم، به فعالیت و شرایط 
جامعه و اقبالی که نشان می دهند بازمی گردد. 
همین حضورها و ادامه حیات در فعالیت ها با 
نتایج محدودتر موضوعیت دارد. لذا من مسأله را 

بلندمدت می بینم.
بسیار مطرح می شود که سرمایه رئیس دولت 
اصالحات نباید در این انتخابات مورد استفاده 
قرار گیرد؛ از دید شما این رویکرد درستی 

است؟
خود ایشان بهتر می دانند که باید چه کنند، اما اینکه 
بخواهیم شخصیت های کاریزما و بانفوذ را محور 
فعالیت قرار دهیم همه از ویژگی های عقب ماندگی 
دوران گذار جوامع درحال توسعه است و چیز خوبی 
نیست. رابطه ای که صرفاً برمبنای کاریزما استوار شده 
باشد، خیلی سخت به سوی توسعه خواهد چرخید. 
باید بنای ما این باشد که کاریزمای افراد کمکی به 

توسعه نمی کند.

سرویس سیاسی- به نقل از آرمان: بیش از دو دهه از تولد جریان اصالحات می گذرد و اصالح طلبان 
در این ۲0 سال توانسته اند با تمام فراز و نشیب ها کنش فعال و موفقی را در مقاطع مختلف انتخاباتی 
تجربه کنند. چه در 8 سال دولت اصالحات که دولت، مجلس و شوراها به تناوب در اختیار اصالح طلبان 
بود و چه پس ازآن که از میانه های دهه 80 تا اوایل دهه 90 کج دار و مریز در حاشیه سیاست ایران قدم 
برمی داشتند، اصالح طلبان مطالبات مردم را از سر نینداختند، اما مسأله  ای که سال هاست اصالح طلبان 
را آزار می دهد و موجب شده که بسیاری از فعاالن سیاسی اصالح طلب نسبت به آن واکنش نشان دهند 
نقد درون گفتمانی است. نقد درون گفتمانی مسأله  ای بسیار حساس در این جریان است چراکه می تواند 
موجب پویایی و بالندگی هر چه بیشتر این جریان شود و آن را از دگماتیسم و خودمحوری چه به صورت 

حزبی و چه به صورت فردی رهایی بخشد. بر همین اساس اگر اصالح طلبان پس از سال های 9۴ و 9۶ 
به نظارت و نقد عملکرد فراکسیون امید مجلس و شورای شهر می پرداختند امروز با انبوهی از پرسش ها 
مواجه نبودند. بسیاری شورای عالی سیاستگذاری را در این مسأله مقصر می دانند و برخی چند قدم 
جلوتر اساساً خود شورای عالی را معضلی در این مسأله می بینند. 8 ماه تا انتخابات مجلس باقی است و 
اگر اصالح طلبان می خواهند بازهم موفقیتی بیافرینند باید این مسائل و مشکالت درون جریانی را هر چه 
سریع تر حل وفصل کنند. برای بررسی شرایط اصالح طلبان در فرصت مانده تا انتخابات، نقد درون گفتمانی 
و تحزب گرایی در جریان اصالحات، »آرمان« با احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت و عضو 

سابق شورای شهر تهران به گفت وگو پرداخته است که می خوانید.
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خیلی خوشحالم که در جمع شما دوستان 
جوان هستم، به دو دلیل: یکی اینکه شما آینده 
کشور هستید و دیگری اینکه آینده کشور به 
مفهوم حزب وابسته است. به خاطر اینکه 
آمادگی داشته باشیم راجع به بحثی که می کنیم، 

سه مقدمه کوتاه عرض می کنم.
مقدمه اول: از حدود زمان جنگ ایران 
و روس تا انقالب مشروطه و از انقالب 
مشروطه تا امروز شاهد یک تحولی هستیم 
یعنی حضور تدریجی دولت مدرن در ایران. 
در همه کشورهای دنیا دولت مدرن دو ویژگی 
خیلی کلیدی دارد یکی تکیه اش به قانون 
موضوعه یعنی پارلمان و نظام قانون گذاری 
دیگری حزب به عنوان محور دولت مدرن. 
وقتی در مشروطه دولت مدرن در ایران 
تأسیس شد بالفاصله از درون نسل اول و 
دوم رشد احزاب کم کم شروع شد. این امر 
نشان می داد که دولت مدرن با مفهوم حزب 
مالزمه دارد و هرچقدر هم این مالزمه را بتوانیم 
خوب بفهمیم برای جامعه ما اهمیت زیادی 
دارد. جامعه ایران چه با تأخیر چه بدون تأخیر 
مجبور است سرانجام به تجربه حزب را بیاورد. 
هرچقدر که زمان می گذرد اگر حزب را از 
در بیرون کنند از پنجره خواهد آمد چون که 
دولت مدرن با آن مالزمه قطعی دارد. مفهوم 
مالزمه قطعی این است که اگر دولت مدرن 
باشد حزب هست و اگر حزب باشد دولت 
مدرن هست، یعنی اگر حزب نباشد ممکن 
است ظاهرش مدرن بشود ولی دولت مدرن 
هم نخواهد بود. درواقع سرنوشت دولت 
مدرن به مفهوم حزب وابسته است و گریزی 
هم از آن نیست، یعنی هرکس بخواهد وارد 
فعالیت های سیاسی، اجتماعی بشود مجبور 
است روی مفهوم حزب متمرکز بشود. این که 
بعضی ها میگویند که ما می توانیم غیرسیاسی 

کارکنیم اصالً در دولت مدرن بی معناست 
چون همه درواقع جای زندگی را سیاست 
گرفته است. این یک نوع حماقت است که 
بگوییم ما می توانیم زندگی را از سیاست دور 
کنیم درواقع یک نوع فرار از فکر کردن است. 
به قول برنولت نویسنده آلمانی دردناک ترین 
بی سوادی سیاسی است. بعضی از آدم ها فکر 
می کنند اگر خودشان را از سیاست بیرون 
بکشند زندگی راحتی خواهند داشت اما 
نمی دانند که این سیاست هست که قیمت 
نان، اجاره خانه، درمان بیمارستان ها، دارو و 
حتی حمل ونقل را تعیین می کنده هیچ چاره ای 
هم نیست. یک تصمیم سیاسی قیمت ریال را 3 
برابر پایین می آورد، درحالی که در یک کشور 
تثبیت شده مانند ژاپن تالش می کنند که تورم 
را از 0/9 درصد به 1/9 درصد افزایش دهند 
اما نمی شود، درحالی که در ایران در یک لحظه 
تورم مثالً ۴0،50،60 درصد افزایش می یابد.

اگر تاریخ ایران را مطالعه کنید روشنفکر 
مهمی بنام میرزا فتحعلی آخوندزاده حدود 155 
سال قبل یعنی در سال 12۸3 رساله کوچکی 
 )– Critique هم به نام »قرتیکا« )کریتیک
نوشته است که به درستی می توان آن را 
نخستین نقد نوین تحلیلی به زبان فارسی 
دانست. ایشان معیار موفقیت یک زندگی 
سیاسی را در دو چیزمی داند. یکی در ارزش 
پولشان که چقدر نوسان دارد یا نوسان پیدا 
می کند؟ دیگری در ارزش پاسپورتشان، یعنی 
وقتی که یک مسافر ایرانی می رود خارج از ایران 
چقدر محترم شمرده می شود. یعنی اگر در یک 
جامعه ای دیدید که نیروهای کیفی مهاجرت 
می کنند و ارزش و احترام ایشان کم دیده 
می شود و یا در داخل کشور احساس می کنی 
ارزش پول ملی افت می کند نشان می دهد 
که تصمیم سیاسی دچار مشکل است. میرزا 

شفیع قزوینی از شاگردان و دست پروردگان 
امیرکبیر که از خوفیه نویسان بود درعین حال 
اهل فکر و اندیشه هم بود. در قدیم به جای 
وزارت اطالعات کسانی بودند که خوفیه 
می نوشتند یعنی به دولت گزارش می کردند 
که کارگزارانشان چه جوری عمل می کنند. 
میرزا شفیع رساله ای ۴0 سال قبل از میرزا 
فتحعلی آخوندزاده رساله ای داشت که آن را 
به ناصرالدین شاه می دهد )اواخر محمدشاه و 
اوایل ناصرالدین شاه( و همین حرف را می زند. 
بنابراین مسأله نوسان در ارزش پول و مسأله 
مهاجرت از ایران پدیده متعلق به اکنون نیست 
بلکه یک پدیده پیچیده ای است که قدمت 

200 ساله دارد.
از طرح این مقدمه خواستم دو نتیجه بگیرم:

نتیجه اول: سخن برنولت در مورد بی سواد 
سیاسی است. کسی که فکر می کند روشنفکری 
یعنی اینکه احمقانه سینه اش را سپر کرده بگوید 
من غیرسیاسی ام. درحالی که تمام زندگی اش 
مبتنی بر تصمیمات سیاسی است از ارزش 

پولش گرفته تا ارزش پاسپورتش.
نتیجه دوم: تصمیم سیاسی در دولت مدرن 

به مفهوم حزب وابسته است.
مقدمه دوم: در ایران آنچه مهم است 
اینکه یک جوان فعال حزبی باید خیلی زود 
از ظواهر زندگی سیاسی به اعماقش نفوذ 
کند. تصمیمات سیاسی در کشورهایی مانند 
ایران چندان ربطی اشخاص ندارند. بااینکه 
اشخاص هم اهمیت دارند، اما تاریخ 200 
و اندی سال ایران، بعد از جنگ های ایران و 
روس، نشان می دهد این مناقشات سیاسی که 
امروز مشاهده می شود از همان روزها وجود 
داشته حتی جناح بندی چپ و راست. داخل 
دربار ناصری جریانی نوگرا وجود داشت که 
به موازات تحوالت اروپا حرکت می کردند و 

جریان سنتی که ریشه در اعماق صفویه داشتند. 
ناصرالدین شاه با همان هنر ذاتی سیاستمداران 
ایرانی، همیشه سعی می کرد بین این دو جریان 
موازنه ایجاد کند. بدان معناست که در ایران 
همواره با تعارض نیروها مواجه هستید و 
برآیند این تعارض نیروها تصمیم گیری ها را 
می سازد. بنابراین لزومی ندارد که یک متفکر 
جوان فعال حزبی به این یا آن شخص بپردازد 
النهایه در تله قانون و قوه قضائیه بیافتد بلکه باید 
با شناخت جامعه ایران بتواند در درون ساختار 
حرکت کند. یک فعال حزبی باید به صورت 
حرفه ای با تاریخ سیاسی معاصر ایران آشنا 
باشد. تاریخی که نوسان عجیبی دارد. تاریخ 
ایران یکی از پیچیده ترین تاریخ های دنیا است، 
حتی از تاریخ انگلستان هم خیلی پیچیده تر 

است یعنی جوان ایرانی باید این هنر را داشته 
باشد که به عمق مناقشات وارد شود و بفهمد 
که روندهای سیاسی در ایران چگونه است. از 
قدیم هم گفته اند هرکس بتواند پی جامعه را 
بشناسد روبنای آن را نیز می تواند بشناسد. ما 
خیلی احتیاج داریم که اعماق تحوالت معاصر 
ایران را بشناسیم. ایران معاصر در شرایط گذار 
قطعی است. شما دیده اید که در برکه ای برگی 
گیر میافتد و در گرداب می چرخد ولی راهی 
برای عبور پیدا نمی کند. بعضی مواقع سیاست 
ایران هم این گونه است یعنی در دوره گذار قفل 
کرده و خیلی توان عبور ندارد و باید این را پیدا 
کرد که چرا قفل شده و این اتفاق افتاده است. 
چون اکثر کشورها مثل آلمان و آمریکا این 
مشکل را داشتند ولی روشنفکران و متفکران 

و فعاالن سیاسی شان کم کم توانستند راه را باز 
کنند تا این گذر رخ بدهد اما در ایران چنین 
اتفاقی نیفتاده است. ما مدت ها گرفتار این ایده 
امیرکبیر بودیم که فکر می کرد اگر سلطان و 
پادشاه را تربیت کنیم خوب است، بعد دیدند 
که جواب نمی دهد. زمان ناصرالدین شاه سعی 
کردند از الگوی الکساندر اول روسیه استفاده 
کنند یعنی سعی کردند الگوی تنظیمات روسیه 
را دنبال کنند، دیدند نشد. مدتی سعی کردند 
تنظیمات مدل عثمانی را پیش ببرند، مدتی هم 
سعی کردند الگوی مشروطه را دنبال کنند، 
زمان رضاشاه کبیر که عصر دولت های نظامی 
بود دولت مطلقه نظامی دنبال کردند، یک 
مدت روی انقالب ها کارکردند، یک مدت 
ایده بازگشت به خویشتن را دنبال کردند. 

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

حکمرانی حزبی
سخنرانی داوود فیرحی  در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

به تحقیق تفاوت انسان و حیوان و انسان در درجات و مراتب مختلف در 
نوع خواست و مطالبه ای است که او آن را هدف خویش دانسته و در جهت 
تحققش تالش فردی و یا گروهی را بکار می بندد و مسلم است که این امر 
در حیطه کار و فعالیت سیاسی بر محور مفاهیمی جاری می شود که هریک 
از آن ها می تواند بار معنایی ویژه ای را داشته باشد به عنوان مثال زمانی که در 
متن مطالبات سیاسی و حزبی مفاهیمی چون امیدواری و بحران ناامیدی، 
مطالبات صنفی و تبدیل آن ها به مطالبات سیاسی، ممانعت از شکل گیری 
روند تبدیل بحران به وخامت و وخامت به فروپاشی و.... مواجه می شویم 
و درمی یابیم که باید برای جاری شدن آن ها و یا پاسخ و مدیریت برای 
آن ها اقدامات حزبی صورت گیرد کدام تشکیالت و مجموعه دارای نظم 
و حضور اجتماعی مستمر و پرقدرت اصالح طلبان را پشتیبانی می کند 
که آن ها می توانند باورهای خود در این زمینه ها را به توصیه تبدیل کرده و 
آن را به حاکمیت ارائه دهند تا اگر مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفت بر 
مبنای آن اصالح طلبان مدعی شوند که اگر ما سهمی در قدرت حاکمیتی 
نداشتیم اما به وظیفه شناسایی مطالبات مردمی و تبدیل آن ها به توصیه 
به درستی عمل کردیم و این در عمل پاسخ به مأموریتی می باشد که ما آن 
را مطابق با آرمان ها و فهم خود از زندگی و کار حزبی و سیاسی دریافتیم 

و بدان عمل کردیم
اجازه بدهید کمی مصداقی تر به موضوع اشاره بکنم

همان گونه که می دانیم بزرگ ترین تهدیدی که امروز در جامعه ما کیان 
سیستم سیاسی مملکت را که اصالح طلبان هم جزی از آن می باشند تهدید 
می کند بحران ناامیدی می باشد که مطالبه مشخص در مقابل این تهدید 
مسلماً هدایت حاکمیت به سوی ارائه برنامه های شفاف و به نوعی تعمیم 
امید به آینده است حال اگر همین عامل مولد بحران و مطالبه به حق در مقابل 
آن را یک مورد و یا سوژه کار سیاسی و حزبی تلقی کنیم اصالح طلبان جز 
تولید شعار و حرف های معمولی در این مورد چه کار کرده اند و یا کدام 
نظریه و تز کار عملی را تولید و به عنوان توصیه به حاکمیت ارائه داده و 

به نوعی آن را مطالبه قابل پیگیری اعالن کرده اند؟
و یا زمانی که ما در صحن علنی جامعه هرروز با تعداد زیادی مطالبه و 
خواست صنفی و سندیکایی روبرو می باشیم که منتهی به غلیانات اجتماعی 
سرکوب شده می گردند که در عمل فاصله حاکمیت با الیه های مختلف 
اجتماعی را افزون می سازد و خود به خطری برای فروپاشی کلیت جامعه 
تبدیل می گردد اصالح طلبان با کدام کار عملی و میدانی تالش کرده اند 
که این خواست های صنفی را در قالب و قاعده بازی موردتوافق در جامعه 

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه

اگر از مجموعه مطالب ارائه شده چیزی خاطرتان مانده باشد من با ورود در مباحث بنیادین در حوزه 
نگرش و عمل حزبی بیان داشتم که اصالح طلبی در ایران نتوانسته خود را به صورت یک جریان 
مستمر و پویا معرفی کند و این ناتوانی باعث شده است تا در ساختار این مجموعه ارکان و مؤلفه های 
الزمه یک کار سیاسی )1. سازمان دهی ۲. آموزش 3. انضباط تشکیالتی ۴. تبیین مسئولیت سیاسی( 
محض نهادینه گردد و ازاین روست که جریان اصالح طلبی تا به امروز نتوانسته به سؤاالتی مانند چه چیزی را مطالبه کند، رفتار مطالبه گرانه خود را چگونه 
سامان دهد، دست نیاز و همراهی به سوی چه کسانی دراز کند و درنهایت خواست موردتوافق عمومی را چگونه با قدرت در میان بگذارد و به چه طریق 
آن را دنبال نماید؟ که درواقع تم اصلِی کار با برنامه می باشد منعطف شود و در جهت پاسخ بدان ها به یک کار منسجم و منضبط تشکیالتی تن دهد و 
ازاین روست که امروز بزرگ ترین دست آورد و یا انتظار این جریان در کالم یکی از مشهورترین افراد آن این گونه بیان می شود که »ما نامه هایی را به 
رهبری نوشته و ارسال کرده ایم و همین که ایشان نامه های ما را خوانده اند برای ما یک موفقیت محسوب می شود!!!!)نقل به مضمون(« و همین نگاه و 
به نوعی سامان دهی مطالبات نشان می دهد که در میان اصالح طلبان چه مقدار کار و فعالیت حزبی بی مایه و سست است و همین عاملی می شود که مواضع 
و ارتباط باقدرت و حاکمیت سطحی و سخیف گردد زیرا که حزب اساساً به مجموعه ای اطالق می شود که مهم ترین هدف و بزرگ ترین اقدامش تالش 
برای کسب قدرت است تا بتواند آرمان های خود را در میدان عمل و برای بهبود در شرایط عمومی جامعه و ارتقای منافع عمومی عملیاتی بسازد و اگر 
نتوانست قدرت را به دست آورد و خود عامل بدان شود باید در جایگاه تبدیل مطالبات مردم به توصیه قرار گیرد تا پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم شود 
که اگر با این نگاه به موضع اعالن شده توجه شود آیا جز این خواهد بود که بگوییم که اصالح طلبان و یا بخش بزرگی از این نحله هنوز نتوانسته است به 
مفهوم درستی از آرمان، بهبود در شرایط عمومی و ارتقای در منافع ملی دست بیابد!!!  بگذریم و به موضوع اصلی مطلب که همانا طرح و تفسیر چه چیزی 

را مطالبه و خواست منطقی و عقالنی خود بدانیم و یا بکنیم بپردازیم

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

سرویس اندیشه- داوود فیرحی استاد برجسته علوم سیاسی و از معدود 
صاحب نظران حوزه سیاست ورزی حزبی، در اردوی مباحث بنیادی 
شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران به تفصیل در مورد حکمرانی حزبی 
سخن گفت و با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع در دنیا و جامعه ایران، 
تالش نمود جوانان حاضر در جلسه را با مفهوم حزب و کارکرد آن و 
نیز چشم انداز آتی تحزب آشنا سازد. انتشار دوهفته نامه اراده ملت 

فرصت مغتنمی در اختیار قرار داد تا بتوانیم در تسری این قبیل مباحث 
در سطح جامعه در راستای تحقق حکمرانی حزبی که تنها راه سعادت 
و خوشبختی جامعه محسوب می شود، سهمی هرچند کوچک داشته 
باشیم. متن حاضر بخشی از سخنان ایشان است که بیش از سه ساعت 
طول کشید. در شماره های بعدی نیز بخش های دیگری از این مباحث 

تقدیم شما مخاطبین فرهیخته خواهد گردید.
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حکمرانی حزبی
سخنرانی داوود فیرحی  در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

رسمقاله

ادامه از صفحه اول:  متأسفانه این وضعیت، 
خود مسئولین نظام را هم در برمی گیرد. گویا 
نوعی گفتمان بی حسی تمام کشور را در 
برگرفته است. بحث این که مواضع ایران در 
قبال بیگانگان درست یا اشتباه است، نیست 
بحث این است که خطری که کشور را تهدید 
می کند به هیچ وجه جدی گرفته نمی شود. بر 
اساس آنچه در این کشور بعد از سال 5۷ روی 
داده است همه امور می بایست از کانال 
موافقت مردم به عنوان ولی نعمت نظام بگذرد 
ازنظر امام خمینی باالترین فرد نظام درنهایت 
خدمتگزاری بیش نیست و خود را نیز 
خدمتگزار می نامید. گرچه برای اثبات این نظر 
اصالً نیازی نیست از امام خمینی فکت و دلیل 
آورده شود چراکه این مسأله از بدیهیات 
انقالب و نظام ما است. اما در چهل سالگی 
نظام و انقالب اصالً زیبنده نیست. ما شاهد 
این همه انفعال از سوی مردم باشیم. اگر به واقع 
همه پذیرفته اند که ما در جنگ هستیم، چطور 
صداوسیما رسماً علیه یکی از رئوس نظام 
یعنی دولت برآمده از آرا مردم موضع می گیرد؟ 
و کسی هم اعتراض نمی کند؟ رازهای مگوی 
دولت فاش می شود و جاسوسی برای 
بیگانگان مصداق بارز آن است در سکوت 
برگزار می شود؟ محافلی در داخل که 
موردحمایت نهادهای انتصابی هستند 
هم صدا با بیگانگان اعمالی انجام می دهند و 
دادستان یا مدعی العموم غایب عجیب 
ماجراست؟ در مهم ترین مسأله سال های اخیر 
مانند برجام شاهد انواع کارشکنی داخلی 
هستیم و در کمال پررویی در مقابل آرا مردم 
ایستاده و به آن تمکین نمی کنند؟ در بحث 
حباب قیمت ها در مسأله ارز و سایر کاالها و 
احتکار آن که رد پای نهادها در آن کامالً دیده 
می شود در این سکوت وحشتناک چه چیزی 
جز حاکم شدن گفتمان بی حسی را می توان 
دید؟ و خالصه آن که رد جنگی داخلی علیه 
آرا ملت را به خوبی می توان مشاهده کرد ولی 
سکوت احزاب و رسانه ها و نهادهای مدنی 
به چه معناست؟ چرا ولی نعمتان انقالب و 
نظام خود درصحنه نیستند؟ رسانه های ما اعم 
از اصالح طلب و اصول گرا پر است از 
اظهارنظرهایی که دیگر خریداری ندارد. و این 
در حالی است که بارها حضور پرمعنای مردم 
در انقالب و دوم خرداد و بعد آن نشان 
می دهد. که شعور و خرد جمعی مردم ایران 
همواره از تحلیل ها و دیدگاه های نخبگان 
سیاسی و روشنفکران در ویترین و وابسته به 
جریانات سیاسی جلوتر بوده است. و در این 
رابطه کار این نخبگان چیزی جز تصاحب 
پیروزی ها و تبدیل آن به حماسه و کشیدن 
حصاری از خودی ها و آقازاده ها و ژن های 
برتر خویش و ترجیح نفع آنی برای خود و 

خودی هایشان نبوده است.
اخیراً مصاحبه ای از یکی از چهرهای 
شاخص اصالح طلبی دیدم که توصیه می کرد. 
اروپا را به سمت آمریکایی ها هل ندهند. و 
مدت ها هم هست که بحث از آشتی ملی و 

... نقل محافلشان شده است.
این در حالی است که در درون جنبش 
اصالح طلبی جنگ بی صدایی برای حذف و 
تصفیه منتقدین در جریان است و درحالی که 
خود این آقایان خصوصاً احزاب دولت ساخته 
جریان اصالحات بانفوذ در نهادهای صنفی و 
حزبی عضو شورای هماهنگی و با سوءاستفاده 
از نفوذ معنوی و گفتمانی خود کسانی را 
برای رهبری این تشکل ها می فرستند که 
با تصمیمات آنان مخالفت نکنند و یا در 
بهترین حالت تبعیت و پیروی داشته باشند 
و بدین ترتیب پروژه حذف مخالفین خود را 
عملی کنند، صحبت از آشتی ملی می کنند؟! 
به دیگران توصیه می کنند اروپا را به آغوش 

آمریکایی ها هل ندهید. اما خودشان در عمل 
دایره اصالح طلبی را روز بروز کوچک تر 
می کنند. به شورای نگهبان ایراد می گیرند که 
اعضای اصلی ما را رد صالحیت می کنند و ما 
مجبوریم افراد ضعیف خود را در لیست قرار 
دهیم اما درجایی که اختیار دارند و می توانند 
افراد قوی را در لیست قرار دهند، خودشان 
افراد قوی و بالطبع منتقد را حذف می کنند تا 
افراد بله قربان گو و ضعیف قرار گیرند و این 

داستان سر دراز دارد.
هر موقع مردم به آنان رأی دهند عزیز و 
محترم اند و اگر رأی ندهند نادان و جاهل 
و ... به نظر می رسد انقالب ازآنجا آسیب 
دیده است که رأی مردم برای اینان چه 
اصالح طلب و چه اصولگرا محلی از اعراب 
ندارد راز ایست و توقف و ناکارآمدی همه 
سیستم های مدیریتی کشور نیز به همین مسأله 

برمی گردد.
و اما چرا خرد جمعی برای جامعه ما 

ضرورتی انکارناپذیر دارد؟
 درجایی که هیچ چیزی واقعی نیست، 
نه نخبگانش و نه صاحب نظرانش، نه 
سیاسیونش نه احزابش، نه مطبوعاتش و 
نه نویسندگانش که بیشتر پروپاگاندا نویس 
هستند تا این که غبار جهل و بی خبری را از 
الیه های متفکر و اندیشمند جامعه روبیده 
و آشکارش کنند، این خرد جمعی است 
که می تواند راهگشا باشد همان طور که در 
انقالب و در دوم خرداد شاهد آن بودیم. 
درواقع راه انقالب و دوم خرداد را همین 
الیه های آگاه و ناشناخته درون جامعه 

آشکار کردند.
در غیاب خرد جمعی این نخبگان بی خبر 
از همه چیز و همه کس، هر روز نظری می دهند 
و گاه متضاد و متناقض هم و البته انتظار دارند 
در انتخابات پیش رو مردمی که بیشتر از آنان 
می فهمند بیایند و یکی ازنظرهای بی ربطشان 

را تأیید کنند.
 اکنون مدت هاست که نه تنها نمی توان از 
دولمردان دروه اصالحات نقد کرد، بلکه از 
ایشان نباید حرفی زد جز تملق و چاپلوسی. 
ایشان که سهل است از سایر نهادهای 
باالدستی اخیر جریان نیز نمی توان انتقاد کرد.

در انتخابات گذشته در جواب اظهارات 
یکی از لیدران انجمن اسالمی پزشکان که 
ریاست دوره ای شورای هماهنگی را هم 
عهده دار شده بود، مطالبی از سوی دوستان 
تهیه شده بود که هیچ جریده اصالح طلبی 
حاضر نشد آن را چاپ کند چراکه آن نخبه 

معروف نقد شده بود.
با این وصف داستان ما شده داستان کسی 
که هم پیاز خورد هم کتک و نهایتاً جریمه 
هم پرداخت کرد. خب اگر قرار بود که مقام 
مقدس غیرقابل نقد داشته باشیم. پس چرا 
این همه هزینه دادن و زندان رفتن؟ همان اول 
مقام مقدس رو قبول می کردیم و این همه 

هزینه بیخود نمی دادیم؟!
مشکل اینجاست که چه اصالح طلب 
چه اصولگرا رأی مردم و خرد جمعی را باور 
ندارند. برای اینان رأی مردم تزئینی است. یعنی 
مردم نباید نظری بدهند مردم فقط بیایند و 
به پیشنهادهای اینان رأی بدهند. اینان در 
سایه ِی استبداد و رسانه های جمعی شان 
باورشان شده که نخبه هستند، و بیشتر از 
دیگران می فهمند. این وارونگی کجا باید 
خاتمه پیدا کند؟ و خرد جمعی کی باید از 
محاق پدرخواندگان و مصادره کنندگان کوته 
نظر خالص شود؟ کی زمان آن فرا خواهد 
رسید که گوش جان به نقد نه!، بلکه به تخطئه 
ولی نعمتان انقالب و اصالح طلبی بسپارند؟ 
به یاد داشته باشید آنان که باد می کارند سرانجام 

طوفان درو خواهند کرد.

گفتمان بی حسی  و  بی حسی گفتمانی
خرد جمعی در محاق

درواقع جامعه ایران هنوز جامعه ای است که 
مسیر عبورش مشخص نیست و در شرایِط 
گذارِ قفل شده است. این شرایط را یک جوان 
فعال حزبی اگر درک کند می تواند ببیند که 
عمق مسأله کجاست. در ایران یک انسان حزبی 
مجبور است این درک را از تاریخ معاصر داشته 
باشد و ببیند که گلوگاه ها کجاست و از این 
گلوگاه ها چگونه عبور کردیم و چگونه قفل 
کردیم. در سیاست ایران یک نوع قفل شدگی 
به دالیلی اتفاق افتاده اما این طور هم نیست 
که ما پیش نرفتیم بلکه تالش های خوبی هم 

شده است.
جامعه  ایران  جامعه  سوم:  مقدمه 
منحصربه فردی، یگانگی و تکینگی است. 
یعنی همانند اکثر جوامعی که این گونه هستند 

مختصات خاص خودش را دارد. در جامعه 
ایرانی بین سیاست و مذهبش پیوند خیلی 
عجیبی وجود دارد. مثالً شما نمی توانید مانند 
فرانسه فعالیت سیاسی را سکوالر کنید. در 
جامعه ایران اصالً امکانش وجود ندارد. جامعه 
ایران از این نظر شبیه ژاپن و انگلستان است. 
شما می دانید که در انگلستان پادشاه هم زمان هم 
رئیس سیاسی است و هم رئیس مذهب. امپراتور 
ژاپن هم نماد مذهب شنتو است و هم نماد ملیت. 
اصطالحاً می گویند که این گونه کشورها یونیک 
هستند. مثالً شما اآلن نگاه کنید انگلستان در 
بیروِن دروِن اروپاست و همیشه با اروپا همسو 
می شود. انقالب انگلستان هم مذهبی است 
یعنی انقالب مشروطه اش انقالب مذهبی 
است. شما ژاندارک را ببینید استدالل هایی که 
می کند از درون ادبیات مسیحی نشأت می گیرد، 
به خصوص در کارهایش به کتاب مقدس تکیه 
می کند. ژاپن هم همین طور است یعنی در بیروِن 
دروِن جهان بودایی است مذهبش هم مذهب 
خاصی است. مذهب شنتو شبیه تشیع نسبت 
به تسنن است. یعنی از یک جهت امتداد چین 
است اما از یک جهت هم انقطاع با چین است. 
جامعه ایران هم در دروِن بیروِن جهان اسالم 
است یا بیروِن دروِن جهان اسالم. هیچ وقت 
نتوانسته با اهل سنت همسو بشود، هیچ وقت 
هم نتوانسته جدا بشود، اصالً نتوانسته از جهان 
اسالم فاصله بگیرد و نه در آن حل بشود. این به 
معنای این نیست که سیاستمدار ایران حتماً باید 
شیعه باشد بلکه باید توجه کند که در جامعه ای 
زندگی می کند که مذهب اکثریت تشیع است 
و مجبور است برخی از الزامات آن را داشته 
باشد. این مذهب ویژگی هایی دارد که خودش 
را به سیاست تحمیل می کند چاره ای هم جز 

این وجود ندارد.
از زمان صفویه تا دوره قاجار و از قاجار تا 
پهلوی و از پهلوی تا دوره جمهوری اسالمی 
ما شاهد این بحث هستیم. سیستم جامعه ایران 
این گونه است نه می تواند کالً در مذهب حل 
بشود و نه نمی تواند، یعنی در ایران سیاست 
نمی تواند کالً مذهبی بشود نه می تواند کاًل 
جدا بشود. به قول فرهنگ رجایی اصالً در 
این جامعه مذهب و سیاست شبیه به تخم مرغ 
دو زرده است یعنی اگر شما بخواهید یک 

زرده اش را در بیاورید خود تخم مرغ را از بین 
می برید هیچ چاره ای نداریم این را از قدیم 
هم گفتند: چنان دان که شاهی و پیغمبری/ دو 

گوهر بود در یک انگشتری.
در انگشتر دو نگینه، اگر یکی از نگین ها 
را دربیاورند این انگشتر را نمی توان تک 
نگینه استفاده کرد. به عبارت دیگر دیانت و 
سیاست از شاهرگ به هم وصل اند یعنی 
بااینکه از هم جدایند ولی رگ اصلی شان یکی 
است. بنابراین یک فعال سیاسی باید بتواند 
تداخل های مذهب و سیاست را تشخیص 
داده و در آنجا حضور محکمی داشته باشد. 
بدین ترتیب زندگی سیاسی در ایران خیلی 

حساس است.
از درون این مقدمات سه گانه که گفته 
شد زندگی با سیاست گره خورده و دولت 
و تاریخ ایران ویژه است و مذهبش هم ویژه 
است درواقع هنر متفکران بزرگ ما این بود 
که خواستند از درون این مثلث راهی به تجدد 
و دولت مدرن پیدا کنند و کوشش کردند که 
از این رهگذر هم مجلس را توضیح بدهند و 

هم مفهوم حزب را
حاال یک مطلب کوتاهی را هم اشاره 
می کنم. در مقدمه اول گفتیم که در جامعه 
ایران و کل دنیا دولت مدرن با حزب عجین 
است و با حزب مالزمه دارد و آنچه برای من 
مهم بود این بود که ببینیم در تاریخ ما این اتفاق 
چگونه رخ داده است. ما در بررسی تجربه 
حزبی چند دوره داریم که دوره های مهمی 
هستند. یکی دوران تأسیس یا دوران آغازین 
که برای ما مهم است. اصطالحاً میگویند با 
فهمیدن آغازگاه ها می توان جهت را تشخیص 
داد. بنابراین آغاز تحوالت حزبی ما مشروطه 
است و یک دوره مهم است. دومین تحولی 
که در مورد مقوله حزب رخ داده پیدایش این 
مقوله با تجربه حزب توده در ایران است. هیچ 
حزبی نیست که بعد از تأسیس حزب توده 
تحت تأثیر ساختار حزب توده قرار نگیرد. از 
خود آیت ا... خامنه ای من یادم است یک بار 
این جمله را شنیدم که گفت اگر می خواهید 
ماهیت حزب را خوب بفهمید حزب توده 
را بشناسید. من می خواهم بگویم دوستانی 
که اآلن در حزب اراده ملت ایران حضور 

دارند یکی از مهم ترین مسأله هایشان شناختن 
حزب ها است. این حزب ها چه کار می کنند؟ 
مشکالتشان چیست؟ بنابراین حزب توده تا 
حد زیادی یک حزب تشکیالتی مدرن در 
جامعه ایران است و حزبی است که هرچقدر 
ضربه می خورد باز می توانست خودش را 
بازسازی کند. سومین مرحله فعالیت های 
حزبی شما می دانید که حزب جمهوری 
اسالمی است که باید بنا به دالیلی به آن توجه 
کرد. اینکه چرا رشد کرد؟ چرا این حزب 
شکست خورد؟ چرا متوقف شد؟ من اینجا 
قسمتی از تجربه ها را آوردم. حزبی بود که 
مرامنامه روشنی نداشت، یعنی حزب اهمیتش 
به تعداد پیروانش نیست بلکه حزب اهمیتش 
به ساختار تشکیالتی به مرامنامه یا ایدئولوژی 
منسجم است و جهت گیری آن در کشور است 
یعنی روی چه چیزی باید انگشت بگذارد. این 
امر حزب را استوار می کند و اال شما اگر یارانه 
زیاد هم داشته باشید بدون ایدئولوژی روشن 
و تشکیالت روشن توفیقی حاصل نمی شود. 
مرحله چهارم در ایران احزاب بعد از حزب 
جمهوری اسالمی است. همه کم وبیش از آن 
جدا شدند و الهام گرفتند یا شخصیت هایی 
که عضو آن حزب بودند خود دست اندرکار 
تأسیس حزب شدند. مثالً شما نگاه کنید اکثر 
احزاب را و بعد جالب است که همه این ها 
بیماری های حزب جمهوری را دارند. بنابراین 
مطالعه انتقادی این چهار مرحله برای جوان 
حزبی یعنی دوره تأسیس؛ چرا حزب دارد 
تأسیس می شود؟ چگونه می رود به سمت یک 
حزب محکمی مثل حزب توده و بعد چگونه 
می شود که حزب جمهوری ایجاد می شود و 
چگونه این حزب متالشی می شود و بعد از هر 
تکه اش حزبی درمی آید با بیماری مخصوص 

حزب جمهوری اسالمی.
این نکاتی بود که خواستم بگویم دوستان 
در این دوره باید چه کار کنند. دوره های ۴ گانه 
را بشناسند و جالب اینکه در تمام این مراحل 
مسأله رابطه مذهب و دولت وجود دارد. یعنی 
هرچقدر شما نگاه کنید حتی حزب توده ای که 
اآلن مرامش فرق کرده و کمی رادیکال شده 
اما دوره ای که در ایران بود یعنی مقرش در 
ایران بود مجبور بود که نمازخانه درست کند.

به توصیه های سیاسی تبدیل کنند تا حاکمیت 
خود را موظف به دریافت الزامات عمل بدان ها 

بداند؟
ویل اگر امروز شرایط اقتصادی از حالت 
بحران خارج  شده و افق وخامت آمیزی را که 
در نهایت به فروپاشی تبدیل خواهد شد علنی 
کرده است جریان اصالح طلبی چرا نتوانسته 
و یا نخواسته که با انگشت گذاردن روی 
مراتب مورداشاره حداقل فرهنگ عمومی را 
با این مفاهیم آشنا سازد و یا حاکمیت را متوجه 
این واقعیت بکند که خطری عمیق تر از بحران 
جامعه را در بر گرفته است که باید برای مواجهه 
با آن دست به اقدامات مختلفی زد که مهم ترین 
آن قبول واقعیت گذر شرایط از حالت بحران و 

ورود در شرایط وخیم است؟
بله زمانی که از مطالبه و خواست در عرصه 
سیاسی سخن به میان می آید بی درنگ هر نظر 
و فکری میل به سخن گفتن از آزادی، حقوق 
شهروندی و .... می کند و این بابی می شود تا 
هر نحله و مسلکی با ارائه دیدگاه های مختلف 
خود را دارای ظرفیت و توان تولید سند و 
افق بنامد اما چون پای سخن به صحن علنی 

جامعه می رسد و واقعیتی چون بحران ناامیدی 
و یا وخامت اوضاع اقتصادی مطرح می شود 
پای چوبین فعاالن در حوزه سیاست از نوع 
اصالح طلبان سخت بی تمکین می شود چون 
دوستان نه ادبیات سخن گفتن در این حوزه 
را در اختیار دارند و نه شهامت حزبی الزمه 
شفاف گویی را با عنایت به ایجاد ساختارهای 
الزمه آن فراهم دارند وازاین روست که مطالبه 
اصالح طلبی در این خالصه می شود که کانالی 
باز شود تا آن ها نامه نگاری داشته باشند و چون 
این کانال باز می شود مسلم است که چون نه 

ادبیات الزمه توصیه نگاری تهیه شده است و 
نه ساختار الزمه تحلیل و تفسیر واقع بینانه ایجاد 
شده است نامه نگاری هم برای نویسندگان و 
هم برای خواننده مطلب فضایی را فراهم 
نمی کند که بودن و ادامه کار در آن برانگیزاننده 

و لذت بخش باشد.
پس اگر در بحث یک فعال سیاسی و یا 
حزب معروف به اصالح طلبی باید چه چیزی 
را مطالبه نماید؟ بخواهیم اصالح طلبان را متهم 
به نشناختن و یا باز نکردن فضای الزمه این کار 
بنماییم باید به این واقعیت بسیار مهم و حیاتی 

عنایت ویژه داشته باشیم که اصالح طلبان 
متأسفانه کمتر به واقعیت ایجاد ارتباط بین 
شرایط و تحلیل توجه داشته اند و ازاین روی 
آن ها در زمانی که باید مطالبات مقارن بااهمیت 
آن زمان را تولید بکنند دست به این اقدام 
نزده اند و یا اگر هم تولید کرده اند شهامت آن 
را نداشته اند که آن را به توصیه ای برای ارائه به 
حاکمیت تبدیل کنند و یا حتی زمانی که در 
قدرت بوده اند نتوانسته اند تمام همت خود را 
مصروف تحقق مطالبه هایی بکنند که به صورت 
شکسته و بسته بله ابالغ آن اقدام کرده اند بله 
درزمانی که در قدرت بوده اند مطالبی را بیان 
و یا طرح موضوع کرده اند اما متأسفانه یا اراده 
عملیاتی کردن آن را نداشته اند و یا اساساً برای 
عملیاتی کردن آن طرح و برنامه نداشته اند وگرنه 
همه شرایط هم این گونه نبوده که بگوییم 
اصالح طلبان همه مطالبات خود را در چنبره 
بی توجهی و یا مقاومت و مخالفت حاکمیت 
و نهادهای مختلف آن یافته و نتوانسته اند با رها 
کردن آن ها از این چنبره افق روشنی را پیش پای 

مردم بگذارند
ادامه دارد

1

اصالح طلبان
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یک مقدمه کمی فلسفی •
 من به دنیا از دل چهارچوب نظری که از 
نظریه سیستم های پیچیده برآمده نگاه می کنم 
و یک سرمشق نظری بنام زیست جهان که در 
قالب چند کلیدواژه معرفی می کنم. جهانی که 
داریم تجربه می کنیم، آن چیزی که به عنوان 
زیست جهان اطرافمان می شناسیم. آن 
دنیایی که هرکدام از ما تجربه می کنیم، حبابی 
از پدیدارها که درونش قرارگرفته ایم و دنیای 
اطرافمان را می شناسیم سه رکن دارد اولی 
من است که هرکداممان یکی از آن را داریم 
که در میان آن زیست جهان نشسته است 
دومی دیگری است که متکثر و متنوع است 
که ممکن است دور یا نزدیک به من باشد و 
پیرتر یا جوان تر از من باشد. شبیه من است 
ولی به طور مستقیم به اندوخته ذهنی اش و به 
حال و هوایش دسترسی ندارم بلکه معموالً 
از مجرای زبان یا نظام های ارتباطی با او ارتباط 
برقرار می کنم و البته یک جهان هم داریم من 
است و دیگری در درون یک جهانی که آن 
جهان جنبه آگاه و هوشیار ندارد، یک بافت 
عمومی است که همه چیز در آن قرار گرفته 
است. این زیست جهان ماست من، دیگری 
و جهان ارکانش هستند و آنچه ما تجربه 
می کنیم در این زیست جهان دو گونه است 
کالً ما یک سری رخداد تجربه می کنیم مثاًل 
اآلن شما دارید من را می بینید که من یک 
شیء هستم ولی دارم با شما حرف می زنم. 
حرفی که دارم می زنم یک رخداد است منو که 
می بینید لباسم رو می بینید ساعتم رو می بینید 
شیءام و زیست جهان از این تشکیل شده 
است. وقتی میگویم یک نسلی با نسل دیگر 
تفاوت می کند به چه معناست؟ یعنی اینکه 
زیست جهان هایشان فرق می کند، یعنی 
مفهوم من در آن متفاوت است یعنی دیگری 
به گونه ای دیگر دیده می شود و اینکه گاهی 
وقت ها جهان هم متفاوت دیده می شود. به 
نظر می آید آنچه در کل تاریخ در کل جوامع، 
عمومی است همیشه ما مشابهش رو می بینیم 
این است که من ها تغییر می کنند، نسلی به 
نسل بعد من ها متفاوت می شوند و این طبیعی 
است این گسست نیست. معموالً دیگری هم 
یک خورده فرق می کند، معموالً دیگری در 
حال و هوای دیگری تجربه می شود با زبان 
دیگری با آن ارتباط برقرار می شود این هم 
طبیعی است این هم عجیب نیست و جهان 
هم گاهی وقت ها متفاوت تجربه می شود 
ولی معموالً جهان پیوستگی بیشتری دارد 
معموالً رخدادهای جهانی که آدم ها می بینند 
خیلی فرقی نمی کند؛ بنابراین هنگامی که در 
مورد تفاوت میان نسلی با نسل قبل و بعدش 
حرف می زنیم به تفاوتی که در رمزگذاری 
در شناسایی و در فهم چیزها و رخدادها 

داریم اشاره می کنیم که معموالً به من مربوط 
می شود و تا حدودی به دیگری مربوط 
می شود و گاهی به جهان مربوط می شود. 
خب این مجموعه رو شما نگاه کنید. این 
مجموعه یک لحظاتی به نظر می آید که یک 
اتفاقی می افتد و ارتباط میان من و نسل قبل 
و بعدم گسسته می شود؛ یعنی تفاوت میان 
نسلی با نسل قبلش از یک حدی بیشتر 

می شود.
یک اشاره هم در مورد مفهوم نسل بکنم. 
زمانی که به کتاب های نه چندان قدیمی مثاًل 
کتاب هایی که دوره مشروطه نوشته شده اند 
نگاه می کنید عین این اعتراض به بی ادبی نسل 
جوان و تفاوت جوانان را مثالً در کتاب »شرح 
زندگانی من« عبدا... مستوفی از مستوفی های 
دوره مشروطه یک خودزندگی نامه خیلی 
دلکش و زیبایی نوشته ببینید و می گوید این 
نسل جوان خیلی با ما فرق می کنند خیلی 
تغییر کردند بعد نسل جوان را ریشخند 
می کند و می گوید نسل جوان حرف زدنش 
فرق کرده مثالً میگویند »من دارم میام«، »اینو 
بده من«، نمی گوید »بده به من«. مواردی که 
مثال می زنند خیلی جالب است این شیوه ای 
که ما داریم حرف می زنیم و نه تنها ما بلکه 
بابایمان هم همین طوری حرف می زد 
بابابزرگ هایمان هم همین طوری حرف 
می زد اما بابای بابابزرگ هایمان احتماالً شبیه 
عبداهلل مستوفی حرف می زده و زبان است که 
گاهی وقت ها فرق می کند. یکی از الگوها این 
است، من عبدا... مستوفی رو می خوانم هنوز 
به نظرم آشناست هنوز ارتباط برقرار می کنم. 
ولی این تفاوت بعضی وقت ها از یک حدی 
بیشتر می شود ممکن است یک چیزی بیاید 

مثل تلویزیون که قبالً اصالً نبوده، یک شبکه 
جدیدی از زبان یعنی نمادها و عالئم رو ایجاد 
می کند من و دیگری و جهان را یک شکل 
جدیدی رمزگذاری می کنم. در یک دوره ای 
که ممکن است بتوانی یک رسانه ای را از 
بیرون به آن نگاه کنی و آن نسلی که می توانند 
این کار را بکنند شیوه نگاه کردنشان به رسانه ها 
و پیام هایی که رسانه ها دارند مخابره می کنند 
متفاوت است و این خودش عامل گسست 
نسلی است یعنی نسل ها دنیا را متفاوت 

می خوانند و می نویسند.
بخشی از گسست نسلی فناورانه است. 
یکی از تحلیل هایی که در مورد شورش نسل 
جوان در دهه 60 مطرح می شود پیدایش 
تلویزیون در دهه ۴0 است که در اواخر دهه 
۴0 میالدی و اوایل دهه 50 میالدی فراگیر شد 
تلویزیون مد شد خواستگاهش هم آمریکا 
بود و اولین نسل جوانانی که با تلویزیون 
بزرگ شده بودند همان هایی بودند که دهه 
60 شورش کردند و یک نکته خیلی جالب 
این است که در سایر جاهای جهان این اتفاق 
نیفتاد؛ در مراکز دو بلوک شرق و غرب این 
شورش ها رو می بینید و در دهه 50 در ایران، 
چرا؟ چون ایران نفت دارد و تلویزیون دارد؛ 
یعنی می خواهم بگویم یکجاهایی گسست 
نسلی فناورانه است و فناوری بدون اینکه 
لزوماً محتوای خاصی داشته باشد. تلویزیون 
در شوروی برنامه های لنین و سخنرانی های 
استالین رو پخش می کرد؛ در بلوک غرب 
در مورد مک کارتیسم و اینکه کمونیست ها 
چقدر بد هستند پیام مخابره می کرد؛ در ایران 
پیام دیگری می داد اما نکته اینجاست وقتی 
شما یک رسانه جدید دارید به یک سری از 

رسانه های دیگر شک می کنید، در آن رسانه 
به گونه ای دیگر فکر می کنید. چرا این مثال را 
می زنم؟ برای اینکه بگویم یک تجربه زیست 
مشترکی پدرانمان یعنی نسل قبل از ما دارند 
که مربوط به همین گسستی که اآلن خدمتتان 
گفتم یک تجربه ای ما داریم. چند نفر اینجا 
زیر 30 سال هستند؟ یک تعدادی از شما زیر 
30 سال هستید؛ آن دوستانی که زیر 30 سال 
هستند هنگامی که فورکوت آمد احتماالً 10-

12 سالتان بود بچه بودید احتماالً شاید حتی 
فورکوت را یادتان نیاید اولین شبکه اجتماعی 
مهم در ایران که یک نفر از ترکیه درست کرده 
بود خیلی هم نپایید سانسورش کردند و بعد 
قطع شد، بعد چیزهای دیگری آمد و بعد 
فیس بوک آمد. هنگامی که فیس بوک آمد 
نسل ما مردان و زنان بالغی بودیم ما باهم 
دیگر رودررو حرف می زدیم نسل من، 
دختر و پسر می خواستند باهم قرار بگذارند 
می رفتند از تلفن عمومی زنگ می زدند خانه 
هم چون هنوز گوشی موبایل نبود و بابایش 
یا مامانش بعضی وقت ها برمی داشت و اینکه 
کی به کی زنگ بزند یک مسئله پیچیده ای بود 
و پنهانی بود. هنگامی که گوشی همراه آمد 
ایران من یک مقاله کوتاه نوشتم گفتم روابط 
جنسی در ایران دگرگون شد می دانید چرا؟ 
چون خانواده ها گوشی همراه را اولین بار 
به دختر جوان می دهند تا امنیتشان را حس 
کنند، چون یکجاهایی جامعه نا امن است و 
دختر استقالل ارتباطی پیدا می کند. اآلن این 
گسست فناورانه است و خانواده پشتیبانش 
است. یکجاهایی خانواده پشتیبان گسست 
نسلی است خیلی فکر نکنید ضدش 
است و آن دختر آزادی پیدا می کند. شاید 

مادربزرگش اگر نامه می نوشت یا سواد 
نداشت چون حق نداشت سواد پیدا کند 
چون ممکن بود نامه بنویسد به مردی، نسل 
بعدش اگر نامه می نوشت خیلی آبروریزی 
بود ولی نسل بعدتر، پدر و مادر با اشتیاق 
گوشی را به او می دهند. شاید بعضی ها 
بگویند این مایه انحطاط است ولی از نظر من 
خیلی عالی است که این اتفاق افتاده، هر چه 
تعداد رسانه ها بیشتر بشود، هر چه دامنه آزادی 
من ها بزرگ تر بشود بهتر است، من های 
نیرومندتری از آب درمی آیند؛ اما مخاطرات 
خودش را هم دارد. شما هنگامی که گوشی 
همراه دستت است ممکن است هر اتفاقی 
در آن بیافتد. شما وقتی ماهواره دارید هر 
مزخرفی را ممکن است پخش کند، شما 
وقتی فیس بوک دارید در آن ممکن است به 
شما فحش هم بدهند و این اتفاق ها می افتد. 
رسانه محتوای تعیین شده ای ندارد، همچنان 
که زیست جهان ندارد. من، دیگری و جهان 
محتوای از پیش تعیین شده ای ندارند من 
و دیگری و جهان ساخته می شوند. من، 
من را می سازد، دیگری را می سازد. من به 
کمک یک سرمشق هایی من رو می سازد 
و آن سرمشق ها با این انقالب های فناورانه 
دگرگون می شوند. متون مرجع برای من و 
احتماالً نسل من شاهنامه و حافظ و سعدی 
و موالنا است. ما این ها را می خواندیم و اآلن 

هم هنوز این ها را می خوانیم.
در اواخر دهه ۷0 خورشیدی یک نسلی 
آمد به نام نسل برره، متأثر از سریال شب های 
برره. من که آن موقع معلم بودم و تلویزیون 
هم نداشتم و این سریال را نمی دیدم ولی در 
سطح جامعه می دیدم اصطالحاتی که به کار 
می بردند کالً محور فرهنگی شان همین طور 
که اآلن ما با خیلی از هم سن هایمان حرف 
می زنیم و از موالنا و شاهنامه و ... مثال 
می آوریم، آن ها از سریال برره مثال می آوردند. 
ایرادی هم ندارد آن هم یک مرجع فرهنگی 
است ولی ازلحاظ معنی و محتوا به نظر من 
خیلی فروپایه تر است و احتماالً نسل های بعد 
دیگر به آن گوش نمی دهند و از آن استفاده 
نمی کنند کما اینکه اآلن هم نمی کنند؛ آن 
چیزی که سطحی است زود می گذرد چیزی 
که نیرومند است محکم است و می ماند، هزار 
سال هم ممکن است ادامه پیدا کند. آن چیزی 
که جالب است این است که شما نسل های 
مختلف را که نگاه می کنید رسانه های جدید 
که می آید گسست تولید می کند چون مراجع 
جدید تولید می کند و همراه این مراجع جدید 
فناوری های جدید تولید می کند. معموالً یک 
نفر که 60-۷0 سالش است برایش مشکل تر 
است مثالً فیلترشکن نصب کند بعد از طریق 
فیلترشکن برود اینستاگرام عکسش را آپلود 

کند. اآلن برای یک نفر که دهه اول یا دوم 
عمرش است چنین کاری راحت تر است؛ 
بنابراین یک اتفاق دیگر هم میافتد من دارم 
در مورد الگوی گسسته شدن نسل ها حرف 
می زنم این الگو فناورانه است ما اآلن در ناف 
یکی از این انقالب های فناورانه هستیم ما 
دقیقاً وسط انقالب فناوری رسانه ها هستیم؛ 
انقالب به معنای دقیق کلمه است. انقالب 
نه فقط در فناوری بلکه انقالب در بازآرایی 
نوع ارتباط من و دیگری است. یک زمانی 
هنگامی که دوست من از ایران می رفت 
دیگر می رفت مگر اینکه خیلی باهم رفیق 
بودیم نامه ای می نوشتیم پست می کردیم 6 
ماه بعد می گرفت بعد نامه ای می فرستاد ولی 
به دست من نمی رسید بعد دوباره 6 ماه بعد 
می فهمید؛ این رابطه این شکلی بود. اآلن من 
روی صفحه فیس بوکم 6 هزار نفر دوست 
دارم که 3 هزار نفرشان شاگردهای قدیمی ام 
هستند که گم شده بودند و پیدا شدند. نوع 
جدیدی از ارتباط من و دیگری وجود دارد 
من همکارانی دارم دوستانی دارم دوستان 
نزدیکی دارم که هرگز ایشان را ندیده ام؛ 
یک زمانی چنین چیزی ناممکن بود اآلن 
ممکن شده است. این اتفاق، اتفاقی است که 
به الیه های مختلف جامعه شناختی مربوط 
می شود در مورد آن زیاد می توان بحث کرد 
اینکه نسل پدران ما تعداد آدم هایی که از 
نزدیک می شناختند و با آن ها ارتباط روزانه 
داشتند چند نفر بودند و خیلی اگر آدم های 
اجتماعی بودند چند ده نفر می شدند و با همان 
بسامد ارتباطی که اآلن یک جوان دارد چند 
صد نفر است؛ چون شبکه اجتماعی داریم و 
ارتباط کم هزینه است، شما می توانید روی 
تلگرامتان به یک نفر پیغام بدهید، یک دقیقه 
طول می کشد چند ثانیه بعد آن ممکن است 
پیغام را ببیند و چند ثانیه بعد به شما خبر بدهد، 
منتها یک زمانی الزم بود شما نیم ساعت وقت 
بگذاری یک چیزی بنویسی و چند ساعت 
وقت صرف کنی بفرستی و چند روز صبر 
کنی جوابش برگردد و دوباره در چند ساعت 
بخوانی؛ یعنی سرعت و ضرب آهنگ تعیین 
کننده است. این تحوالتی که از آن حرف 
می زنیم الجرم نسل های جدید تولید می کند؛ 
اینکه نسل جدیدی دارد تولید می شود اصاًل 
عجیب نیست؛ اینکه نسل های جدید با قدیم 
فرق می کنند بدیهی و طبیعی است. تا اینجا 
من گفتم که نسل ها باهم دیگر فرق می کنند 
اما وقتی عنصر فناورانه عنصر زیست جهان 
را دگرگون می کند این فرقشان این قدر زیاد 
می شود که ممکن است گسست ببینند یعنی 
حرف همدیگر را نفهمند یعنی زبان های 
متفاوت بکار ببرند یعنی چیزها و رخدادها 

متفاوت ترجمه بشوند.

جامعه] شهر[

درباره گسست نسل ها
سخنرانی شروین وکیلی در نشست فصلی کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایرن

1

به همت کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایران نشست فصلی 
با موضوع گسست نسلی در روز چهارشنبه مورخ 98/3/۲9 در 
محل موسسه نشرآوران با حضور جمعی از عالقه مندان حوزه 
فرهنگ برگزار شد. در این نشست مجید ابهری و شروین وکیلی 
به ایراد سخنرانی پرداختند. مفهوم جامعه شناختی نسل، الگوی 
چرخش نسل ها، تأثیر انقالب های فناورانه و تنش های اجتماعی 
ایران امروز ناشی از گسست های نسلی ازجمله مباحثی بود که 
شروین وکیلی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این نشست به آن ها 
پرداخته است که اراده ملت از این شماره و در چند قسمت منعکس 

خواهد نمود.
مسأله گسست نسل ها برای کسی مثل من که یک نسل بینابینی 
است مسأله خیلی ملموسی است. چه چیزی ما رو متمایز می کند 
از نسل قبل و نسل بعد. این شکافی که ما معموالً می بینیم بین نسل ها 
از کجا می آید؟ این شکاف یک شکاف کهنی است. ماجرا این 
نیست که ما اآلن با آن روبرو باشیم، ماجرا این نیست که از این نظر 
جامعه ایران اآلن ویژه باشد. شما اگر متون تاریخی رو بخوانید 

می بینید همه جا به این ماجرا اشاره شده است. افالطون در کتاب 
جمهور می گوید انحطاط در یک جامعه ای رخ می دهد چه اتفاقی 

می افتد؟! 
جوان ها از بزرگ ترهایشان اطاعت نمی کنند. عین این جمله 
را در اخالق ناصری هم می خوانید در متون دیگر هم می خوانید. 
به عبارت دیگر شما اگر در طی تاریخ به متونی که در مورد اخالق 
نوشته شده نگاه کنید یک چیزی که مشترک می بینید این است که 
در هر نسلی از اینکه نسل بعدی جوان ها که دارند میان منحط اند و 
بی ادب اند و ماشاا... رعایت ما را نمی کنند و چرا این گونه اند شکایت 
می شنوید. به عبارت دیگر گسست نسلی به معنای تفاوت میان مردمی 
که در دو نسل متفاوت زندگی می کنند به نظر می آید که یک امر 
جهانی و یک امر عمومی در تاریخ است. همه جوامع در کل 
تاریخشان انگار این شکلی بودند، نسل های جدید با نسل قبل یک 
تفاوت هایی داشتن منتها چه تفاوت هایی و کی این تفاوت به 
گسست منتهی می شود؟ درواقع این ها پرسش های مرکزی اولیه 

ماست.
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یادم می آید وقتی که بعد از دیدن  »ابد و یک 
روز« از سینما خارج می شدم، تا حدود زیادی 
از دیدن فیلم راضی بودم. داستان فیلم قصه ِی 
تازه ای نبود. اما اینکه سینما، این طور عریان و 
بی واسطه، واقعیت موجود را از دل واقعیت 
روایتگری کند، دستکم در سینمایی ایران و در 
مواجهه با این سوژه ِی خاص، اتفاق قابل توجه 
و در نوع خودش، تازه ای بود. »ابد و یک روز« 
راوی رنج های بی پایانی بود که دیگر نمی توان 
گفت زیر پوست شهر جریان دارند. بلکه در 
روزگار ما، رنگ این رنج ها، بر صورت شهر 
پاشیده و نمایان است. اینجاوآنجا، بس که باال و 
پایینی در کار باشد، می توان رنِگ این تلخی را بر 
زخم های دلمه بسته شهر دید. زخم هایی که سر 
فروبرده به اعماق زباله ها، یا یله بر حاشیه اتوبان ها 

و خیابان ها، امتداد یافته اند.

آنجا رنج را از عینک نگاه همان مردمان 
می دیدیم. مردمانی در رنج مدام که هیچ 

کجای زندگی شان به توهمی از سعادتمندی 
آغشته نیست و به هر کنج دل هاشان دردی 
نشسته، نشأت گرفته از گیر و گرفتاری های 

زیسته

  چیزی که در مواجهه با آن فیلم )ابد و یک 
روز( تازگی داشت این بود که آنجا انگار درون 
دِل واقعیت قرارگرفته ایم و از نگاه یکی از ساکنین 
همان خانه های محقرِ جنوِب شهری به تماشای 
آن »ایستاده ایم«. نه همچون عابری بی خبر که 
ارتباط چندانی با واقعیات به نمایش درآمده ندارد 
و صرفاً به مثابه ناظری بیرونی، جنبه های دراماتیک 
زندگی آن »دیگری« را از نظر می گذراند. آنجا 
رنج را از عینک نگاه همان مردمان می دیدیم. 
مردمانی در رنج مدام که هیچ کجای زندگی شان 
به توهمی از سعادتمندی آغشته نیست و به هر 

کنج دل هاشان دردی نشسته، نشأت گرفته 
از گیر و گرفتاری های زیسته. »ابد و 

یک روز« و نسبِت آن با کلیشه 
پردازی های رایج در سینمای 
گیشه، موضوع بحث پیِش 

رو نیست و بنا ندارم تا این نوشتار را به واکاوی 
آن کلیشه ها اختصاص دهم. اما توضیِح این 
حداقل را الزم میدانم که در نظر من فیلم ساز در 
کلیشه زدایی از آن فیلم تا حدود زیادی موفق 
عمل کرده بود. به باور من، آنجا نگاهِ از باال به پایین، 
آن چنان که در سایر آثار خلق شده در این ژانر 
شاهد بوده ایم، هرچند که اجتناب ناپذیر به نظر 
می رسید اما توی ذوق نمی زد. این بار حس 
نمی کردیم که باز یک باالنشیِن دیگر، قلم برداشته 
و از بلندِی آن باالهای شهر به ترسیم روزگارِ مردم 
این پایین دست نشسته است. این بار یک 
»فرادست« دوربینی بر شانه نگذاشته بود تا 
زندگی آن فرودستی ها را چون قصه سیاهِی ناشی 
از خودکرده ها به تصویر بکشد؛ تا هزار پند 
اخالقی بدهد و فتوای پلیسی صادر کند و آن را 
به ضرِب چیپس و پاپ کورن به حلق مخاطب 
فروکند. آنچه می دیدیم روایتی بود، نسبتاً برهنه 
و بی آالیش از واقعیات زندگی مردمی که 
پست تریِن آنها، رنج همراهان خود را تاب 
نمی آورد و آنجا که به سخن در می آمد، دل نازک 
و خون شده اش رونمایی می شد و اشک هامان 

جاری.
»ابد و یک روز« چندان شباهتی به سینمای 
بدنه و گیشه ای هالیوودی نداشت که پرسه گاهِ 
شخصیت پردازی هایی مطلقاً سفید و مطلقاً سیاه 
باشد. بلکه محلی بود برای رونمایی از تونالیته های 
تیره و روشنی در خاکستری های جامعه ما. کسی 
آنجا مجرم بالفطره نیست و هیچ کس آنجا مقصر 
مطلق نیست. البته که همین خصلت دوم فیلم، 
به خودی خود سنگ بنایی بود برای فروکاستن 
روایت سیاسی، به تعامالِت دراماتیک جاری 
میانِ یک گروه کوچک از انسان ها. اتفاِق بدیمنی 
که چون مایه هایی از امید در آن فیلم سر برآورد، 
اما با اوج گرفتنش در فیلم بعدی، آثار سینمایی 

فیلم ساز را به لحاظ محتوایی به قهقرا برد.

سعید روستایی در »متری شیش ونیم« ساکنین 
لوله های دپو شده در حاشیه های مخوف 
شهر را در حالی به ما نمایش داد، که تا 

حدود زیادی تداعی کننده پدیده هایی نو 
همچون گورخوابی و خیل بی خانمان های 

رانده شده از زندگی شهری بودند

»ابد و یک روز« تمامِ سعید روستایی باقی 
نماند و این فیلم ساز پرکار، یک بار دیگر در فیلم 
پرسروصدای »متری شیش ونیم« بازگشتی کرد 
به حوالی همان محدوده های شهر. البته که این 
دومین بار کمی هم بیشتر از آن راهی که در فیلم 
قبلی رفته بود، مسیر جنوب را پیمود و به حاشیه ها 
و زاغه نشین ها هم سرکی کشید. روستایی در 
»متری شیش ونیم« ساکنین لوله های دپو شده در 
حاشیه های مخوِف شهر را در حالی به ما نمایش 
داد، که تا حدود زیادی تداعی کننده پدیده هایی 
نوی همچون گورخوابی و خیِل بی خانمان های 
رانده شده از زندگی شهری بودند. آدم هایی 
شبیه همان سوژه های مفلوک که اعتبار هنری 
عکس های دست به دست شده در صفحات 
مجازی ما هستند. به بن بست رسیدگانی که ما جز 
تصویر ترحم برانگیزشان چیزی از آنها در تجربه 
زیسته مان نداشتیم و جز این هم انتظار گزافی از ما 
نمی رود. اما دستکم همین ترحم ما را به جستجویی 
وامی داشت تا علت این همه فالکت را در سرزمینی 

)به باور خودمان( ثروتمند جویا شویم.
عکس های کارتن خوابی و گورخوابی و حتی 
تصاویر مستند جعفر پناهی از معتادین خیابانی، 
هیچ گاه آنها را جز قربانیانی _دستکم شایسته 
ترحم_ به ما معرفی نمی کردند. فیلم ساز اگرچه با 
فیلم اخیر خود، حتی جدی تر از آنچه در »ابد و یک 
روز« شاهد بودیم به حاشیه ها بازگشت، اما گویا 
روستایی در فاصله میان ساخت دو فیلم، رفته بود 
تا پلیس ها را بیاورد سروقت این وصله های ناجور 

شهرهای امروز.

فیلم ساز اگرچه با فیلم اخیر خود، حتی 
جدی تر از آنچه در »ابد و یک روز« شاهد 

بودیم به حاشیه ها بازگشت، اما گویا 
روستایی در فاصله میان ساخت دو فیلم، 
رفته بود تا پلیس ها را بیاورد سروقت این 

وصله های ناجور شهرهای امروز

همین کار را هم کرد و به بهترین شکل هم 
انجامش داد. طوری که انگار در مخیله خود پلیس 
هم نمی گنجید که بتوان این طور  »گله ای« حمله 
کرد و »فله ای« با خود برد )اشاره به دیالوگ نوید 
زمانی در فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده«_ساخته 
هومن سیدی(. ولی سعید روستایی پیش زمینه 
این چنین برخورد پلیسی با مسائل اجتماعی را از 
پیش، به صورت تمام و کمال محیا کرد و با ارائه 
انگل واره ترین تصویر از این قربانیانِ فرورانده شده 
به حاشیه ها، حکمِ بازداشِت همه مفلوکان ساکن در 
بیغوله را یکجا صادر کرد و به اجرا درآورد. هرچه 
کاراکترهای »ابد و یک روز«، حتی با وجود فاصله 
طبقاتی احتمالی با مخاطبین فیلم، شخصیت هایی 
ملموس و دستکم به لحاِظ عواطف انسانی، قابل 
هم ذات پنداری بودند، »آدم ها«ی فیلم اخیر )متری 
شیش ونیم( به همان اندازه ناشناسند و به معنای 
واقعی کلمه می بایست »آن دیگران« خطابشان 
کرد. دیگرانی که در این فیلم حتی ارزش 
شخصیت پردازی نداشتند و جز به صورت تیپیک 
و به مثابه مصادیق بارزِ »گله ِی محکومین، شایسته 

تعمق نبودند.

بر پایه حکم صادرشده در فیلم، مقصر 
واقعی ذاِت بیغوله است و سرنِخ تمام این 
فالکت را هم که دنبال کنیم و نتیجتاً به 

شمالی ترین باالهای بلنِد شهر امروز هم که 
برسیم، باز سررشته دارِ این فالکت کسی جز 

فرزند شومِ همین بیغوله نخواهد بود

اینجا بیغوله، فی نفسه چون لکه ای چرکین 
و البته که کمتر دیده شده بر دامان شهر به تصویر 
درآمده است. عفونتی مطلق و مملو از مجرمین که 
هرلحظه می توان به آن هجوم برد و تر و خشک 
آن را به حکم قانون از چهره شهر زدود. دیگر قرار 

نیست از خودمان بپرسیم، مقصر کجاست و چه 
چیز را باید باعث وبانی پدیدآمدن بیغوله 

دانست؟ بر پایه حکم صادرشده 

در فیلم، مقصر واقعی ذاِت بیغوله است و سرنِخ 
تمام این فالکت را هم که دنبال کنیم و نتیجتاً به 
شمالی ترین باالهای بلندِ شهر امروز هم که برسیم، 
باز سررشته دارِ این فالکت کسی جز فرزند شومِ 

همین بیغوله نخواهد بود.

کداممان مقصریم؟ ما یا آن دیگراِن انگل  •
شده؟

گو اینکه سعید روستایی پاسخ این پرسش را 
به تمامی یافته و این بار خیلی قاطعانه حکم را صادر 
کرده است. کسی که خون مفلوکان را می مکد حتمًا 
فرزند فالکت است. هم اوست که چرک حاصل 
از این عفونت را به جیِب ماشین های آخرین مدِل 
باالی شهر می ریزد تا با خود به عیاشی ببرند. 
هم اوست که رقاصه ها را به حیف ومیل کردن 
سرمایه های »ما« برای تحصیل در اروپا می فرستد.
پس باز مقصر نه بیغوله است و نه آن مناسبات 
اجتماعی که برسازنده بیغوله هایند. مقصر مطلقًا 
مفلوکینی هستند که عزمِ فرارِ از فالکِت موروثی 
خود دارند. مجرمین همان »آن« دیگرانی هستند که 
به حق هرچند ناچیز خود قانع نبوده و هرآینه ممکن 
خواهد بود تا عفونت حاصل از این زیاده خواهی 
را در تمامِ »جهان« بگسترانند. حال چه از خالل 
ترانزیت مخدر به خارج از کشور، چه از طریق 
فرستادن فرزندان خود به دانشگاه های اروپایی با 

مواهب حاصل از این درآمدهای نامشروع.
»متری شیش ونیم« روایتگر اشتباهات »آن« 
دیگرانی است که به ناحق تصمیم گرفته اند به 
محدوده تمدنی »ما« نفوذ کرده و شبیه »ما« بشوند. 
درست همچون جزامیانی که از حصارهای 
جزام خانه بیرون جسته اند و دیری نخواهد پایید 
که جزامشان به جهان ما سرایت کند. این است 
که مسئله آفریده و باید با آن برخورد کرد. ساکنین 
جزام خانه که به حکم سرنوشت محتومشان 
درمانی ندارند، در همان گتوی لوله ای دودزده و 
عفونت گرفته شان خواهند پوسید. این سرنوشت 
طبیعی آن هاست و درمانش از حوصله تصور ما، 
حتی در قواره یک آرزوی خیالی در یک فیلم، 
خارج است. تنها کاری که می توانیم و باید انجامش 
دهیم، همین است که راه را بر سرایِت این حجم از 

پلشتی به شمالی های شهر امروز ببندیم. اما چگونه؟
»متری شیش ونیم« درنهایت، طراح و روایتگر 
همان سازوکارهایی است که برای مقابله با 
گسترش این بیماری باید بکاربست. دستگیر و به 
زندان افگندن مفلوک عصیان کرده و اشد مجازات 
برای مجرم طاغی. بنا به منطق داستان، این برخورد 
شدید البته سخت دردآور و غمبار است اما به 
ناگزیر، آخرین راه حل ممکن به نظر می رسد. با 
این منطق علیرغم اینکه همه »ما« من جمله خود 
قانون و قانون گذاران از رحم و مروت و احساس 
برخورداریم اما به حکم خیر مشترک اجتماعی و 
برای تضمین آن توسط قانون، چاره ای جز اجرای 

حکم وجود ندارد.

اهالی فراری بیغوله را از تمام جهان 
جمع آوری کنید و به همان گتویی بازگردانید 

که به آن تعلق دارند. قطعاً خود آنها به 
زیستن در همان فالکت راضی ترند تا به 
زندگی نمایشی در شمال شهرها و یا 
حیف ومیل کردن پول های »ما« در اروپا

کار اما به همین جا ختم نمی شود. جزام 
پراکنده شده و نیاز به پاک سازی و سم زدایی، 
همچنان به طورجدی مطرح است. سم زدایی 
از تمامی شئون اجتماعِی »ما« که جزامیان و 
تخم وترکه شان به آنها نفوذ کرده اند. به حکم 
ضرب المثل نخود نخود هرکه رود خانه خود. 
اهالی فراری بیغوله را از تمام جهان جمع آوری 
کنید و به همان گتویی بازگردانید که به آن تعلق 
دارند. قطعاً خود آنها به زیستن در همان فالکت 
راضی ترند تا به زندگی نمایشی در شمال شهرها و 
یا حیف ومیل کردن پول های »ما« در اروپا. دستکم 
فعالً به ما مربوط نیست که در این بازگشت، راهی 
برای گسترش بیشتر عفونت در گتو و البته نفوذ 
دوباره آن به منطقه سبز تمدنی »ما« باز خواهد 
شد یا نه؟ )چنانکه با رونمایی از تصمیم پسر دوم 
خانواده به ادامه مسیر برادرش، در پرده آخر فیلم 

روشن می شود(.
درنهایت آنچه از حکمیت فیلم ساز در »متری 
شیش ونیم« نتیجه می شود این است که انسان طاغی 
محکوم به نابودی است و برای جزامیان سرگردان 
مقصدی جز به جزام خانه در کار نخواهد بود. این 
فرمان مطلق و نهایی حاکِم این فیلم ها است.

جامعه] شهر[

کداممان مقصریم؟
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در این مطب می خواهیم به نشانه هایی که در کودکان فلج 
مغزی بروز می دهند بپردازیم. فلج مغزی شایع ترین ناتوانی 
در دوران کودکی است، کودکان مبتال به فلج مغزی )CP( و 
خانواده های آن ها نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند. موسسه 
خیریه سگال تنها موسسه در این زمینه می باشد که اقدام به 

کمک رسانی به این عزیزان می نماید.
 11 مورد از فلج مغزی: •

1- فلج مغزی )CP( یک گروه از اختالالت است که بر 
توانایی فرد برای حرکت و حفظ تعادل و موقعیت بدن تأثیر 

می گذارد.
2- فلج مغزی )CP( شایع ترین ناتوانی در دوران کودکی 
است. با توجه به برآورد حدود 1 نفر از 323 کودک با اختالالت 
 )ADDM( از مبتالیان به اوتیسم و رشد CP از شبکه CDC

شناخته شده است.
3- فلج مغزی )CP( در پسران نسبت به دختران بیشتر 
است و بیشتر در میان کودکان سیاه پوست بیشتر از کودکان 

سفیدپوست است.
۴ - کودکان مبتال به CP دارای اسپاسم هستند. این به این 
معنی است که عضالتشان سفت و محکم هستند و در بیشترین 
)حدود ۷5 الی ۸5 درصد( دارای اسپاسم حرکت آن ها می توانند 
ناخوشایند باشد. که این موارد با فیزیوتراپی و کاردرمانی باید 

تحریک شوند و ماهیچه ها قدرت خود را بازیابی نمایند.
 5- کودکان مبتال به فلج مغزی بیش از نصف )حدود 50 الی 

60 درصد( می توانند به صورت مستقل حرکت کنند.
6- بسیاری از کودکان مبتال به فلج مغزی دارای یک یا چند 
شرایط اضافی یا بیماری همراه با فلج مغزی خود هستند که 
به عنوان شرایط مشترک شناخته می شوند. به عنوان مثال، حدود 
۴ نفر از 10 کودک مبتال به CP دارای صرع هستند و حدود 1 

نفر از 10 نفر دارای اختالل طیف اوتیسم دارند.
۷- بیشترین CP مربوط به آسیب مغزی است که قبل یا 
بعد از تولد اتفاق افتاده و به نام CP مادرزادی شناخته می شود. 
عوامل زیر می توانند خطر ابتال به CP مادرزادی را افزایش دهند:
 الف( متولد شدن کودک بیش ازحد کوچک / ب( تولد 
زودهنگام / پ( تولد دوقلو و یا چند قلو / ت( لقاح مصنوعی 
در آزمایشگاه های نامعتبر و یا دیگر فناوری های کمک به باروری 
/ ث( عفونت مادر دوران بارداری / ج( داشتن کرنیکتروز )نوعی 
آسیب مغزی است که زمانی که کودک زدی شدید دارد و دامان 
نشود می تواند اتفاق بیافتد.( / چ( داشتن عوارض در هنگام تولد
۸- درصد کمی از CP ناشی از آسیب مغزی است که بیش 
از 2۸ روز پس از تولد اتفاق می افتد. عوامل زیر می توانند خطر 

ابتال به فلج مغزی را افزایش دهند:
الف( داشتن عفونت مغزی، مانند مننژیت

ب( آسیب جدی به سر
9- علت خاص فلج مغزی در اکثر کودکان ناشناخته است

10- فلج مغزی معموالً در طول سال اول و یا دوم پس از 
تولد تشخیص داده می شوند. اگر نشانه های کودک خفیف باشد، 
تشخیص وجود مشکل فلج مغزی کمی سخت تر می شود تا 

زمانی که کودک چند سالی بزرگ تر شود.
11- فلج مغزی با خدمات و حمایت های مناسب، کودکان و 

بزرگ ساالن می توانند بخش فعال از جامعه ما باشند.
 از زمان تولد تا 5 سالگی، یک کودک باید اهداف حرکت را 
به دست آورد - همچنین به عنوان نقاط عطف شناخته می شود - 
مثل چرخاندن، نشستن، ایستادن و راه رفتن. تأخیر در دستیابی به 
این نقاط عطف حرکت می تواند نشانه ای از CP باشد. مهم است 
که توجه داشته باشیم برخی از کودکان بدون CP همچنین ممکن 
است برخی از این عالئم را داشته باشند. بعضی از نشانه های 

دیگر CP امکان پذیر است.
در 3 تا 6 ماهگی کودک: •

- هنگامی که ایستادن را یاد می گیرند، به پشت سر می افتد 
/ - احساس سفتی و خشکی می کند / - احساس سستی / - 
به نظر می رسد که پشت و گردن بیش ازحد گسترش می یابد 
درحالی که بازوی کشیده شده دارد / - هنگام برداشتن پاها، سفت 

و صلیبی یا قیچی می شود
در کودک بزرگ تر از 6 ماهگی: •

- در هیچ جهتی حرکت نمی کند / - نمی توان دست ها را به 
هم متصل کرد / - به سختی دست به دهان می برد / - فقط یک 
دست را می تواند دراز کند درحالی که دست دیگر مشت یا 

گره شده است /
در یک کودک بزرگ تر از 10 ماهگی:

- به گونه ای کج ومعوج می خزد که یک دست و یک پا را به 
دنبال خود می کشد / - زانوها را در اطراف ساق پا قرار می دهد یا 

روی زانوها می چرخد، اما چهار دست وپا راه نمی رود
موسسه خیریه سگال در راستای فرهنگ سازی و همیاری 
به این کودکان از سال 1396 و با شماره ثبت ۷۴ در قالب یک 
سازمان مردم نهاد-غیر دولتی با انگیزه واالی کمک به همنوع 
فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از کودکان مبتال به فلج 
مغزی زیر 1۴ سال و خانواده آنان آغاز کرده است. امیدواریم که 
با مساعدت خداوند عزیز و همکاری های شما عزیزان کودکان 

بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.
برای همیاری و کمک به موسسه می توانید به طرق زیر 

اقدام فرمایید:
1- کمک نقدی / 2- درمان یاری / 3- استند تسلیت / 

۴- دریافت قلک / 5- تاج گل تسلیت
امید است با همیاری و همدلی شما عزیزان بتوانیم از درد و 

رنج خانواده های این عزیزان بکاهیم.
آدرس دفتر مرکزی: تهران، رودهن، بلوار امام خمینی، پاساژ 

عسگری، طبقه اول اداری، واحد 6
وب سایت: www.segalcharity.org تلفن تماس: 

021 – ۷۷۷39۴۴3

نیم نگاه

به گزارش حامانیوز نخستین کتاب از 
انتشارات حزب اراده ملت به نام »پندار« 
از سری مجموعه »حاما چه می گوید؟« 
شــامل مرامنامه، اساســنامه، نظام نامه، 
منشور اخالقی و آیین نامه های حزب اراده 

ملت منتشر شد.
با گذشــت دو دهه از تأســیس حزب 
اراده ملت ایران مجموعه گســترده ای از 
اسناد، بیانیه ها، عکس ها و سایر مدارک 
در مــورد فعالیت های حــزب و اعضا آن 
در مجموعه حزبی گردآوری شده است. 
این اســناد نشان دهنده فعالیت و کوشش 
بخشــی از کنشــگران این مرزوبوم برای 
رســیدن به ایرانی آزاد، آباد و پرنشاط بوده 
است. انتشارات حزب اراده ملت بر آن شد 
تا در قالب مجموعه »حاما چه می گوید؟« 
این مجموعه اسناد و خاطرات را به تدریج 
و در قالب مجلداتی مجــزا، طبقه بندی 
و ویرایش کرده و به کنشــگران سیاســی 
اجتماعی عرضه کنــد. این مجموعه هم 
می تواند راهنمای عمل تمام کسانی باشد 
که می خواهند در قالب حزب اراده ملت 
ایران به کنشــگری سیاسی بپردازند و هم 
می تواند الگویی باشــد برای سایر فعالین 

سیاسی اجتماعی.
در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم:

اولین مرامنامه و اساســنامه حزب در 
ســال 1376 نوشته شــد. تاکنون، اسناد 

دیگری نیز به این دو سند اصلی اضافه شده 
که بعضی از آن ها در همین سال های اخیر 
به مجموعه مستندات الحاق شده است. 
اکنون با توجه به گســترش کمی و کیفی 
حزب اراده ملت ایران در سراسر کشور و 
لزوم دسترسی تمام اعضاء، بهتر دیده شد 
که مجموعه این مستندات در قالب یک 
کتاب جمع آوری گردد تا همه اعضا و البته 
سایر کنشگران مدنی بتوانند از آن استفاده 
کنند. در انتهای این مجموعه مستندات، 
چهار سند نیز ضمیمه شده است که شامل 
دو ســند ســخنرانی های دبیرکل حزب 
)احمد حکیمی پور( در جمع اعضاء، یک 
ســند مصوب کارگروه زنان حزب و یک 
سند از اولین جزوات تهیه شده برای اعضا 
حزب در رابطه با وظایف ایشان می باشد. 
اعتبار این اسناد به اندازه مستندات اصلی 
حزب نیست ولی نشان دهنده تفکر غالب 
حزب در زمــان خود هســتند، ازاین رو 
خوانش این اسناد خالی از لطف نخواهد 
بود. در این کتابچه آخرین مستندات مورد 
تأیید حزب تا انتهای سال 1397 قرار دارد.
مجموعه »حاما چــه می گوید؟« در 
سه جلد انتشــار خواهد یافت. »پندار« 
مجموعــه مســتندات حامــا؛ »گفتار« 
مجموعــه بیانیه های حــزب و »کردار« 
مجموعه عملکرد حاما در 20 سال اخیر 

است.

فلج مغزی در کودکان

پیش نویس سند راهبردی حوزه زنان حزب اراده مّلت ایران
مطالبات زنان از نگاه حزب اراده ملت ایران

بررسی دقیق و کارشناسانه مشکالت و مطالبات 
زنان فارغ از رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی/ 
ازدواج / شادی و نشاط اجتماعی/ سالمت تن 
و روان/ رضایتمندی/ کیفیت زندگی/ احساس 
قدرت و کنترل بر بدن، زندگی و آینده خود/ 
امنیت/ امنیت روانی و عاطفی/ حفظ و حرمت 
حریم خصوصی/ کار و اشتغال/ استقالل در ابعاد 
مختلف ازجمله مالی/ دیده شدن و رفع تبعیض در 
موقعیت های مختلف زیستی و اجتماعی و روانی 
و معنایی/ بارداری و فرزندپروری آزادانه همراه 
با حمایت روانی اجتماعی/ رویکرد گشوده تر به 
موضوعات جنسی، روابط عاطفی و پیوندهای 
زوجی/ مدیریت روابط زناشویی، واکاوی 
طالق و کاهش عوارض و حاشیه های ناشی 
از آن چون حقوق نابرابر مالی و حضانتی/ سهم 
عادالنه از قدرت و ثروت و لذت های دنیوی/ حق 
بر بدن/ مقابله با استفاده جنسی از زنان در تبلیغات 
و محیط های کاری/ تحول اجتماعی فرهنگی در 
رویکردهای سنتی چون ناموس پرستی، محبوبیت 
جنس مذکر/ رفع بردگی، اسارت جنسی و جسمی 
و فکری/ رفع هرگونه تحقیر و خوارشمردن زن 

در رویکرد فرهنگی و اجتماعی و عرفی که در 
ساحت گفتمانی و فولکلوریک جامعه نیز ریشه 
دوانده است/ رسانه های آزاد در انعکاس مسائل 
زنان/ برخوردهای مقتدرانه و قهری، با انواع 
خشونت های خانوادگی، فرهنگی، سنتی و 

ایدئولوژیک که در خصوص زنان بروز می کند.
برنامه های راهبردی درون تشکیالتی

1- تشکیل کمیته زنان با رویکرد توانمندسازی و 
جلب مشارکت بر اساس ضرورت زمانی

2- سیاست اِعمال تبعیض مثبت در خصوص 
زنان در حوزه درون تشکیالتی تا زمانی که 
شاخص های مشارکت زنان به حد مطلوبی برسد.

3- تشویق و تسهیل عضویت زنان در حزب
۴- تدوین سند راهبردی زنان

5- الزام حضور زنان در کمیته ها
6- سهمیه زنان در شورای سیاست گذاری 
و هیأت های اجرایی و مسئولیت کمیته ها و 

کارگروه ها
۷- نامزد کردن زنان در انتخابات برون حزبی در 

سطح شهر، استان و کشور
۸- برگزاری برنامه های اختصاصی شامل اردو و 

کارگاه و .... ویژه توانمندسازی زنان حزب

9- مشارکت دادن زنان حزب در تمام برنامه های 
حزبی

10- معرفی زنان حزب به عنوان نمایندگان حزبی 
در محافل سیاسی اصالح طلبی

11- انتشار مقاالت و یادداشت های زنان در 
رسانه های حزب

12- معرفی رسانه ای زنان حزب
13- اجرای برنامه ها و پروژه های مرتبط با زنان 

بدون تمرکز بر هویت حزبی سیاسی
1۴- برنامه های راهبردی برون تشکیالتی

15- آسیب شناسی و طراحی پروژه های مطالعاتی 
در حوزه زنان

16- ایجاد نهادهای محلی با محوریت زنان
1۷- حفظ سهمیه زنان در نهادهای تصمیم ساز 
و اِعمال سیاست تبعیض مثبت تا آن زمان که 
شاخص های توسعه در حوزه زنان پذیرفتنی گردد.

1۸- الگوهای تربیتی با رویکردهای تکثرگرایانه 
به زن

19- بازنگری محتوای آموزشی کتاب های درسی 
و دانشگاهی در زمینه احترام و تکریم زنان

20- مرکز مشاوره 2۴ ساعته تلفنی در ارائه مشاوره 
به اورژانس های روانی زنان

21- جلب مشاورین زن در اتاق فکرها و شوراهای 
تصمیم ساز

22- تحقق اتحادیه های صنفی واقعی جهت 
نظارت بر وضعیت زنان کارگر و کشاورز و بیمه 

ویژه آن ها
23- حضور کارشناسان روانشناسی در تمامی 

مدارس دخترانه کشور
2۴- بیمه زنان خانه دار

25- تصویب و اجرای بیمه بیکاری برای تمامی 
بیکاران اعم از زن و مرد با توجه به مهارت

26- توانمندسازی و ارتقای توان نیروهای کار 
غیرماهر اعم از زن و مرد که درگیر معضل بیکاری 

هستند.
2۷- قائل شدن امتیاز برای تشکل ها و نهادهایی که 

از حضور و مشارکت زنان بهره برده اند
2۸- حمایت از رسانه های مربوط به زنان

29- مشاوره حقوقی در مراکز درمانی جهت 
پیگیری موارد خشونت های خانگی و ...

30- اورژانس مددکاری اجتماعی جهت رسیدگی 
به شکایات شهروندی زنان

31- تسهیل استفاده زنان از اماکن ورزشی، 
تفریحی و فرهنگی

32- تسهیل دسترسی به هرگونه خدمات پزشکی 
و پرستاری و مامایی موردنیاز زنان، فارغ از رویکرد 

ُجرم انگارانه و تحدیدآمیز
33- رعایت حریم خصوصی زنان در فرایندهای 

بوروکراتیک و اداری
3۴- بازنگری در قوانین مربوط به بارداری، 
باروری، زایمان، جراحی های زنانه و ... با رویکرد 

حق بر بدن
35- حمایت از زنان شاغل در خدمات خانگی 

)آموزش، توانمندسازی، بیمه ای و..(
36- اِعمال نظام های مشوق برای کارفرمایانی که 

کارگران زن خود را بیمه کرده اند.
3۷- افزایش سطح خدمات اجتماعی و ارتقای 
کیفیت خدماتی )مهدکودک، کلینیک ها، مؤسسات 
آموزشی، مراکز تفریحی و کانون های فرهنگی...(

3۸- ساماندهی زنان کارتون خواب، بدون سرپناه، 
روسپی و خیابانی

39- حمایت اجتماعی از زنان با همسران معتاد یا 
درگیر قاچاق مواد

۴0- پوشش خدمات حمایت روانی از زنان در 
تهدیداتی چون از دست دادن امنیت عاطفی

۴1- بازنگری در قوانین ازدواج، سرپرستی، 

حضانت، طالق، ارث، مالکیت و ...
۴2- عضویت و مشارکت در پیمان های بین المللی 

تضمین کننده حقوق زنان
۴3- رفع قوانین تبعیض آمیز در حق زنان در 

خصوص سفر، تردد، اسکان،
۴۴- تقویت و گسترش سایه پلورالیسم در تمام 

حوزه های مربوط به زنان
۴5- دادن امتیاز به شرکت ها و مؤسساتی که از 

حضور و مشارکت زنان استفاده می کنند.
۴6- تسهیل امکانات آموزشی برای زنان روستایی 
و به صفر رساندن درصد بی سوادی در زنان روستا

۴۷- حمایت از زنان مبتال به بیماری های خاص، 
دارای معلولیت و ...

۴۸- احساس امنیت و راحتی و تأمین شرایط بهینه 
برای اوقات فراغت زنان در محیط های عمومی با 

توجه به نقش مراقبتی مزمن
۴9- توجه به میراث ماندگار زنان و اجرای 

پروژه های درازمدت در این حوزه
50- توجه ویژه به سهم زنان از بودجه

51- توجه به نقش زنان در امور مختلف اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در مطالعات و 

پژوهش های علمی

»حاما چه می گوید؟«

پندار منتشر شد

پایان

؟؟

به همت دفتر مشهد حزب اراده ملت ایران برگزار گردید

سلسله نشست های
تخصصی زنان عصر ما

در این نشست منصوره موسوی )جامعه شناس( و مرضیه محبی 
)حقوقدان( به ایراد سخنانی پیرامون موضوع کودک همسری 

پرداختند.
در ابتدا مرضیه محبی با بیان تاریخچه ای از قوانین ناظر بر ازدواج 
و قانون حمایت از خانواده به بررسی تبعات قانونی ازدواج در سنین 
پایین برای دختران و پسران پرداخت و آسیب های قانونی و نقایص 
به وجود آمده ناشی از تحوالت این قوانین را از پیش از انقالب 

اسالمی تا به امروز برشمرده و مورد تحلیل قرار داد.
پس ازآن منصوره موسوی در باِب علل به وجود آورنده کودک 
همسری از منظر جامعه شناختی عنوان کرد: کودک در این نوع 
ازدواج شرایط مناسب برای انتخاب و بستن قراردادی به نام ازدواج 
را ندارد زیرا خود قادر به انتخاب در چنین سنی نیست و در اصل 
این نوع ازدواج ها بیش از آنکه ازدواج به حساب بیایند، به معامله 

شباهت دارند.
موسوی همچنین گفت: مطابق آمارها ۸5 درصد این نوع 
ازدواج ها با مردانی بسیار بزرگ تر و از نسلی متفاوت صورت 

می گیرد و فقط 15 درصد آن با افراد هم نسل است.
در این نشست تبعات مسئله کودک همسری از جهات گوناگون 
کودک مطلقه ای، کودک مادری و کودک بیوگی به مثابه زمینه های 
کودک سرپرستی موردبررسی قرار گرفت. ازجمله موضوعات 

موردبحث در این نشست عبارت بودند از:
1- زمینه های اقتصادی و فرهنگی منجر به کودک همسری

2- آداب و سنن اجتماعی
3- بحران حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودک همسری

۴- تبلیغات منفی تبلیغات رسانه ای معطوف به کودک همسری
5- عدم عدالت جنسیتی در جامعه

این برنامه در تاریخ 9۸/۴/26 در محل دفتر حامای مشهد برگزار 
و مورد استقبال زنان و دغدغه مندان این حوزه قرار گرفت.

دوهفته نامه


