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بازخوانی پرونده حذف سید معروف صمدی از لیست امید شورای شهر تهران

مردی برای بزرگی و عظمت ایران

هفته نامه

سرویس سیاسی: متنی که مالحظه می کنید روایتی است که انتظار 
داریم چنین باشد: سید معروف صمدی کرد سنی مذهب و نماینده 
دو دوره )چهارم و پنجم( مجلس که در رزومه کاری خود مشاورت 
ریاست مجلس و وزارت کشور و فعالیت های غیرسیاسی و علمی 
و پژوهشی و کارگاهی هم دارد، بعدازاین که از فیلترهای شورای 
عالی سیاست گزاری اصالح طلبان در معرض رأی اعضای شورای 
عالی اصالح طلبان قرار گرفت و توانست رأی نهایی اکثریت شورا 
نوزده رأی را برای قرار گرفتن در لیست امید شورای پنجم تهران 
به دست بیاورد؛ اما در عرض سه الی چهار ساعت از لیست نهایی 
اصالح طلبان حذف و به جای وی مرتضی الویری معرفی شد. ابتدا 
شورای عالی سیاست گزاری سعی در انکار آن )حذف( داشت 
اما ازآنجاکه نتیجه رأی گیری در سطح وسیع منتشر شده بود، دلیل 
آن را سنی مذهب اعالم نمودند. حذف ناجوانمردانه و چکشی و 
غیر دموکراتیک مهندس معروف صمدی از لیست امید و آن هم به 
دلیل کرد و سنی مذهبی بودن، برای ایشآن که عمری را در مشی 
اصالح طلبانه و با شعار ایران برای همه ایرانیان سپری کرده بود، 
بسیار سنگین و ناباورانه بود؛ و موجب رنجش و کدورت ایشان 
گردید و باعث شد مدتی را از سیاست کنار بکشد. اکنون فرصتی 
دست داده است این راز سربه مهر و نگشوده را با ایشان مطرح و 

بازخوانی کنیم:
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عنوان ستون

سیاست  ] داخلی [

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم •
انسان ها به سان صدف اند. گاهی پوک 
و توخالی درمی آیند و اما بعضی دیگر 
گوهرهای باارزشی در درون خویش دارند 
که فقط در مردان بزرگ می توان سراغ گرفت؛ 
مردانی که خود به تنهایی یک ملت هستند. 
مردانی که حاضرند به تنهایی بار سنگین همه 
جفاها و نامردمی ها و اهانت ها و تهدیدها را 
به دوش بکشند و چون شمع ذره ذره آب 
شوند اما الم تا کام فرو بندند تا مام وطن 
آسیب نبیند. در تاریخ معاصر ایران مدعیان 
بسیاری بوده اند ولی قیصریه ای را به دستمالی 
به آتش کشیده اند؟! و هنوز هم هستند و همان 
می کنند حتی ممکن است نام امام جمعه را 
هم یدک بکشند اما حقیقتاً اندک مردمانی 
بوده اند که از خود و امیال و حتی از اعتقادات 
درست و بجا و منطقی خود به خاطر وطن 
درگذشته باشند. سید معروف صمدی 
از تبار چنین مردان استوار و بزرگ است 
در زمانی که می رفت در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر و در 
اوج درگیری های فرقه ای که در خاورمیانه 
جریان داشت و متأسفانه رقیب بی اخالق از 
همه ابزارها برای برهم زدن صحنه انتخابات 
به صورتی بی مهابا و غیرمسئوالنه تا حد ایجاد 
اختالفات فرقه ای ازجمله نه رد صالحیت 
بلکه عدم تأیید صالحیت ایشان می توانست 
بحران درونی برای وطن ایجاد کند. علیرغم 
این که هرگز کتباً و رسماً از کاندیداتوری 
شورای شهر کنار نکشیده بود و نکشیده 
است، طی بیانیه ای از کاندیداتوری برای 
شورای شهر انصراف خود را اعالم نموده 
و تمام قد از لیست امید و ریاست جمهوری 
روحانی حمایت نمود و اکراد سلحشور و 
اقلیت های مذهبی به او پیوسته را نیز ترغیب 
به رأی دادن نمود. گرچه در درون خویش 
بر این جفایی که در حق وطن و در حق او 

شده بود و بر این توهم باطل که نباید حتی 
برای یک بار هم شده شاهد دست یابی اقلیتی 
بر کرسی نمایندگی پایتخت بود؛ در رنج و 
عذاب قرار داشت و دارد! از همان زخم هایی 
که بقول صادق هدایت مثل خوره روح انسان 
را از درون می خورد!به راستی چه اشکالی 
داشت در آن فضای سنگین درگیری های 
فرقه ای که منطقه را فراگرفته بود؛ یک کرد 
سنی مذهب هم به کرسی نمایندگی شورای 
شهر تهران می رسید؟! چنین گوهرهایی در 
همه جا یافت نمی شوند و نباید از کنارشان 
به سادگی گذشت انسان هایی به این عظمت 
روحی را هیچ کجا به امید خدا رها نمی کنند. 
چه زیبا بود ریاست محترم جمهوری هم 
به نوبه خود با سپردن یکی از معاونت های 
خود و در شأن ایشان از این گذشت و 
بزرگواری قدردانی می کردند؛ اما گالیه 
به جای خود باقی است بزرگانی که به حق 
و نیکویی و شایستگی از حقوق مینو 
خالقی و نیز سپنتا نیکنام تا انتها دفاع و 
مقاومت کردند، چرا از ایشان دفاع جانانه 
نکردند؟ مخالفت با ایشان از نوع نظارت 
استصوابی شورای نگهبان نبود که سخت 

باشد. شورای امنیت ملی ای مخالفت کرده 
بود که رئیس جمهور ریاست آن شورا را بر 

عهده داشت و دارد؟!

رفتارهای دوگانه اصالح طلبان  •
باید قبول کنیم برخورد و رفتارهای 
دوگانه اصالح طلبان یک تعبیر بیشتر ندارد 
و آن این که آن ها خدا خواسته بی میل نبودند 
که نام معروف صمدی از لیست حذف شود 

و الویری بجای وی در لیست 
ساعت  بگیرد.  قرا 
یک شب اسامی در 
سایت قرا می گیرد؛ 
و در ساعت 2:30 

دقیقه صبح بدون آن که جلسه ای رسمی 
تشکیل گردد نام ها جابه جا می شوند. 
چه کسانی و با چه مجوزی به خود حق 
دادند الویری را بجای ایشان معرفی کنند؟ 
و هنوز هم که هنوز است کسی به این سؤال 
پاسخ نداده است. از سوی دیگر تاکنون 
کسی به طور رسمی نه ایشان دفاع کرده 
است و نه از باب دلجویی برآمده است! 
متأسفانه اصالح طلبان در این قضیه در 
هیبت اصول گرایانی حقیر و کوچک ظاهر 
شدند. اصالح طلبان به جای انتخاب این همه 
شهردار پرحاشیه با انتخاب این مرد بزرگ 
هم آبی برآتش اختالفات فرقه ای می ریختند 

و بسان لندن نشان می دادند که برایشان سنی 
و شیعه فرقی ندارند؛ و هم از جامعه سنی 
مذهب که وطن پرستانه جلوآمده بودند 
دلجویی می کردند. مگر سال ها پیش 
جالیی پور در سرمقاله روزنامه جامعه که 
در بررسی نتایج انتخابات اولین دوره شورای 
شهر تهران و علت جویی چرایی رأی یک 
ترک زبان، سنگ هم وطنان کرد را به سینه 
می زد و بر این سخن خود صادق بود، خوب 
بود در تجلیل از این حرکت وطن پرستانه 
یک کرد به تعارف هم شده پیشنهاد می کرد 
اعضای شورای شهر به تأسی از مجلس 
شورای ملی دوم که ستارخان را به پاس 
وطن پرستی هایش در رأس مجلس نشاندند 
و او را ملقب به سردار ملی نمودند، حداقل 
پست شهرداری تهران را فقط تعارف 
می کردند؛ و اگر چنین می کردند و با 
توجه به ِعرِق ملی و وطن پرستی 
این مرد بزرگ یا چون ستارخان 
نمی پذیرفتند و اگر می پذیرفتند 
قطعاً برنامه ای درشان تهران 

بزرگ تهیه می کردند.
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و اما توافق نانوشته و مابقی ماجرا در مصاحبه با معروف صمدی
اراده ملت: موضوع حذف نام شما از 
لیست امید بعد از اعالم رسمی آن در سایت 
شورایعالی سیاست گزاری اصالح طلبان 
و جایگزینی نام مرتضی الویری به فاصله 
چند ساعت آن هم بدون طی فرآیند 
قانونی رازآلود و ابهام آمیز بود؛ و جای یک 
عالمت سؤال خیلی بزرگ. اکنون بعد از 
گذشت یک سال فرصت خوبی است که 
آن موضوع را در حضور خود شما پیگیر 

شویم.
اراده ملت: شرح مختصری از کل فرآیند 

بدهید بفرمایید ممنون میشم.
معروف صمدی: هیچ دلیلی را اعالم 
نکردند. نه تنها هیچ دلیلی را اعالم نکردند، 
بلکه حذف مرا نیز اطالع ندادند، ماجرا به 

شرح زیر است:
 بنده بر اساس قوانین جاری کشور 
جهت کاندیداتوری پنجمین دوره انتخابات 
شورای شهر تهران ثبت نام کردم تمامی 
مراحل به خوبی انجام شد و صالحیت 

این جانب مورد تأیید مراجع ذی ربط قرار 
گرفت هم زمان جهت حضور در لیست 
شورای هماهنگی اصالح طلبان نیز اعالم 
آمادگی کرده بودم. پذیرش و قرار گرفتن در 
لیست فرایند چندمرحله ای داشت که همه 
آن مراحل را پشت سر گذاشتم در بین 700 
نفر داوطلب 40 نفر به مرحله نهایی راه یافتیم 
در این جا نیز با اکثریت آرا در لیست قرار 
گرفتم لیست نهایی با حضور تمام اعضای 
شورایعالی و خبرنگاران و رسانه ها اعالم 
رسمی شد و در تمام رسانه ها انعکاس یافت 
و از بنده جهت حضور در اولین نشست 
تبلیغاتی و انتخاباتی دعوت کردند؛ اما 
ناباورانه شب هنگام ساعت دو و سی دقیقه 
بامداد تلفن توسط یکی از آشنایان مطلع 
شدیم این جانب را حذف و آقای الویری 
را جایگزین کرده بودند، شب هنگام با 
تعدادی از اعضای شورای عالی سیاست 
گذاری تلفنی تماس گرفتم آن ها نیز اظهار 
بی اطالعی کردند. موضوع را پیگیری کردم 

کسی جواب گو نبود. فقط می گفتند فشار 
از باالست. این حذف بدون اطالع و در 
حالی اتفاق افتاد که مراجع قانون گذاری 
صالحیت مرا تأیید کرده بودند. این رفتار 
کاماًل خالف قانون و مغایر با حقوق 

شهروندی و یک عمل فرقه گرایانه بود.
اراده ملت: شما اشاره داشتید، تأیید 
صالحیت شدید، پس چرا شما را از لیست 

حذف کردند؟
معروف صمدی: گفته بودند مشکلی 
ندارد اما اگر در شورای شهر تهران نباشد 

بهتر است.
اراده ملت: چه کسی گفته در شورای 

شهر نباشد؟
معروف صمدی: گفته بودند از بزرگان!

اراده ملت: به چه دلیل؟
معروف صمدی: به دلیل تفاوت مذهبی!

اراده ملت: موضع اصالح طلبان در قبال 
آن چه بود؟

معروف صمدی: آن ها موضعی نگرفتند 

و با سکوت به راحتی از کنار آن گذشتند، 
چپ و راست و مستقل و اعتدالی همه 
سکوت کردند مثل اینکه ناخودآگاه در 
این فقره نظر واحدی داشتند ... به جز 
آقای حق شناس کسی را ندیدم به صورت 
فردی یا حزبی اظهارنظری کرده باشد؟! 

اصالً نمی خواستند ...
اراده ملت: ...سکوت گاهی عالمت 

رضاست...
معروف صمدی: ... واقعاً نمی دانم!... 
درحالی که در خصوص مشکل سرکار 
خانم مینو خالقی یا آقای سپنتا نیک نام 
همه از صدر تا ذیل موضع گیری کردند. 
اعتراض کردند؛ اما در این فقره سکوت 
واگرایانه وحشتناکی را نمودند که آثار 
منفی آن در ذهن مردم تا قیامت خواهد 
ماند. البته بنده با صدور بیانیه ای تالش 
کردم از تبعات ناخوشایند آن بکاهم اما 
مردم این اتفاق را به عنوان یک توافق 

نانوشته ارزیابی کردند.

رسمقاله

دانش کمکی برای به روزی ما ندارد. 
مانند همه چیزهای مدرنی که وارد کرده ایم تا 
مشکلی از مشکالتمان را حل نماید ولی خود 
مشکل بزرگتری به همراه آورده؛ دانش هم در 
ایران برای حل مشکل و دردی از دردهای ما 
وارد نشده است. خود علم و دانش در ایران چه 
در مرحله هزینه و چه در مرحله آموزش چه 
در مرحله کارکرد و بهره وری خود به معضلی 
اساسی تبدیل شده است. ازاین رو من سعی 
خواهم کرد بجای این که درگیر بازی با کلمات 
شویم و یا آن چنان به دنبال فرهنگ های 
مختلف ادبیات فارسی و یا سیاسی و ... باشیم؛ 
که نتیجه ای جز افزودن به ابهامات و سردرگمی 
نخواهد داشت؛ می پردازیم به سرمنشأ اصلی 
اصالحات یعنی این که چه چیزی می خواستیم 
و حال چه چیزی به دست آورده ایم و بنابراین 

اکنون چه باید بکنیم؟
مشکل اصلی جامعه ما عقب ماندگی 
اقتصادی و فنی و علمی بود چیزی که 
موجب شده بود عزت و اقتدار و هژمونی 
دوران باستانی ما خدشه دار شده و امپراتوری 
افسانه ای ما دیگر در سایه این نقیصه 
دست نیافتنی بنماید. ازاین رو برای ارضای 
غرور مّلی و عرق میهن پرستی مان، دلمان فقط 
خوش بود به نقل تاریخ پرافتخار گذشته ای که 
برای امروزمان هیچ طرح و برنامه و نقشه راهی 
نداشت. نه تنها هیچ نداشت، بلکه از نزدیک 
لمس می کردیم تسلط و سلطه بیگانگان را بر 
شریف ترین مراکز اداره جامعه مان که عبارت 
بود از دربار و مغز و فرماندهی جامعه چیزی 
که نه ایرانیت و غیرت ایرانی ما آن را برمی تافت 
و نه اسالمیت و غیرت اسالمی مان. متفکران 
ما در دوره مشروطیت، برای رهایی از سلطه 
بیگانگان و استقالل کشور علت آن را در چند 
چیز یافتند. حاکمیت قانون و تغییر در باورها 
و اعتقادات و رهایی از خرافاتی که لباس دینی 

پوشیده بود.
ناگفته نماند وقتی صحبت از قانون 
می شود، قطعاً مراد وضع مقررات نیست 
و برای آن هم نبوده بلکه قانون یک کلمه ای 
بوده که بار معانی عمیقی داشته است. قانون 
مقرراتی است که توسط نمایندگان واقعی 
مردم وضع می شود و به نفع و در راستای 
خواست اراده و نفع موکلین تقریر می شود و با 
اوامر ملوکانه تفاوت ماهوی دارد. آنچه اوامر 
ملوکانه می خواسته قانون نیست لوح است 
و آن مقررات هرلحظه می توانسته با اراده 
ملوکانه تغییریافته و عوض شود. درحالی که 
قانون قطعاً از ثبات و قطعیت بیشتری برخوردار 
می باشد. هم چنین روح قانون درواقع حفاظت 
از نفع ضعفا و فقرا است و اال صاحبان قدرت 
و ثروت نیازی به قانون ندارند؛ چراکه از 
آن چنان قدرت و نفوذی برخوردار هستند 
که بتوانند با اعمال آن به خواسته های حتی 
نامشروع و زیاده طلبی خود هم برسند. پس 
قانون برای ایجاد اطمینان و دفاع از کسانی است 
که از داشتن هرگونه قدرتی بی بهره هستند و 
به عنوان پناهگاه حکومت شوندگان در مقابل 
تعدیات حاکمان مطرح بوده است. از این 
منظر قانون ابزاری است برای تحقق عدالت 

اجتماعی. یعنی تساوی همه در مقابل قانون. و 
اال مقرراتی که هرلحظه به امر ملوکانه و صاحبان 
قدرت تغییر کند، نمی تواند واجد معنای قانون 
باشد. چراکه فلسفه وجودی خود را به عنوان 
پناهگاه ازدست داده و نمی توان با آن به عدالت 
دست یافت. مطالبه عدالت خانه در مشروطیت 
را هم دقیقاً در همین راستا و بر همین معنای 
عمیق می توان یافت که نویسنده کتاب »یک 
کلمه« حدوداً چند دهه قبل از مشروطیت به 
شرح آن پرداخته و جان عزیزش را بر سر این 

معنا و مفهوم از دست داد.
از سوی دیگر طبق صریح قرآن رسالت 
انبیا دو وجهه اصلی داشته است، یکی دفاع از 
ضعفا و مستضعفین و دیگری برقراری قسط 
بوده است. به این معنا اسالم نمی توانسته 
طرفدار نظامی باشد که بجای قانون در آن 
اوامر ملوکانه جاری باشد. هم در دفاع از 
مستضعفین )حکومت شوندگان( و هم اجرای 
قسط و عدالت که فقط با قانون میسر است. 
این که مالحظه می کنیم بنیان گذار نظام بارها به 
صراحت اعالم نموده سلطنت با اسالم سازگار 
نیست دقیقاً برخاسته از همین معناست و با این 
توضیح که اسالم با هیچ گونه سلطنتی سازگار 
نیست؛ یعنی اسالم با اسم نظام مشکل ندارد 
بلکه با روح نظامی که قانون در آن به  هر دلیلی 
حاکم نباشد زاویه دارد و سازگار نیست. یکی 
دیگر از متقن ترین دالیل آن نیز از همان اول 
بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی همه امورات 
نظام را با رأی مردم سازگار نمود. یعنی این 
معرفت مشترک میان تمام کسانی است که 
به نوعی آبشخور فکری خود را از مشروطیت 
می گیرند. در هر نحله فکری و اعتقادی باشند 
اصل برای آن ها حاکمیت قانون و جمهوریت 

نظام است.
موضوع دیگر همان طور که قبالً به آن اشاره 
شد. تغییر در باورها و اعتقاداتی بود که ریشه 
در خرافات داشته و لباس دینی بر تن کرده 
بودند. ازاین رو یکی از جدی ترین مباحث 

بحث احیاء فکر دینی بود.
بقول استاد مطهری که در مقدمه کتاب علل 
گرایش به مادّیگری آورده به غیراز چند مسئله 
در فروع و بعضی از عبادات و معامالت باقی 
مسائل از اصول گرفته تا فروع همه تحریف 
شده است. چراکه متوجه شدیم فقط با اجنه و 
ادعیه و ذکر نمی توان جلو بیگانه ایستاد، باید 
خودمان را قوی کنیم، کار کنیم، تالش کنیم، 
سواد بیاموزیم، علم کسب کنیم و خودمان را 
از نیاز به بیگانه رها کنیم. متأسفانه بعدها که 
توانستیم از بیگانه اسلحه بگیریم، قشون تشکیل 
بدهیم و کاالهای سرمایه ای و غیره را وارد 
ایران کنیم، خصوصاً بعد از این که توانستیم با 
فروش امتیازات منابع و معادن و ذخایر کشور 
محصوالت مدرن را بخریم و وارد کشور 
کنیم؛ به تدریج دیگر بی خیال بحث قانون و 
احیا فکر دینی و مبارزه با خرافات و اعتقادات 
بی اساس در دین شدیم و به تدریج معنای دقیق 
آن ها وانهادیم و به ظاهر کلمات بسنده کردیم 
و این چنین اراده تحریف توانست با منحرف 
کردن اذهان جامعه و تغییر محتوی ولی با حفظ 
ظاهر از دل مشروطیت، استبداد و وابستگی را 
بیرون بکشیم و ازاین پس مواجه با آشفتگی 
فکری شدیم. و سره را از ناسره تشخیص 
ندادیم. در اصالح طلبی هم دچار همین اراده 
تحریف شدیم و دیگرگریبان ما را رها نکرد.

کنکاشی در مفهوم 
اصالح طلبی-  اراده تحریف
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سیاست  ] خارجی [

دیدگاه

پرسش با کد رهگیری 1543039230456
متن خبر زیر در فضای مجازی منتشر شده 
است: »وزیر خارجه قطر تأکید کرد که به رغم 
بازگشت تحریم های ایاالت متحده کشورش 
پیوندهای خود با ایران را حفظ می کند. او آمادگی 
قطر را برای میانجیگری میان ایران و امریکا اعالم 
کرد. او گفت که اختالفات با عربستان همچنان 

باقی است«
خواهشمند است صحت وسقم خبر و گردش 

کار انجام شده را اعالم فرمایید.
پاسخ: •

مناسبات جمهوری اسالمی ایران و قطر 
به عنوان یکی از همسایگان کشورمان در حاشیه 
جنوبی خلیج فارس بر اساس اصل احترام متقابل 
و عدم دخالت در امور داخلی و مبتنی بر ریشه های 
فرهنگی و تاریخی بوده است  و دو کشور همواره 
تالش نموده اند مناسبات خود را بدون تأثیرپذیری 
از سوی دیگران تحکیم و تقویت نمایند. در سال 
گذشته برخی کشورهای همسایه که برای پیشبرد 
اهداف خود از هیچ گونه اقدامی برای ضربه زدن 
به همسایه دیگر دریغ نمی کنند دست به محاصره 
سیاسی و اقتصادی دوحه زدند. برخی کشورهای 
فرامنطقه ای نیز تالش داشتند اهداف نامشروع 
اقتصادی خود را از طریق همین افتراقات و 
اختالفات کسب کنند که تاحدودوی هم در این امر 
موفق بودند. این در حالی بود که سیاست اصولی 
جمهوری اسالمی ایران کامالً روشن و واضح بود 
و تأکید شد که با تهدید، تحریم های ظالمانه و اعمال 
فشار در روابط بین کشورها مخالف هستیم . قطر 
نیز بر اساس همین سیاست بر حفظ پیوندهای خود 
با ایران تأکید کرده است. در خصوص آمادگی این 
کشور برای میانجیگری بین ایران و آمریکا، چنانچه 
هدف از این امر متقاعد کردن ایاالت متحده آمریکا 
برای بازنگری در سیاست اش در خروج از برجام 

باشد، تحفظی وجود ندارد.
پرسش با کد رهگیری 1543724493420

متن خبر زیر در فضای مجازی منتشر شده 
است: »مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با انتشار 
توئیتی اعالم کرد که ایران یک موشک برد متوسط 
بالیستیک شلیک کرده است و این موشک قادر 
است بخش هایی از اروپا و هرکجای خاورمیانه 

را هدف قرار دهد.
او نوشته است: »رژیم ایران همین االن یک 
موشک برد-متوسط بالیستیک شلیک کرد که 

قابلیت حمل چند کالهک جنگی را دارد.«
وزیر خارجه آمریکا می گوید این آزمایش 
ناقض قطعنامه 223۱ شورای امنیت سازمان 
ملل است که ایران را از هرگونه فعالیت مرتبط با 
موشک هایی که با قابلیت حمل کالهک هسته ای 
طراحی شده اند منع می کند؛ ازجمله فعالیت 
پرتاب موشک با استفاده از این گونه فناوری 

موشکی بالیستیک.«
خواهشمند است واکنش جمهوری اسالمی 
ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و شرح اقدامات انجام شده را اعالم فرمایید.

پاسخ: •
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به ادعای مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا که آزمایش های موشکی ایران را نقض 
قطعنامه 223۱ شورای امنیت دانست، اظهار 
داشت: »برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد 

و بر اساس نیازهای کشور طراحی می شود.«

وی تأکید کرد: »هیچ قطعنامه ای در شورای 
امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش های موشکی 

ایران را ممنوع نکرده است.«
قاسمی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا 
افزود: »جالب و البته مضحک آنجاست به 
قطعنامه ای استناد می کنید که با خروج یک جانبه 
و غیرقانونی تان از برجام نه تنها خود آن را نقض 
کرده اید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و 
یا حتی اگر آن را اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و 

تحریم می کنید.«
پرسش با کد رهگیری 1543989901345

متن خبر زیر در فضای مجازی منتشر شده 
است: »ایران از مذاکرات صلح یمن که در استکهلم 
در جریان است استقبال کرده است. گروهی از 
حوثی هایی که در کشمکش های مسلحانه یمن 
زخمی شده اند، نیز در جریان این مذاکرات اجازه 
یافتند به عمان پرواز کنند.« خواهشمند است اعالم 
فرمایید چه کشورهایی در این مذاکرات شرکت 
کرده اند، از کی شروع شده است و تاکنون چه 

نتیجه ای حاصل شده است.
پاسخ: •

بر اساس اخبار و اطالعاتی که در این خصوص 
وجود دارد مذاکرات قرار است در آخر هفته جاری 
در کشور سوئد، با حضور طرف های درگیر در 
یمن، با نظارت سازمان ملل برگزار گردد. مذاکرات 
هنوز انجام نشده است و لذا در خصوص نتیجه آن 

باید صبر کرد تا مذاکرات انجام شود.
پرسش با کد رهگیری 1543990150994

بدین وسیله به استحضار می رساند متن خبر 
زیر در فضای مجازی منتشر شده است: »دو دفتر 
وکالت در آمریکا شکایتی جمعی علیه ایران را به 
دادگاه فدرال آمریکا داده اند. بر اساس این شکایت 
خانواده های سربازان کشته شده آمریکایی در 
جنگ عراق "توسط تجهیزات یا نیروهای وابسته 

به ایران" تقاضای خسارت کرده اند.« 
خواهشمند است صحت وسقم خبر را به 
همراه شرح اقدامات انجام شده در مورد این خبر 
و همچنین پیگیری غرامات جمهوری اسالمی 

ایران در جنگ تحمیلی اعالم فرمایید.
پاسخ: •

موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی 

- تاریخ ۱2/9/97:
سؤال خبرنگار: امروز قرار است در آمریکایی 
دادگاهی به بهانه کشته شدن آمریکایی ها در عراق، 
با صدور حکمی، خسارتی معادل چند ده میلیارد 
دالر را علیه ایران مطرح کند. موضع وزارت 
خارجه در این خصوص چیست و چه اقدامی 

برای مقابله با آن صورت خواهد گرفت؟
قاسمی: خودتان گفتید که اتهام زنی است. 
پاسخ و موضع ما در قبال این گونه اتهامات و جنگ 
روانی که آمریکایی هرچند وقت یک بار علیه ایران 
راه می اندازند مشخص و روشن است. در راستای 
سیاست ایران هراسی و ایران آزاری است و تالشی 
است برای ایجاد مشکل برای ایران است. نقش 
سازنده و کمک کننده ایران در منطقه و به ویژه در 
عراق برای مقابله با تروریسم بر همه روشن است. 
این اقدام آمریکایی ها را ناشی از ناکامی آن ها در 
دستیابی به اهدافشان در عراق می دانم که درواقع 
نوعی فرافکنی به خاطر فجایعی است که این 
کشور در آمریکا به بار آورده اند هنوز هم عراق 

و منطقه درگیر آن هستند.

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

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

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

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com

حامیان برگزیت معتقد هستند که خروج 
انگلستان از اتحادیه و البته با در دست داشتن 
یک قرارداد دوجانبه فی مابین، بهتر از خروج 
بدون هیچ قرارنامه ای است. تئوری این گروه 
حاصل تحقیقاتی است که نشان می دهد اگر 
بریتانیا پس از حصول توافق دوطرفه با 
اتحادیه اروپا تصمیم به خروج از آن بگیرد؛ 
عزیمت آن بسیار به صرفه تر و کم هزینه تر از 
زمانی است که قصد داشته باشد بدون توافق 
و البته مطابق با قوانین بانک تجارت جهانی 
از اتحادیه خارج شود. حامیان برگزیت بر 
این گمان هستند که بریتانیا پس از خروج 
می تواند از شرایط و منافع اقتصادی بازار 
مشترک بهره گیرد که جملگی این عواید در 
خالل قواعد تجارت آزاد صورت می پذیرد. 
بدیهی است که برگزیت سبب می شود که 
قوانین سیاسی و موضوعات بحث برانگیز 
)مانند سیاست های کشاورزی یا دخالت 
کمیسیون اروپا( مرتفع شده و بروکراسی 
عظیم و دست وپا گیر که در امور محلی و 
سیاسی بسیار سرک می کشد از میان برود. 
گروهی از مخالفان برگزیت اما اگرچه به 
درکی ازنظریات گروه مقابل دست یافته اند؛ 
ولی کماکان معتقدند که خروج چه با توافق 
و چه بی توافق امر مناسبی به نظر نمی رسد. 
نظریه این دسته حول برپایی رفراندومی دیگر 
و ابقای بریتانیا در اتحادیه می چرخد. در این 
میان صداهای دیگری به گوش می رسد 
که بر سر جزئیات متن برگزیت مناقشه 
دارند. عالوه بر آن بسیاری بر این باورند 
که متن برگزیت صرفاً بر ترتیبات جدایی 
و هزینه های آن تأکید می کند. این در حالی 
است که بریتانیا باید به فکر پسابرگزیت 
بوده و در مفاد قرار نامه تمهیداتی را جهت 
پیگیری روابط همکارانه میان طرفین تدارک 
ببیند. برگزیت حاوی بندهایی است که غایت 
اجرایی آن به انگلستان و برخی از کشورهای 
خاص مختوم می شود و دایره توجه آن به 
گستردگی اروپا نیست. من جمله می توان به 
مسئله مرز با ایرلند، قضیه ماهیگیری با دولت 
فرانسه و موضوع جبل الطارق با دولت اسپانیا 
اشاره کرد. مضاف بر این موارد می توان به 
گزاره هایی اشاره نمود که به موضوعات 
سیاسی و اقتصادی در سطح محلی می پردازد 
که محتمل در آینده وسعت بیشتری خواهد 
گرفت. شاید این گفته امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اینکه »اروپا 
شکننده شده است«، خود مدخلی باشد برای 
گفتگو پیرامون اتحادیه اروپا و آینده جملگی 
اروپا. قبل از »حماسه« برگزیت، بنا بر دالیل 
اقتصادی یونان نیز طرح گرگزیت را علم 
کرده بود. بااینکه اتحادیه نقش بسزایی را در 

کمک های دریافتی توسط دولت یونان ایفا 
کرده و همو بارها پیرامون مشکالت یونان 
بحث نموده؛ اما این یونان بود که قادر به 
پاسخگویی به مطالبات اتحادیه نبود. به 
همین خاطر به شدت به دست و بالی بازتر 
برای ترویج سیاست پولی موردنظر خود 
جهت مواجهه با بحران های اقتصادی نیازمند 
بود. همین موضوعات باعث شد که دولت 
یونان در موقعیت های مختلف، خاصه در 
مقاطع انتخاباتی از مجموعه اتحادیه اروپا 
روی گردان شود یا حتی تهدید به خروج 
نماید. بدیهی است که ازآن پس مسئله یونان 

مختوم به مسائل اقتصادی نمی شد.
الزم به ذکر است که اتحادیه اروپا از دل 
گرفتاری های جنگ دوم جهانی سر برون 
آورد تا حافظ صلحی پایدار میان کشورهای 
اروپایی شود. از جنگ جلوگیری نماید و مانع 
کشتار میلیون ها قربانی و سال ها خسارت 
جبران ناپذیر شود. این اتحادیه اروپا بود که 
اجازه نداد هیچ دولت اروپایی مانند سابق 
سایه سیادتش بر دیگر دول اروپایی فزونی 
یابد. در مقدمه ام بر کتاب »جان هرست« مؤلف 
استرالیایی تحت عنوان »تاریخچه مختصر 
اروپا« به مقایسه دو مقدمه بیانیه اتحادیه اروپا 
در مورد »استراتژی امن اروپایی« در سال های 
2003 و 20۱6 پرداختم. در بیانیه اول و در 
مقدمه آن آمده است: »اروپا تابه حال به این 
میزان در آسایش، امنیت و آزادی نبوده است« 
برخالف این تقریر، در مقدمه دوم )20۱6( 
چنین نگاشته شده: »اروپا در بحران موجودیت 
چه در داخل و چه در خارج به سر می برد. 
اتحادمان مورد تهدید است و اتحادیه ما که 
آسایش و دموکراسی بی سابقه ای را به وجود 
آورده است؛ امروز در مورد آینده اش مورد 
سؤال قرار می گیرد« این تقریر حکایت از 
عقب نشینی شدید و اختالف مابین کشورها 

دارد. تقریری که می تواند تفسیر مناسبی برای 
ترس رئیس جمهور فرانسه باشد.

بعد از بحران های مالی عالم گیر که در سال 
2008 به اوج خود رسید؛ اروپا سررشته امور را 
گم کرد! از همین سالیان بود که اروپا در وسط 
خاک خود شاهد عملیات تروریستی بود. بر 
این رویدادهای نامیمون می توان مشکالت 
تغییرات آب و هوایی، عملیات جاسوسی، 
مسابقه های جهانی و... را اضافه نمود. آشکار 
است که اروپا از دو مشکل عمده رنج می برد:

در اولین مورد می توان به ترکیب جمعیتی 
اروپا اشاره نمود و اینکه متوسط عمر در این 
قاره رو به پیری نهاده است. اگرچه سیل 
مهاجرتی به اروپا مسببات فواید اقتصادی 
همچون افزایش تقاضا و انعطاف پذیری بازار 
کار را فراهم آورد )و مضافاً درمانی بود برای 
پیری ترکیب جمعیتی( اما خصوصاً با رشد 
راست افراطی در اروپا مسئله مهاجرت از 
بعد تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن مورد 
بهره کشی سیاسی قرار می گیرد. داگالس 
مورای در کتاب »مرگ غریبانه اروپا« با 
تلمیحی که از ماجرای دراماتیک »کشتی 
سیسیوس« در فلسفه یونانی می گیرد؛ عالوه 
بر ابراز نگرانی خود از بحران هجوم مهاجران، 
از مسئله " هویت " سخن به میان می آورد. 
وی در مثالی عنوان می کند که اگر یک کشتی 
تمامی اجزای آن با قطعات جدیدی جایگزین 
شوند؛ آیا چیزی از کشتی قدیمی باقی می ماند 
یا تمامی آن تغییر کرده و با اصل خویش 
ارتباطی ندارد؟ با این اوصاف ایجاد توازن 
مابین سود و هزینه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی مهاجرت، امر گریزناپذیر 
و همیشگی سیاست داخلی و خارجی اروپا 

خواهد شد.
مشکل دوم اما به واپس ماندگی تولیدی 
و  پروژه ها  کیفیت  کاهش  برمی گردد. 

بخش های تولیدی در اروپا مشکلی است که 
به مرورزمان رو به وخامت بیشتری می گذارد. 
این ازآن جهت است که هزینه های تولید و 
دستمزدها باال می رود درحالی که سود و مازاد 
مناسبی عاید نمی گردد. خصوصاً در مقایسه با 
دولت هایی که ازنظر اقتصادی از قدرت باالیی 
برخوردارند و انقالب های صنعتی جدیدی که 
به تولید تکنولوژی های ارتباطی و هوش های 
مصنوعی مرتبط می شود. مضاف بر آن می توان 
به تکنولوژی های پیشرفته ای اشاره کرد که با 
هزینه های کم و تولید زیاد، جای نیروی 
انسانی ماهر را پر می کند. تیموتی اشنایدر، 
استاد تاریخ دانشگاه یل آمریکا در کتاب 
جدید خودش که دربردارنده پژوهش هایی 
مربوط به قرن بیستم می باشد؛ بیان می دارد که 
چگونه تاریخ اروپا امکان وقوع »تقسیم جوامع، 
سقوط دموکراسی ها و ارزش ها را برای اینکه 
مردم روزی اسلحه به دست، خود را در مقابل 
حفره های مرگ بیابند« را آشکار می سازد. 
اشنایدر مردم را از این توهم که دموکراسی 
معاصر نمی تواند به تنهایی شهروندان را از 
این تهدیدها برهاند؛ بر حذر می دارد. او بیان 
می کند که همگی موظف اند از مؤسسات دولتی 
برای جلوگیری از سقوطشان یاری رسانند. 
مؤسساتی که پیش تر نیز با خطر سقوط یکی 
پس از دیگری مواجه بوده اند. هگل فیلسوف 
آلمانی در کالمی )و با اشاره به عبرت پذیری( 
می گوید: »ما از تاریخ یاد گرفتیم که ما از او یاد 

نمی گیریم«
)با توجه به مشکالت عدیده در اروپا، 
به خصوص مشکالت مطروحه در سطوح 
باال، بریتانیا پس از خروج از اتحادیه می تواند 
با استقالل عمل بیشتری عمل نماید و کمتر 
در معرض سیاست های کلی اتحادیه اروپا 

قرار گیرد. مترجم(
* منتشره در روزنامه شرق االوسط

درباره  اروپا و  برگزیت 
دکتر محمود محی الدین

نایب رئیس بانک جهانی
مترجم ادریس محمدی
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توسعه برون نگر، توسعه درون نگر •

عده ای از پیشاهنگان مدرنیته ایرانی بر این 
باور بودند که تنها راه توسعه این است که ما عینًا 
همان راهی را که غربی ها رفته اند برویم. اینان در 
ترسیم الگوی توسعه ای خود نگاهشان به بیرون 
بود و چنین می پنداشتند که توسعه و مدرنیّت، 
امری برون زاست. تیپ های شخصیتی ای همانند 
میرزاحسین خان سپهساالر، ملکم خان و طالبوف 

نمونه هایی از صاحبان این نوع طرز تفکر بودند.
عده ای از پیشاهنگان مدرنیته ایرانی بر این 
باور بودند که تنها راه توسعه این است که ما عینًا 
همان راهی را که غربی ها رفته اند برویم. اینان در 
ترسیم الگوی توسعه ای خود نگاهشان به بیرون 
بود و چنین می پنداشتند که توسعه و مدرنیّت، 
امری برون زاست. تیپ های شخصیتی ای همانند 
میرزاحسین خان سپهساالر، ملکم خان و طالبوف 
نمونه هایی از صاحبان این نوع طرز تفکر بودند. 
باید توجه داشت که صاحبان این فکر نه خائن، 
نه وطن فروش و نه ضدملی بودند؛ بلکه گمان 
می کردند که این راه بهترین و کوتاه ترین راه برای 

جبران عقب ماندگی تاریخی ایران است.
در برابر این دیدگاه، رویکرد دیگری هم شکل 
گرفت که درواقع بیشتر نگاه به درون داشت، نه به 
بیرون. اینان که بیشتر از میان طبقه علما برخاسته 
بودند، علل عقب ماندگی را در دوری از اصل 
دین و ارزش های اصیل دینی و ملی می دانستند. 
نگاه اینان به درون و سررشته های داخلی بود و 
به شدت به بیگانگان بدبین بودند. از طرفی نیز 
تفسیر عزلت جویانه از دین و بی عملی را نفی 
می کردند و به بُعد اجتماعی دین خصوصاً مذهب 
تشیع اهمیت بیشتری می دادند. مخالفت با قرارداد 
رویتر و لغو آن و جنبش تنباکو ریشه در این نگرش 
دارد؛ اما این تفکر هنوز نطفه اش به آن شکل بسته 
نشده بود. بعد از سرخوردگی در نهضت مشروطه 
به تدریج این دیدگاه هم در حوزه اندیشمندان دینی 
و علما شکل گرفت. بر پایه این نگرش، مدرنیته و 
توسعه به معنای مدرن آن در تضاد و تقابل با سنت 
و باورهای دینی قرار می گرفت. ازین رو پیروی از 
راه طی شده غربیان در مسیر توسعه نه تنها ضرورتی 
نداشت، بلکه مقبول و مطبوع نبود. روشن است که 
دیدگاه اول در دوره مشروطه، دیدگاه مسلط شد 
و بعد از مشروطه در دوره پهلوی اول و دوم نیز 

با ناسیونالیسم ایرانی و باستان گرایی تقویت شد 
تا به زعم ایشان ماشین توسعه یا مدرنیزاسیون در 
ایران با سرعت باال و از راه میان بُر به حرکت درآید 
و جبران مافات نماید. پرواضح است که این روش 
چندان کارگر نیفتاد و تقریباً با شکست مواجه شد. 
بعضی صاحب نظران بر این باورند که به بُن بست 
رسیدن این پروژه از علل اصلی وقوع انقالب 
اسالمی در سال ۱357 بود. در این مقال، مجال 
ارزش داوری در این باب نیست؛ اما این مقدار 
گفتنی است که در برابر آن پروژه و به  موازات 
آن، رویکرد دوم در حال تقویت و تجهیز خود 
بود و با ظهور امام خمینی )ره( و بسط و گسترش 
دیدگاه های وی به پختگی رسید و به مانیفست 
خود نیز دست پیدا کرد که عبارت است از تز 
والیت فقیه یا همان حکومت اسالمی. این نظریه 
درواقع بدیل یا آلترناتیوی شد برای رویکرد پیشین 

که در دوره پهلوی دیدگاه غالب بود.
اکنون در برهه ای از تاریخ ایستاده ایم که 

می توان گفت این نظریه در طی 38 سال در 
بوته آزمون قرار گرفته است و در عرصه عمل 
محک خورده و می توان آن را با رویکردهای 
دیگر نیز مقایسه کرد و کارآمدی آن را سنجید؛ 
اما نکته قابل تأمل و محوری این است که دریابیم 
که غایت این رویکردهایی که بنا به فرض در پی 
پیشرفت و ترقی ایران بودند چه بوده است. به 
دیگر سخن، این دیدگاه ها به دنبال چه شکلی از 

زمامداری بوده اند؟

الگوهای سیاسی توسعه •
پیش از مشروطه و یا در دوره مشروطه خواهی، 
بیشتر الگوی انگلیس که نظام سلطنتی مشروطه 
بود مدنظر بوده که با نظام ایران هم سازگاری 
داشت؛ چراکه ایران یک کشور پادشاهی بود با 
پیشینه بلند تاریخی شاهنشاهی. بااین-حال، در 
کنار آن این گونه نبود که تجربه انقالب فرانسه و 
نظام جمهوری مطرح نباشد. الگوی جمهوری 

هم طرفدارانی داشت. حتی نقل است که خود 
رضاخان هم مدتی در پی نظام جمهوری بود و 
در مقطع بعد از شهریور ۱320 نیز چنین چیزی را 
به فروغی پیشنهاد کرده بود که ایشان باالخره زیر 
بار نرفت و تداوم سلطنت با پادشاهی پسر پهلوی 
اول ادامه یافت. نقل است که خود رضاخان هم 
مدتی در پی نظام جمهوری بود و در مقطع بعد 
از شهریور ۱320 نیز چنین چیزی را به فروغی 
پیشنهاد کرده بود که ایشان باالخره زیر بار نرفت 
و تداوم سلطنت با پادشاهی پسر پهلوی اول ادامه 
یافت. در حالت کلی نیز دستاورد دنیای جدید 
در شکل حکومت، یکی نظام مشروطه است و 
دیگری هم نظام جمهوری؛ هرچند این ها هم 
انواع و اقسامی دارد که موضوع بحث ما نیست. 
به ویژه بحث جمهوری که خود اشکال متنوعی 
دارد اعم از ریاستی و پارلمانتاریستی. واقع این 
است که در دوران سلطنت و پیش از انقالب 
اسالمی، نظام مشروطه جواب نداد و کارکرد 
مثبتی نداشت. اکنون نیز در نظام فعلی علی رغم 
اینکه سیستم حکومتی، جمهوری شده، نمی توان 
به ضرس قاطع، با همه اقتضائات و لوازم آن، حکم 
به کارآمدی نظام جمهوری داد و از پیاده شده کامل 
آن سخن گفت. بنابراین باید از خود پرسید که 
چرا این گونه است که هر دو شکل مدیریتی و 
حکومتی، در عمل از تمشیت امور این کشور 
ناتوان بوده اند؟ ازین رو، در این بخش از جستار، 
مایلم قدری به این امر پرداخته و نشان دهم که 

مشکل کار کجاست.

آسیب شناسی توسعه ایرانی •
پرسش بنیادین این جستار آن است که چرا با 
این همه هزینه هایی که ملت ایران در یک صدوپنجاه 
سال اخیر، برای پیشرفت، توسعه، تعالی و ترقی 
کشور پرداخته است، هنوز در بدایت راه توسعه 
قرار داریم و هزینه ها با دستاوردها هم خوانی ندارد. 
به دیگرسخن، آرمان هایی که فعاالن عرصه های 
سیاسی، اجتماعی و روشن اندیشان دینی به دنبال 
آن بوده اند که عبارت اند از آزادی، امنیت، استقالل 
و قانونمندی، چرا تاکنون آن گونه که شایسته و 
بایسته است تحقق نیافته است. این ها درواقع 
آرزوی چندین نسل از شهروندان ایرانی از قبل از 
مشروطه تاکنون بوده که به-فراخور شرایط زمانی 

اولویت های آن جابه جا شده است.
روشن است که پدیده های اجتماعی، تک 
عاملی نیستند؛ پس برای این مسئله هم انواع و 
اقسام دالیل می توان ذکر کرد؛ اما همه دالیلی 
که مانع توسعه سیاسی در این کشور بوده اند، 
قابل فروکاستن به مشکالت مزمن فرهنگی 
- تاریخی است. برای تبیین این قبیل موانع 
توسعه ای که ایران زمین در یک صد سال اخیر با 
آن دست به گریبان بوده است، نگاهی تطبیقی – 

مقایسه ای می تواند راهگشا باشد.
برای نمونه یکی از این مشکالت، در ایستارها 
نهفته است؛ یعنی رفتارهای خودبه خودی دائمی 
در جامعه ما که از دیرباز وجود داشته است و 
مبتنی بر ارزش ها بوده و در ضمیر ایرانیان ریشه 
دوانده است. تفصیل مطلب اینکه جوامع پیشرفته 
و توسعه یافته نیز ایستارهای خودشان را دارند و 
به یک معنی رفتارهای خودبه خودی دارند. این 
امر مختص جوامع درحال توسعه نیست. آن ها 
هم رفتارهای خودبه خودی و ایستارهایشان 
مبتنی بر ارزش هایشان است؛ فقط تفاوت در 
یک نقطه است و آن اینکه ارزش های کشورهای 
توسعه یافته معطوف به عقالنیت است، درحالی-
که در جوامع درحال توسعه و توسعه نیافته، این 

ارزش ها معطوف به عاطفه و احساس است.
در اینجا قصد ارزش داوری و قضاوت نداریم 
و نمی خواهیم بگوییم کدام درست یا غلط است؛ 

بلکه فقط به علل و عوامل می پردازیم.

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

توسعه و مدرنیزاسیون ایران، قابل تقسیم به دو رویکرد کلی است که می توان این دو را رویکرد برون گرا و درون گرا نامید.

دیدگاه

مطالبه مدنی

بی شک زمانی که نام مقاومت مدنی یا 
نافرمانی مدنی به میان می آید نخستین نامی 
که به ذهن خطور می کند نام مهاتما گاندی 
است. قوانین گاندی برای مقاومت مدنی 
شناخته شده هستند. افرادی که به جبهه 
مقاومت مدنی ملحق می شوند هرگز 
عصبانی نمی شوند و از عصبانیت مخالف 
خود رنج می برند. اگر مأموران حکومت 
عضو مقاومت مدنی را بخواهند دستگیر 
کنند او خود را داوطلبانه تسلیم می کند. 
اگر یکی از مخالفان یکی از اعضاء را ترور 
کند، او انتقام نمی گیرد ولی هرگز به خاطر 
ترس از مجازات توسط دشمنش تسلیم 
خواسته های دشمنش نمی شود. اگر یک 
عضو مقاومت امانت دار اموال کسی است 
که حکومت قصد ضبط آن را دارد باید تا 
پای جان برای حفظ آن مال تالش کند. 
الگوی مقاومت مدنی هند الهام بخش 
بسیاری از کشورهای جهان گردید و 
باعث تحوالت شگرفی در سیاست 

جهان معاصر گردید.
امام نکته مهم برای مقاومت مدنی و هر 
روش دیگر مقتضای زمان و مکان است. 
گاندی با تحلیل درست شرایط وقت هند 
به عنوان یک مستعمره بریتانیای کبیر روشی 
را در تاریخ به نام خود ثبت کرد و از خود 
به یادگار گذاشت. بااین وجود دلیلی ندارد 
که روش مقاومت مدنی برای تمام اعصار 
و قرون و کشورها پاسخ یکسان داشته باشد. 
اگر شرایط زمان و مکان اقتضاء نکند ممکن 
است مقاومت مدنی نتیجه معکوس داشته 
باشد. راه تشخیص اثربخش بودن یا نبودن 
روش مقاومت مدنی بی نتیجه بودن این 

روش در یک جامعه است.
گاهی برعکس باید حضوری فعال در 
عرصه اجتماع داشت و برای احقاق حقوق 
حقه از روش های کنش گرانه استفاده کرد. 
استفاده از روش کنش گرانه یا همان 
»مطالبه مدنی« روشی صلح آمیز و قانونی 
است. روش »مطالبه مدنی« روشی عاری 
از خشونت است. زمانی که قانون گذار به 
وظیفه خود در مورد وضع قانون عمل 
می کند، کارش تمام می شود. قانون گذار 
هیچ گاه نمی تواند ذی نفع قانون را مجبور 
به انتفاع از نص قانون کند و اگر ذی نفع خود 
برای انتفاع از مفاد قانون درخواست نکند 
طبیعی و بدیهی است که طرف مقابل از عدم 
اجرای قانون خرسند خواهد شد. »مطالبه 
مدنی« درخواست قانونمند اجرای قانون 
است و به اجرائی شدن هر چه بیشتر قانون 
کمک می کند. ظاهراً خروجی حق نداشتن 
با حق داشتن و استفاده نکردن یکی است، 
اما در ماهیت این دو متفاوت اند. وقتی 
شهروند حق نداشته باشد و خود را محق 
بداند برای به دست آوردن حق باید تالش 
کند؛ اما در حالت دوم شهروند حق دارد، اما 

از آن استفاده نمی کند.
شهروند ممکن است انگیزه های زیادی 
برای استفاده نکردن از حق خود و یا مطالبه 
نکردن داشته باشد. ناامیدی از اجرای 
قانون، ترس از مخالفت با درخواست و 
یا همان »مطالبه مدنی«، ترس از عواقب 
»مطالبه مدنی« و صدها انگیزه دیگر باعث 
عدم تحقق »مطالبه مدنی« و اجرائی شدن 

حقوق می شود.
در مقابل اگر »مطالبه مدنی« توسط 
جمع کثیری به انجام برسد، نتیجه کار 
اجرائی شدن قانون و ایفای حق از طریق 
مسالمت آمیز و قانونی می شود و یک بار 
اجرائی شدن قانون باعث تقویت روحیه 

»مطالبه گران مدنی« می شود.

اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

بررسی موانع شکل گیری نهادهای سیاسی و مدنی در ایران معاصر
مقاله ارائه شده در همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران

در بازه های محدود زمانی چون فصل 
انتخابات احزاب معروف به اصالح طلبی و یا 
مجموعه ای تحت عنوان شورای هماهنگی 
اصالح طلبان اقداماتی را با تکیه برنوعی 
عالقه مندی فردی دلبستگان )سمپات ها( راه 
اندازی کرده اند که جای پایی ازآنها را می توان 
درشهرهای مختلف ایران مشاهده کرد اما با 
تأسف باید اعالن کرد که حتی دراین بخش 
هم اصالح طلبان نخواسته اند که از این موقعیت 
برای آموزش های حزبی و یا زمینه سازی برای 

کارتشکیالتی استفاده کنند
درچرایی استیالی این انفعال ویا بی رمقی 

می توان به مواردی اشاره داشت که عبارتند از
۱- اصالح طلبان تعریف روشن ومفهومی 
از کارتشکیالتی ارائه نداده اند تا برمبنای آن 
تئوری های مناسبی برای تأمین منابع اعم 
ازمادی و انسانی تولید بشود و همین ضعف 

ساختاری است که کار شناسایی وتربیت افراد 
دارای استعداد و ظرفیت کارسیاسی را درنزد 
اصالح طلبان ابتر و تکیه برمنابع مادی حاصل 
ازکمک های هواداران را نا ممکن ساخته است
2- اصالح طلبان برای فرایندی کردن 
کارتولید فکرعلمی عالقه مندی ازخود نشان 
نداده اند و این روست که بیشتر ورودی های 
فکری محیط اصالح طلبی اخبارو روایت های 
محاوره ای از اتفاقات معمول و وتصمیم 
های کانون های قدرت شده و افقی از این 
محل روشن نگشته تا افرادی که تمایالت 
اصالح طلبی دارند بدانند که درآینده قراراست 
که چه اتفاقی صورت گیرد تا خود را برای پیش 

آمدهای احتمالی آماده کنند
رخوت وسکوت دراین فضا تا بحدی جدی 
است که حتی رهبران اسمی وتاریخی این نحله 
دربسیاری ازاوقات خود درمقابل اتفاقات مات 

ومبهوت به دنبال روی ازآن و یا حداکثرسکوت 
ومماشات با آن تن می دهند وگرنه اگراین افراد 
فرایند مستمری ازتولید فکرمبتنی برآینده نگری 
را راه می انداختند می توانستند با ارائه تحلیل 
مشخص ازشرایط مشخص به پیش بینی آینده 
اقدام کنند که اگرچنین هنری ازاصالح طلبان به 

چشم می آمد مسلم بود که
رقم زنندگان اتفاقات با ترس ازاینکه درست 
درآمدن پیش بینی اصالح طلبان همه مسئولیت 
ناکامی وشکست را متوجه آنها خواهد کرد 

ازدست زدن به ماجراجویی خود داری کنند
هم چنین مردم را با آشنا کردن به آینده محتوم 
محصول نابخردی ضمن دادن آمادگی برای 
مواجه با تبعات با عوامل موجده آن اتفاقات آشنا 
کنند تا با گرفتن مواضع روشن وعدم همراهی 

با آنان نتایج وتبعات تلخ را به حداقل برسانند
درضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که با 

پیش گویی آینده می توان درآن بخش ازعواملی 
که همه قدرت را دراختیارگرفته اند ولی دارای 
دغدغه های اعتقادی نسبت به مسئولیت غفلت 
و یا اهمال می باشند این حساسیت را برانگیخت 
که با راه انداختن پرسش و آوردن فشارعامالن 
وآمران به ادامه راه را درتنگنای عدم همراهی 
کل مجموعه ودرنهایت تغییر راهبرد قراردهند

3- اصالح طلبان برای زمان و رسالت 
تاریخی خود بها واعتنای کامل را قائل 
نمی شوند وازاین جهت است که فعاالن دراین 
نحله تنها به مصداق مثل از این ستون بدان ستون 
حضوروفعالیت مقطعی را دردستورکارقرارمی 
دهند که از این نمط نمی توان منتظر دست 
آوردها ونتایج پرباری شد و یا امید بدین نکته 
داشت که اصالح طلبان بتوانند با پیوند گذشته 
به آینده راه ومشی را معرفی کنند که مردم با 
رفتن درآن بتوانند یادگارانی را برای آیندگان 

باقی بگذارند که ضمن الگو وعیار شدن برای 
آنها نام نیکی را برای بنیان گذاران اصالح طلبی 

نوین ومدرن باقی بگذارد
دراینجا ذکراین نکته الزم به بیان است 
که آنچه تحت عنوان نقد اصالح طلبی به 
رشته تحریردرمی آید نه ازبرای آن است که 
خدشه ای بر زحمات و رنج هایی که فعاالن 
دراین عرصه متقبل می شوند وخواهند شد 
وارد نماییم بلکه ازبرای آن است که بگوییم 
اصالح طلبان برای رسیدن به باالترین حد 
ازتوجه واهتمام به انتظارات نسل های آینده باید 
قدم های اساسی تری برای رسیدن به موقعیت 
یک جریان حزبی بر دارند که برای تحقق این 
افق در بخش های آینده این سلسله ازگفتارها به 
مختصات جریان اصالح طلبی درقواره فعالیت 
حزبی و فاصله موجود نحله اصالح طلبی با این 

ممیزات خواهیم پرداخت.

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی
دوستان تا بدین جای کار و در تالش برای تأکید گذاردن روی این ادعا که اصالح طلبی را در 
ایران نمی توان در قالب و قاموس حزب معرفی کرد به این شاخص های تا حدودی کمی اشاره 
کردیم که فعالیت حزبی عماًل باید دارای شاخص های 1- تشکیالت پایداری فعالیت حزبی را 
تحت تولیت بگیرد / 2- تشکل و یا حزب باید محل ثابتی داشته باشد / 3- اراده رهبران ملی و 
مذهبی آن بر کسب قدرت استوار باشد / 4- حزب با ابزار انتخابات به دنبال کسب و جلب حمایت عمومی باشد و با ارائه تکمله ای بر هریک 
از این موازین بیان داشتیم که دریک اشل عملی و قابل اثبات و آن هم در سطح کالن ملی اصالح طلبان برای ایجاد هیچ یک از این شاخص ها 

تالش سازمان یافته و مستمری نداشته اند.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

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

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com
احمد حکیمی پور

دبیرکل حزب اراده ملت

ahmad_hakimipour@yahoo.com

اکنون در برهه ای از تاریخ ایستاده ایم که می توان گفت این نظریه در طی 38 سال در بوته آزمون 
قرار گرفته است و در عرصه عمل محک خورده و می توان آن را با رویکردهای دیگر نیز مقایسه 
کرد و کارآمدی آن را سنجید؛ اما نکته قابل تأمل و محوری این است که دریابیم که غایت این 
رویکردهایی که بنا به فرض در پی پیشرفت و ترقی ایران بودند چه بوده است. به دیگر سخن، 

این دیدگاه ها به دنبال چه شکلی از زمامداری بوده اند؟
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 جزوه »آسیب شناسی معرفتی جامعه 
ایرانی )با نگاهی به گفتمان اصالح طلبی(« در 
سال 86 تهیه و در سال 87 تکمیل گردیده و در 
سال 88 نیز موردبازنگری قرارگرفته است. ابتدا 
در نظر داشتیم لحن جزوه را نیز به روز کنیم ولی 
از سوی دیگر لحن اولیه جزوه، حاوی نگرانی ها 
و دغدغه هایی بود که حوادث بعد از انتخابات 
نیز مهر تأییدی بر آن ها محسوب می شد، ازاین رو 
در ترسیم فضای هندسی ادعاهای تحلیل و 
تفهیم آن ها تأثیر دارد، لذا ما را بر آن داشت تا 
همان لحن اولیه را در انتشار مجدد این تحلیل 
حفظ کنیم. این جزوه درواقع تالشی است برای 

طرح یک گفتمان و یا ایجاد رخنه ای در سامان 
دانائی جامعه و جا انداختن بحث ضرورت 
تحول معرفتی، بدیهی است این بحث با این 

جزوه بسته نمی شود و درواقع آغازی است که 
با مشارکت همه تداوم پیدا می کند. نگارندگان 
پیشاپیش از هرگونه انتقاد و پیشنهاد برای تکمیل 

این بحث استقبال می کنند.در بخش های قبلی 
تحت عنوان گفتمان مسلط جامعه ایرانی 
)گفتمان نابرابر( از تسلط تام و کامل ثنویت در 
گفتمان ایرانی سخن به میان آمد و استبداد و 
چگونگی شکل گیری آن در درون جامعه 
ازنقطه نظر گفتمان تشیع تاریخی و سنتی و 
گفتمان نژاد آریائی موردبررسی قرار گرفت و 
گفتمان انقالب اسالمی برخاسته از اندیشه ضد 
گفتمان تشیع علوی که در نقطه مقابل تشیع سنتی 
و تاریخی قرار می گیرد و به خواستگاه مبارزات 
ایران با هرگونه تفکر استبدادی مبتنی بر اشرافی 

گری تبیین گردید.

اندیشه] گفتمان[

دیدگاه

حزب سیاسی در چند سده اخیر، 
مفهوم مدرنی یافته است. در این مفهوم 

جدید، حزب دارای چهار رکن است:

حزب سیاسی در چند سده اخیر، 
مفهوم مدرنی یافته است. در این مفهوم 

جدید، حزب دارای چهار رکن است:
 ۱- حزب باید دارای تشکل مرکزی 
رهبری کننده و پایدار باشد. مراد از پایدار، 
آن است که: حزب باید از رهبران خود، 
بیشتر عمر نماید و با مردن بنیان گذاران، 

از هم نپاشد.
2- حزب باید دارای سازمان های 
محلی پایدار باشد که با سازمان مرکزی 

حزب پیوند همیشگی برقرار می کند.
3- رهبران مرکزی و محلی حزب 
باید مصمم باشند که قدرت سیاسی را 
در سراسر کشور به تنهایی و یا با یاری 

احزاب دیگر، به دست آورند.
4- حزب باید از پشتیبانی مردم 
برخوردار باشد. چهار رکن مذکور 
دید:  تعریف  این  در  می توان  را 
حزب،"جمعی از گروه های اجتماعی 
پراکنده در اطراف مملکت است که 
به وسیله سازمان های هماهنگ کننده 

به هم پیوسته اند."
حزب به این معنا، از بهترین وسایل 
ارتقاء ملت ها و درمان آشفتگی های مردم 
و رهایی از ظلم و وابستگی و نیل به آزادی 
و استقالل است، ازاین رو، آزادی ملت 
و رهایی آنان را از چنگال استبداد شعار 
خود قرار می دهند و با آب وتاب درباره 
وحدت سخن می گویند و درنتیجه، 
دل های مردم را به هم نزدیک می کنند. 
در حقیقت، احزاب سیاسی مردم را 
با وعده آزادی و خوشبختی، به دنبال 
سیاست های حزبی می کشند و برای 

تحقق این سیاست ها، از آن ها یاری و 
کمک می گیرند و بدین سان، کارهای 
بزرگی را با کمک یکدیگر و به نیکویی 
انجام می دهند. درمجموع،"تشکیل 
احزاب در شرق سبب ایجاد هماهنگی 
و برادری و یگانگی خواهد شد و آن ها 
را از آشفتگی و پراکندگی نجات خواهد 
داد تا نسبت به یکدیگر، یاری نمایند...
آنان بهترین فرزندان آب وخاکشان 
هستند، کار می کنند و ستمدیدگان را 
همراهی می نمایند. ثروت خود را از راه 
حق دریافت می دارند و وظایف خود را 
با شادمانی انجام می دهند." شاید همراهی 
سید با سعد زغلول، مؤسس حزب وفد که 
زمانی ابتکار مبارزات ضد استعماری مردم 
مصر را بر عهده داشت و از شاگردان او 
بود را بتوان به حساب دیدگاه مثبت 
سید از حزب گذاشت، البته به ندرت 
اما در همین قالب خوش بینانه، به مفهوم 
دیگری از حزب اشاره می کند که بدان 
معنایی، مذهبی می بخشد و آن عبارت 
"حزب الهی در جهان" است. تصویر 
خوش بینانه سید از احزاب سیاسی، یک  
روی سکه است. آن روی سکه، مفهوم 
دیگری از احزاب سیاسی ارائه می کند. 
حزب سیاسی در این مفهوم جدید، دارای 
بعد شیطانی است زیرا تالش احزاب 
سیاسی برای درمان دردهای مردم، گاه 
به "بدترین و دردناک ترین دردها" تبدیل 
می شود و گاه، آن ها، مردم را تنها برای 
تحقق خواسته های خود و نه خواسته های 
عمومی، به صحنه می آورند و درواقع، بر 
پایه هوس های خویش عمل می کنند. 
خیال پروری، خودپرستی، خودپسندی، 
ثروت اندوزی از دیگر مؤلفه های سازنده 
مفهوم حزب سیاسی است. در این معنا، 
حزب سیاسی، یک مفهوم شیطانی است

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

کرونولوژی گفتمان استبداد

کرونولوژی گفتمان استبداد •
ایدئولوژی انقالب اسالمی اکنون مبنای شرافتش 

سه چیز است:
۱- مجاهدت انقالبیون زمان شاه که برای باقی 

مردم بسته شده است )به عنوان الیه اصلی(.
2- وابستگی به خاندان قدرت و ثروت و نفوذ 

)به عنوان الیه سنتی(
3- ایرانیت و نژاد آریایی )به عنوان الیه قومیتی(.
مشکلی که تشیع تاریخی با نظام شاهنشاهی 
داشت این بود که شاه چگونه ظل ا... است. چگونه 
وصل می شود به امامت و خداوند؟ عصمت و 
پاکی اش از کجا حاصل می شود؟ بنابراین ما در 
اسالم شاه نداریم والیت داریم والیت است که 
به امامت وصل می شود و از آن طریق به خداوند. 
تشابه اسمی والیت تشیع تاریخی با امامت ضد 
گفتمان تشیع علوی و نیز گفتمان ثنویت موجود در 
گفتمان مسلط و همچنین تمایل انقالبیون و مبارزین 
زمان شاه به بسته شدن حلقه مجاهدت، موجب شد 
انقالب اسالمی تغییر مسیر داده و به جای جامعه 
بی طبقه سر از جامعه طبقاتی دربیاورد. از سوی 
دیگر ثنویت و آریایی بودن باهم سازگارترند؛ و 
لذا برای حفظ ثنویت مجبوریم آریایی بودن را 
هم نگاه داریم تا شکاف معرفتی حاصل نشود؛ 
بنابراین تشیع تاریخی مرهون ایرانیت می شود و 
این ایرانی ها بودند که مایه رشد تشیع شدند. از سوی 
دیگر ایرانیت )آریایی بودن و زبان مشترک فارسی( 
به یکپارچگی ملی کمک می کند و در درون خود با 
نفی قومیت ها تمرکز را به دنبال می آورد که کمک 
می کند به تحقق خودی و غیرخودی. اگر تفاوت 
قومی نباشد راحت تر می توان "ازما وبرما " )خودی 
و غیرخودی( را جا انداخت؛ و این چنین است که 
ایرانیت و نژاد آریایی و زبان فارسی در انقالب 
اسالمی می ماند؛ اما همین زبان )فارسی( ثنویت "ازما 
وبرما " را در درون خویش دارد و در گفتمان جامعه 
ایرانی نابرابری را تقویت می کند که مبنای اصلی 
تقسیم بندی انسان ها به خودی و غیرخودی شده و 
موجب تمرکزگرایی است و ترس از قومیت ها و 
حتی همسایگان را در درون ما ریخته و بالطبع در 
همسایگانمان نیز نسبت به ما همان اثر را دارد و مایه 
طمع استعمارگران شده و پاشنه آشیل مناسبات ما 
با همسایگانمان می شود. همچنین مناسبات درونی 
ما با قومیت ها را خدشه دار می کند؛ و همواره در 
بستری از ترس و بحران زندگی می کنیم و بدیهی 
است در چنین وضعیتی حبل المتین ما هم همان 
حاکمان مستبد هستند که استوانه وحدت ما را 
تشکیل می دهند و ما به ناچار به آن تن می دهیم تا 

اجنبی ها و بیگانگان بر ما تسلط نیابند.
کرونولوژی استبداد نشان می دهد که وجود 
بحران تقویت کننده "ما " ست. ازاین رو گفتمان 
استبداد در همه دوران ها القاء کننده این بحران 
است تا مخالفان خود را سرکوب کرده و بهانه ای 
برای تقویت فضای امنیتی و توجیه کننده خودی و 
غیرخودی و این چنین استبداد قدرت خود و اقناع 
توده ها را از گفتمان جامعه گرفته و آحاد جامعه را 

همراه خود می کند.
از عوامل قوی و مهم انحراف انقالب اسالمی از 
اهداف معنوی و اولیه آن نیز همین مسئله است که تأثیر 
خود را در ابعاد مختلف یعنی تقویت استبداد، تبعیض 
قومی و درنتیجه )تحریک قومیت ها و واگرائی ملی(، 
تضعیف تحرک اجتماعی نفی شایسته ساالری، تداوم 
وضعیت فراقانونی و یا فرار از قانون و غیره که بعداً 
اشاره می شود خواهند گذاشت و می گذارد. با چنین 
شناختی از گفتمان مسلط بهتر است به سامان دانائی 
و سیر معرفتی ایران معاصر که این گفتمان در درون آن 

شکل گرفته و معرفت ما را ساخته بپردازیم:

سامان دانائی •
قبل از این که وارد بحث سامان دانایی شویم 
الزم است به این نکته اشاره داشته باشیم که داستان 
معرفت و دانایی در خاورمیانه و اروپا بسیار متأثر از 
یکدیگر بوده و هنگامی که رشد معرفت و سیر تغییر 
آن در جغرافیایی مشکل می شده در جغرافیایی مقابل 
تداوم می یافته است. خاستگاه معرفت از سومریان 
و بابلیان و... در خاورمیانه آغاز و سپس به یونان 
مهاجرت و بعد از سیر مراحلی به دلیل حاکمیت 
دوران تاریکی مجدداً به خاورمیانه بازگشته و در 
جغرافیای اسالمی به حیات خود ادامه داده و مجدداً 
با آغاز دوران نوزایی یا رنسانس به اروپا بازگشته و 
سپس امواج این تغییر و تحول خاورمیانه را در برگرفته 
است؛ یعنی پدیده انتقال معرفتی در جغرافیا وجود 
داشته است. لذا ازاین رو احکامی که در شکل گیری 
معرفتی این جغرافیا که ایران هم جزو آن محسوب 
می شود، با آن جغرافیا که اروپا نامیده می شود، کمابیش 
سازگار است. ناسازگاری معرفتی این جغرافیا، با آن 
جغرافیا بیشتر ناشی از تفاوت در مراحل مختلف 
تغییر است؛ یعنی زمانی که اروپا در دوران مشابهت ها 
ماندگار شد. در این جغرافیا قدم هایی برای ورود به 
دوران بازنمایی برداشته شد و زمانی که این گذار در 
اینجا مشکل شد، به اروپا مهاجرت کرد و در آنجا 
دوران گذار را سپری و مراحل بعدی معرفتی طی شد. 
زمانی بامعرفت و دانایی غرب مواجه شدیم که آن ها 
در سیر تغییر پارادایم )نه به معنای تکاملی( خود دوران 
بازنمایی را سپری و وارد دوران عصر جدید یا مدرن 
شده بودند و پارادایم دانایی شان دچار تغییر و تحول 
اساسی شده بود. مواجهه ما با غرب قبل از هر چیز 
ما را دچار شوک معرفتی کرد. وقتی ما با آن ها مواجه 
شدیم حداکثر فکر می کردیم ادامه دوران بازنمایی 
را مشاهده خواهیم کرد که در اینجا آغازشده بود 
و حداکثر مواجه با نظریات تجربه گرایانه فرانسیس 
بیکن خواهیم شد. البته دورنمایی از آن را هم نداشتیم، 
اما مواجه بامعرفت جدیدی شدیم که اساس این 

معرفت را "زمان" و "کارکرد" تشکیل می داد؛ و 
همه صورت بندی های دانایی عوض شده بود. ما 
هنوز در دوران مشابهت ها قرار داشتیم و بدون آنکه 
صورت بندی دوران کالسیک و تجربه را مشاهده 
کرده باشیم که در آن مقوله دانایی از همسانی ها به زبان، 
تحلیل ثروت و تاریخ طبیعی )طبقه بندی پدیده ها بر 
اساس خصوصیات ظاهری شان بود( تغییر یافته بود، 
ناگهان مواجه با مقوله هایی شدیم که نیاز سامان دانایی 
عصر جدید ایجاد و ایجاب می کرد بجای تحلیل 
ثروت، اقتصاد سیاسی نشسته بود و بجای تاریخ 
طبیعی "زیست شناسی " قرار گرفته بود و دستور 
زبان از "اسم" به "فعل" تغییر دانایی داده بود و ما 
به هر دو این معرفت ها بیگانه؛ و این شوک معرفتی 
ایجاد کرد پدیده ها و هستی و امور بر اساس این 
دانایی تحلیل می شدند. در سامان دانایی مشابهت ها، 
ما هنوز درگیر "تفسیر " بودیم و به دنبال کشف 
علم از متون درحالی که آن ها به "تحلیل " پدیده ها 
می پرداختند و در این مسیر نیز از تحلیل صورت به 
تحلیل ارگانیسم و کارکرد وارد شده بودند. در جایی 
که برای ما زمان یک پدیده در درون متون مطرح بود، 
به ناگاه مواجه شدیم بامعرفتی که اساس آن بر زمان 
بود و کارکرد و این برای ما غیرقابل فهم بود و البته 

هنوز هم این چنین است.
در مواجهه با این سامان دانایی دو رویکرد پیدا 
کردیم ۱- رویکرد از خودباختگی و وادادگی. 2- 
رویکرد درون گرایانه ستیزه جویانه. بدیهی است 
وجه مشترک این دو رویکرد برخورد انفعالی آن بود. 
البته کسانی هم بودند که بجای هرگونه واکنشی صبر 
کردند تا ماهیت اصلی این معرفت جدید را بشناسند 
و سپس حرکتی بکنند که تعداد آنان بسیار اندک بود. 
شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید. بر 
اساس این دو رویکرد جامعه ما دچار شکاف معرفتی 
شد و هرکدام در حوزه نفوذ خود دارای اثر و کارکرد 
بودند. ازآنجاکه هر سامان دانایی منطق مختص به 
خود را دارا می شد. سخنان این دو رویکرد برای هم 

نافهم می نمود؛ اما این طور نبود که تأثیر نداشته باشد. 
بخش اعظم جامعه ما به تأسی از صاحبان حوزه دینی 
از رودررویی منطقی با این معرفت جدید دور ماندند. 
)غرب ستیزی و به تدریج معرفت ستیزی( و بخش 
حکومتی و دولتی جامعه در معرض امواج آن البته 
با رویکرد وادادگی قرار گرفتند؛ و به جای پی بردن 
به مبانی معرفت جدید از محصوالت آن به صورت 

آماده استفاده کردند. )شبه مدرنیسم(
یعنی در پارادایم دانایی جامعه مان تغییری حاصل 
نشد. ما همچنان در عصر مشابهت ها و همسانی 
ماندیم و فقط اکتفا کردیم به وارد کردن محصوالت 
و پدیده های مدرن؛ اما اتفاق بدی که افتاد در علوم 
انسانی بود، به محصوالت غربی مانند دموکراسی، 
قانون، آزادی، حقوق شهروندی و غیره از منظر دانایی 
خودمان نگریستیم. چیزهایی دریافتیم اما بدیهی بود 
که دریافتمان سطحی بود نه عمقی؛ یعنی فقط شکل 
را از غرب گرفتیم. غرب زدگی مان منفعالنه بود و آنچه 
از غرب گرایی ارائه کردیم هم همراه با توهم بود و 
طبیعی بود که غرب ستیزی مان  هم که پاسخی به این 
رویکرد بود. درواقع حمله به موجودی بود که اصاًل 
وجود نداشت و توهم ما آن را ساخته بود و یک صد 
و پنجاه سال وقتمان را صرف دعواهای موهوم و 
بی اساس کردیم. عده ای تصوری از غرب داشتند و 
عده ای هم به این تصور حمله ور شدند. یکی از این 
مفاهیم جدایی دین از سیاست بود؛ که زمان و انرژی 
فوق العاده ای را از ما گرفت. دغدغه اصلی کسانی چون 
جان الک و دیگران مشارکت مردم در سرنوشتشان 
بود و این به واسطه حضور دین در آن دوران در عرصه 
اجتماع و سیاست ممکن نبود. ولی در اینجا تز جدایی 
دین از سیاست برای جدا کردن مردم از سرنوشتشان 
مطرح شد. لذا مدرس و دیگران با طرح سیاست ما 
عین دیانت ماست، سعی کردند در سرنوشت کشور 
مداخله کنند. خمینی در سال 63 در آستانه انتخابات 

مجلس دوم می گوید )نقل به مضمون(:
آقایان تا دیروز می گفتند دین از سیاست جداست 
آن همه ضرر به ما زدند. حاال که آن تز شکست خورده 
است می گویند سیاست فقط حق مجتهدین است. 
این توطئه از توطئه سابق بدتر است. آن ها به واسطه 
جدایی دین از سیاست، بخشی از مردم را که مسلمان 
بودند کنار می گذاشتند اما حاال می خواهند همه مردم 
را کنار بگذارند؛ یعنی پانصد نفر پیرمرد مأل بیایند 
برای مملکت تصمیم بگیرند باقی مردم بروند پی 

کارشان و ...
همان طور که مالحظه می شود دغدغه امام 
خمینی و جان الک یک چیز است حق مداخله 
مردم در سرنوشتشان در همه چیز همین بوده است و 
کمابیش به همین نحو مثاًل همین تقی زاده در یکی از 
سخنرانی هایش اشاره ای دارد که جالب است. می گوید 
یکی از علمای تبریز از من پرسید مشروطه ای که 
می گویید چیست؟ من هم توضیح دادم؛ حکومت 
قانون اصل تفکیک قوا و غیره. در جواب گفت در 
اسالم این معانی و مفاهیم را نداریم از کجا آمده است؟ 
گفتم از غرب گفت در غرب به آنچه می گویند گفتم که 
کونستیتوسیون گفت بهتر است همین لفظ را بکار ببرید 
وقتی لفظ مشروطه را بکار می برید به من آخوند اجازه 
می دهید بگویم هذا یشرط شارط و مشروط به نبودن 
آزادی و هکذا؛ و مگر در مورد اصالحات چنین اتفاقی 
نیافتاد اصل آن رفورمیسم بود ولی وقتی لفظ اصالح را 
بکار بردیم مدعیانی پیدا شدند که می گفتند امام حسین 
هم می گفت من آمده ام در امت جدم اصالح کنم؛ و از 
این مسائل در برخورد با پدیده های غربی در یک صد 
و پنجاه سال اخیر زیاد مشاهده می کنیم. بعضی هم 
موذیانه برای حفظ مناسبات نابرابر و اشرافی و مفهوم 
خودی و غیرخودی که در گفتمان ما وجود داشت 

تحریف می کردند و اتفاقاً مقبول می افتاد.

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری

چهره ژانوسی احزاب
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کرونولوژی استبداد نشان می دهد که وجود بحران تقویت کننده »ما« ست. ازاین رو گفتمان استبداد 
در همه دوران ها القاء کننده این بحران است تا مخالفان خود را سرکوب کرده و بهانه ای برای 
تقویت فضای امنیتی و توجیه کننده خودی و غیرخودی و این چنین استبداد قدرت خود و اقناع 

توده ها را از گفتمان جامعه گرفته و آحاد جامعه را همراه خود می کند

کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر
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دیدگاه

 بیانیه شاخه جوانان
 و دانشجویان حزب اراده ملت 

ایران به مناسبت  روز دانشجو

دامن محبت را گر ُکنی ز خون رنگین
می توان تو را گفتن پیشوای آزادی

از دیرباز فعالیت دانشجویی در سراسر جهان 
باالخص ایران ازجمله مؤثرترین فعالیت های سیاسی 
به شمار می رود که هم می تواند قشر دانشگاهی و 
فرهیخته جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و هم در بطن 

جامعه نفوذ کند.
اتفاقی که در ۱6 آذر سال ۱332 در دانشگاه تهران 
افتاد تجلی جان فشانی دانشجویان این مرزوبوم در 
راستای آزادی خواهی، عدالت طلبی و استعمارستیزی 
در راه وطن بود که برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران 
به شمار می رود. دانشگاه به عنوان نهادی تأثیرگذار در 
شکل گیری اعتراضات مردمی علیه استبداد شاهنشاهی، 
متأسفانه بعد از انقالب آبستن اتفاقات تلخی شد و در پی 
گذار از بحران های بسیار، اکنون هرچند با تنی خسته و 
نیمه جان اما همچنان زنده و امیدوار خود را به این مقطع 
تاریخی رسانده که بعد از گذشت بیش از شش دهه از 
حادثه ۱6 آذر و چهار دهه از انقالب اسالمی، ایجاب 
می نماید مطالباتی که دانشگاه و دانشجو دنبال می کند، 
به نظاره نشست و به ارزیابی واقعی از آن پرداخت. ایجاد 
فضای عادالنه برای بیان کلیه دیدگاه ها و فرصت های 
برابر جهت دسترسی به امکانات با پرهیز از جانب داری 
از جناحی خاص توسط متولیان امر، کم ترین خواسته 
هر تشکل دانشجویی برای شروع فعالیت در داخل 
دانشگاه است. مسئولیت تاریخی دانشجو در این برهه 
حساس زمانی ارائه تبیین و تحلیلی آزاد و مبتنی بر نقطه 
نظرات عقالنی و علمی و نقدهای صریح و سازنده 
و رساندن آن به گوش ارکان حاکمیت است. جنبش 
دانشجویی باید با تأسی به شجاعت و دلیری پیشگامان 
خود، بی محابا بر تاریکی های جامعه نور دانایی و 
روشنای آگاهی بتاباند و واقعیت های موجود را در 
معرض دیدگان ملت قرار دهد. در این میان وظیفه 
دولت »تدبیر و امید« فراهم آوردن زمینه و بستری امن 
برای دانشجویان است تا هر دانشجویی که می خواهد 
قدم در راه پیشگامان شهیدش بگذارد »امید« داشته 
باشد که »امنیت« دارد و تالش او به گوش حاکمان 
خواهد رسید و اثربخشی الزم را در تعیین سرنوشت 
جامعه پیدا خواهد کرد. فضای »امنیتی« باعث استیصال 
و سرخوردگی دانشجویان و دانشگاهیان می شود و 
برای از بین بردن چنین فضایی نه تنها دولت، بلکه تمام 
ارکان حاکمیت باید دست به دست هم دهند؛ چراکه 
از سال های نه چندان دور اتفاقاتی در دانشگاه ها رقم 
خورده است که به هیچ وجه در شأن جامعه دانشگاهی 
نیست. بدون تردید راه اندازی گشت ارشاد در داخل 
دانشگاه ها، بازداشت فعاالن صنفی دانشجویی و بعضًا 
صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان و ... 
نمی تواند در راستای اعتالی دانشگاه باشد. تداوم چنین 
دیدگاه ها و رویکردهایی قطعاً می تواند در این وضعیت 
تاریخی و حساس، خسارت های جبران ناپذیری به بار 
آورد. از دولت و دیگر ارکان حکومت انتظار می رود که با 
استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان زمینه ورود قشر جوان و تحصیل کرده 
به بدنه مدیریتی فرسوده را فراهم آورد تا نسل جوان 
و تحصیل کرده با شکستن بسیاری از بن بست ها و 
تلخ کامی ها زمینه اعتالی هرچه بیش تر ایران اسالمی 
را فراهم آورد. الزمه این امر این است که اینک بعد از 
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی مسئوالن نظام به 
دانشگاه ها بازگردند و پای سخن دانشگاهیان بنشینند 
و پاسخگوی مسئولیت چهل ساله خود باشند و از 
نقدهای »دانشجو« نهراسند؛ زیرا این صدای فرزندان 
ملت است که مسئوالن هر روز به نام آنان حکومت 
می کنند. فرزندان ملت بدون هیچ گونه چشمداشتی با 
نگاهی کارشناسانه کمبودها، نقصان ها و نابسامانی ها 
را بر سر حاکمان فریاد می زنند و انتظار جبران 
ناکارآمدی ها را دارند تا مبادا زمانی برسد که انباشت 
این مشکالت، جبران آن ها را غیرممکن سازد! شاخه 
جوانان حزب اراده ملت ایران، ضمن گرامی داشت 
روز بزرگ دانشجو، انتظار دارد دولت مردان با درس 
گرفتن از تاریخ و از سر دل سوزی و خیراندیشی توأم با 
دوراندیشی هوشمندانه در حفظ و حراست از دانشگاه 
این دژ مستحکم و استوار انقالب بیش ازپیش تالش 
کنند تا با همراهی و همگامی با این نسل پرسشگر، 
آینده ای درخور و شایسته ایران و ایرانی به ارمغان آید. 

عصر شنبه دهم آذرماه فیلم سراسر 
احساسی، نوستالژیک و البته آموزنده 

معلم دهکده از شبکه تماشا پخش شد.
خانم معلمی در سال بیستم خدمت، 
تدریسش را داوطلبانه در یکی از 
محروم ترین روستاهای هنگ کنگ 
چین، متشکل از مهاجرین و بومی های 

فقیر انتخاب می کند.
 پیش دبستانی روستای یونتین به دلیل 
مهاجرت ساکنین اصلی و فقر مهاجرین 
غیر بومی تنها 5 دانش آموز دارد و حقوقی 
که به معلمش می تواند پرداخت کند 
ماهانه 4500 دالر است )حدود شصت 
میلیون تومان ما(. با اینکه در رسانه ها 
فراخوان جذب معلم داده اند ولی هیچ 
کس متقاضی تدریس در آن روستای 
دور افتاده با ان حقوق تحقیرآمیز و بخور 

و نمیر نیست.
خانم معلم که همسرش مدیر یک 
کارخانه است با دیدن آگهی فراخوان 
جذب معلم به روستا مراجعه و با پذیرش 
تمام شرایط سخت مدرسه زوار در رفته 
و در حال تعطیلی، تصمیم به احیای این 
مدرسه با قدمت 50 ساله دارد. در این 
رهگذر از طعنه های اهالی روستا، بی 
ادبی رییس شورای روستا، نامهربانی 
والدین دانش آموزان و... مأیوس نشده و 
در یک نبرد بی امان و نفس گیر حتی به 
بهای به خطر افتادن سالمت خویش، همه 
نامالیمات را یکی پس از دیگری پشت 
سر می گذارد و نهایتاً با فارغ التحصیل 
شدن یکی از داش آموزان و احتمال تخته 
شدن درب مدرسه به تکاپو افتاده و پس 
از تبلیغات مستمر موفق به جذب دو دانش 
آموز جدید می شود و البته در سال پنجم 
حضورش بعنوان معلم دهکده تعداد 

دانش آموزانش بیش از 60 نفر می رسد.

نکات برجسته فیلم معلم دهکده
معلم در این فیلم ارزشمند، الگویی 
تمام عیار از یک انسان مسئول و دلسوز 
می باشد که همه چیز را با تراز منافع 
شخصی نمی سنجد. در حالی که ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک در کارند تا کرکره 
مدرسه را پایین بکشند، معلم دهکده 
ابتدا جوانه های امید را در دل تک تک 
دانش آموزان می کارد و سپس با مراجعه 
مستقیم به خانواده های از همه جا بریده و 
همنشینی و تشریک مساعی با آنها، شمعی 
در پستوخانه بینوایان روشن می کند و به 
واقع یک تحول در زندگی دانش آموزان 

و خانواده هایشان رقم می زند.
مداومت و مقاومت خانم دهکده به 
همراه روابط عمومی باال در تغییر شرایط 
مؤثر افتاده و آوازه وی در هر کوی و برزن 
ساری و جاری می شود. معلم معروف و 
دلسوخته پیشنهاد شگفت انگیز ده میلیون 
دالر در سال یک مؤسسه آموزشی را رد 
کرده و ترجیح می دهد همان معلم 4500 
دالری باقی بماند و به یک قهرمان نطام 

آموزشی بدل گردد.
با ذکر چند دیالوگ از فیلم معلم دهکده 
دیدن چنین فیلمهایی را برای تک تک 
معلمین و بویژه دانشجویان مراکز تربیت 

معلم توصیه می کنم:
»این دست سرنوشت بوده که شما بر 
سر راه آنها باشید و دانش اموزان ناامید و 

بریده از همه جا را شاد کنید.«
»- معلم دهکده: چرا امروز نیومدی 

مدرسه؟
- دانش آموز: آگه می اومدم بابا و 
مامانم دعوا می کردند، جدا می شدند و 
من تنها می شدم واسه همون نیومدم خانم.
- معلم دهکده: آرزوت چیه چوخو؟

- این که غول رعد و برق بابا مامانمو 
برگردونه! خانم آرزوی شما چیه؟

- آرزوی من آینه که یک معلم خوب 
باشم. پنج نفر از شما بیایین مدرسه. این 

بهترین آرزومه.«

جامعه] شهر[

خانم اجازه حاال میشه گریه کنم؟جنبش دانشجویی از آرمان تا واقعیت* 

نگاهی به فیلم معلم دهکده

جنبش دانشجویی بخشی از جنبش های 
اجتماعی است که توسط دانشجویان به صورت 
خودجوش و داوطلبانه در جهت تغییر یا تحول در 
اندیشه و رفتار در حوزه های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعه، در پویش هایی غیررسمی پیگیری 
می شود. جنبش دانشجویی اگرچه در چالش 
باقدرت سیاسی حاکم به دنبال اهداف و آرمان های 
انسانی و حمایت و آگاهی بخشی جامعه است 
ولی هیچ گاه به دنبال کسب قدرت و ماندگاری 
در سپهر سیاسی نیست. سابقه فعالیت جنبش های 
دانشجویی در ایران به فعالیت گروه های چپ و 
به ویژه شاخه دانشجویی حزب توده در دانشگاه 
تهران در دوره پهلوی دوم مربوط می شود. یکی از 
تأثیرگذارترین جنبش های دانشجویی مربوط به ۱6 
آذر سال ۱332 در دانشگاه تهران است که سه تن 
از دانشجویان مبارز در اعتراض به ورود نیکسون 
به ایران و در مخالفت با پیوند حکومت پهلوی 
با امپریالیسم و سرمایه داری به شهادت رسیدند 
و به همین مناسبت در این ایام برای پاسداشت 
این فداکاری در دانشگاه ها مراسم یادبود به همراه 
سخنرانی اندیشمندان و اجرای پرسش و پاسخ 
برگزار می گردد. لذا سؤال این است با توجه به 
تأثیرگذاری حداکثری جنبش دانشجویی در دوران 
مبارزه و دگرگونی رژیم گذشته چرا اکنون از این 
پتانسیل و ظرفیت اجتماعی به نحوه شایسته در 
جهت اصالحات و آگاهی بخشی جامعه استفاده 
نمی شود و اهداف و آرمان های جنبش دانشجوی 
چه بوده است و اکنون این جنبش چه جایگاهی در 
سپهر سیاسی اجتماعی ایران دارد؟ بیان چند نکته 

در این باب ضروری است.
قشر دانشجو به لحاظ اینکه از دوران کودکی و 
نوجوانی رهاشده و در دوران جوانی بسر می برد و 
هنوز به دوران میان سالی و کهولت نرسیده و ازنظر 
سنی جایگاه میانه ای دارد به همراه توان جسمی، 
انرژی و قدرت تفکر و کنش عمل باال، همچنین 
پرهیز از محافظه کاری جایگاه ویژه ای به او داده 
است؛ بنابراین همه این خصوصیات جسمی و 
روحی مثبت در این قشر، پتانسیلی است برای 
مساعدت به دولت و جامعه در مسیر توسعه و 
اصالحات جامعه؛ بنابراین شایسته است برای 

شادابی و نشاط و بهره گیری از این پتانسیل عظیم 
نیروی انسانی برنامه منسجم و بلندمدتی توسط 
نخبگان و دولت تدوین شود و به برنامه های نمادین 
بسنده نشود. همچنین این قشر به لحاظ اطالعات و 
آگاهی از شرایط علمی و تکنولوژیک روز از دیگر 
اقشار و طبقات به روزتر و آگاه تر است و این خود 
منبع مهمی جهت رجوع و روشنگری جامعه است 
که باید موردتوجه برنامه ریزان و تصمیم گیران 
قرار گیرد.جنبش دانشجویی در دوران مبارزه و 
در دوره پس  از انقالب در رخدادهایی همچون 
تسخیر سفارت آمریکا و انقالب فرهنگی نقش 
برجسته و تاریخی داشته است ولی پس ازآن 
فرازوفرودهایی را تجربه کرده است که مسیر طی 
شده تاکنون به سوی انزوا و خاموشی است و این 
فرآیند معلول بدرفتاری با دانشجویان در حوادثی 
که در دهه 70 و 80 در ایران رخ داده است همچنین 
بی اعتمادی حاکمیت به انجمن های دانشجویی 
و امنیتی شدن فضای دانشگاه و ستاره دارشدن 
دانشجوها است. لذا همان گونه که در سطور باال 
اشاره شد نباید از دانشجو و جنبش دانشجویی به 
لحاظ جوانی و تند بودن هراس داشت بلکه این 
قشر باید رسالت اصلی خود که هم اکنون دیده بانی 
انقالب و افشای پلشتی ها و فسادها در جامعه است 
را به شایستگی و باقدرت پیگیری کند و بگفته شهید 
بهشتی: »دانشجو مؤذن جامعه است اگر خواب 

بماند نماز امت قضا می شود«.
موضوع دیگری که به نظر نگارنده مهم است 
رسالت جنبش های دانشجویی در مقابل آسیب ها 
در حوزه صنفی است. جنبش های دانشجوی 

تأثیرگذار در خصوص کیفیت نظام آموزشی در 
آموزش وپرورش و آموزش عالی شکل نگرفته 
است و چندان حساسیت و واکنشی دیده نمی شود. 
چنانچه دولت در نقش آفرینی جنبش دانشجویی 
در سپهر سیاسی اعتقادی ندارد حداقل می تواند به 
پویایی و تقویت این قشر در خصوص مطالبات 
صنفی و مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های 
آموزشی در دانشگاه ها و سیستم آموزش عالی 

مساعدت کند.
دانشجو دارای نیروی اندیشه و عمل باالیی 
هست و با اهداف و آرمان های انسانی و متعالی 
می تواند تغییرات و تحوالت اساسی را در مقابله 
با آسیب ها و بحران های جامعه و حرکت به سوی 
شرایط مطلوب به وجود آورد ولی متأسفانه 
کم توجهی نخبگان و دولت و بی اعتمادی به 
پتانسیل بزرگ جنبش های دانشجویی موجب 
بی هویتی و انزوای این بخش از جامعه شده است 
و دانشجویان که باید به عنوان گروه مرجع و فعال 
در جامعه پذیری سیاسی باشند اکنون به گروه 
آسیب پذیر و وابسته تبدیل شده اند و حمایت 
دولت به این حوزه به مجوزهای نیم بند در بعضی 
از دانشگاه ها در مراسم روز دانشجو ختم می شود. 
لذا شایسته است همگان برای رهایی از شرایط 
نامطلوب سیاسی اجتماعی کنونی از ظرفیت ها و 
پتانسیل این بخش بهره گیرند و تعامل با دانشجو 
و جنبش های دانشجویی را مورد تجدیدنظر قرار 

دهند.
* سرمقاله »روزنامه آرمان استان سمنان« شماره 
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محمد فاضلی؛ استاد دانشگاه و عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در 
یادداشتی به نقد رفتار کارگزاران سازندگی در 
مواجهه با دوچرخه سواری نمادین حناچی 
پرداخته است. متن یادداشت او که در کانال 

تلگرامی اش منتشر شده را می خوانید.
شهردار تهران )#شهردار_پیروز( به 
کمپین سه شنبه های بدون خودرو پیوسته 
و دیروز سیزده آذر ۱397 با دوچرخه سر 
کارش رفت و شب هم با دوچرخه به خانه 
بازگشت. غالمحسین کرباسچی شهردار 
سابقه تهران )از دی ۱368 تا فروردین 
۱377( به او خرده گرفته است که به جای 
رفتار پوپولیستی با دوچرخه رفتن، صبح 
زود با ماشین سر کارش برود و آزادسازی 

واگن های معطل مانده مترو را پیگیری کند.
این ازجمله اولین حمله های تفکر »عمران 
بتونیستی« کارگزاران سازندگی به شهردار 
تهران است. چند نکته: اول، صبح زود قبل 
از شروع ساعت اداری به محل کار رسیدن، 
قبل از آن که دیگرانی سر کار باشند تا بتوان 
موضوع واگن های مترو را از آن ها پیگیری 

کرد، راهکار حل مسأله مترو نیست.
توسعه مترو معطل پیگیری نیست، موانع 
دیگری دارد از اقتصاد حمل و نقل تا سیاست 
شهری. تفکری در پس ذهن برخی مدیران 

سنتی هست که هر کس خروس خوان 
بیاید و دیرهنگام برود، مدیر خوبی است. 
مدیران بسیاری هستند که روزی شانزده 
ساعت یا بیشتر کار می کنند، آخر هفته هم 
کارتابل های شان را به خانه می برند، اما یک 
تصمیم درست نمی گیرند و اصالً وقتی برای 
فکر کردن، خواندن و برگزاری چند جلسه 
معدود اما کارآمد ندارند. ساعات کار بسیار 

نشانه مدیر خوب بودن نیست.
غالمحسین کرباسچی در حالی به 
شهردار_پیروز می تازد و او را به توسعه 
حمل و نقل عمومی فرامی خواند که دوران 
مدیریت او بر شهرداری تهران، در ادبیات 
شهرسازی و حمل و نقل شهری، به دوران 

غلبه و اولویت دادن حمل و نقل شخصی 
)ساخت بزرگ راه ها( و عمران بتونیستی 
)فروش تراکم، افزایش درآمدهای شهر از 
مسیر فروش فضا، و توسعه بتونی( مشهور 
است. ده ها طرح و پروژه عمرانی شهر تهران 
حاصل تفکر »عمران بتونیستی« دوران 

غالمحسین کرباسچی است.
بزرگ راه هایی که او توسعه داد، و شهری 
که بر اثر تداوم تفکر او تا به امروز بسط یافته 
است )و فقط او در آن سهیم نیست بلکه 
محصول نگرش کلی سیاست گذاران و 
قدرت به توسعه است و او نماد مدیریت 
شهری آن به حساب می آید( تهران امروز – 
این ناخوش شهر - را ساخته است. توصیه 

خوب است، اما برای کسی که ابتدا درباره 
گذشته سیاست گذاری و مدیریت خود، و 

اشتباهاتش به کفایت سخن گفته باشد.
حمله غالمحسین کرباسچی به پیروز 
حناچی و دوچرخه سواری او، نوک کوه 
یخی است که بخش عمده آن زیر آب  تفکر 
کارگزاران سازندگی ناپدید است: »اولویت 
ساخت وساز به هر قیمتی«. این اندیشه با 
»نماد«، »مردم به معنای انسان های کنشگر 
و صاحب حق برابر در مقابل قدرت« 
و »نیروی مردم« سازگار نیست. تبختر 
نخبه گرایانه تکنوکراتیک – نگاهی شبیه به 
این که »ما می فهمیم و بقیه ...« در این رویکرد 
متجلی است، و وارد شدن به تعامل نمادین 
و هم سطح با مردم، در این تفکر جایگاه ندارد.

جوهره این تفکر آن است که شهر را 
با بزرگ راه ها، با پروژه نواب، با »بکوبیم و 
بسازیم«، با »فقرا صبر کنند تا بسازیم، آن ها 
هم باالخره نفع اش را می برند«، اداره می کنیم؛ 
مردم که هیچ، نخبگان و منتقدان هم بی خود 
حرف می زنند و یک وقتی می فهمند ما 
درست تصمیم گرفته ایم. همین تفکر است 
که سالیانی دراز محیط زیست را به هیچ گرفت 
و تجلی شهری آن شد بی سامانی مدیریت 
پسماندهای شهری که تا به امروز هم ادامه 
داشته است. همین تفکر به جان محیط زیست 

افتاد و از تاالب، رودخانه، دریاچه، جنگل و 
حیات وحش را تخریب کرد. این تفکر به 
چیزهای ُگنده عالقه دارد که به چشم بیاید، 
پر از سازه های بتنی؛ شهر آرزوهای  این تفکر 
چیزی شبیه دنیای انیمیشن »پینوکیو 3000« 

است؛ ناخوش شهر.
عجیب است که مرد نگران حمل و نقل 
عمومی امروز، در روزهای مدیریتش نگران 
بارگذاری تهران روی گسل ها و خطر زلزله 
نبود، و اگر بود هیچ تجلی و بروز نداشت، و 
سازوکارهایی برای ساختن شهر ایمن در برابر 
آتش در پیش نگرفت، و نظام مهندسی را برای 
سالمت در ساختمان سامان نداد و شهرداری 
عاری از فساد را دنبال نکرد؛ و فضای سبز 

»سازگار با کم آبی« را به هیچ گرفت.
شهردار پیروز ادامه بده، دوران هم سطح 
نبودن با مردم، بی توجهی به نمادها )اگر یک 
دوچرخه سواری یک روزه باشد(، دوران 
بی مردم بودن، دل خوش کردن به عمران 
صرفاً سازه ای، غرق شدن در ساخت وساز 
و غفلت از اصالح سازوکارهای اداره شهر 
گذشته است. موانع اصلی توسعه مترو و 
حمل و نقل عمومی را هم با مردم در میان 
بگذار. لحظه ای شکست خواهی خورد که 
آدم ها و ایده های نو را رها کنی و در دامان 

گذشته آرام بگیری.

شهردار پیروز ادامه بده

رضا قاسم پور 
مسئول کمیته فرهنگی  حزب اراده ملت ایران 

b.zanganli@gmail.com
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سرویس اقتصادی - بحث توسعه 
اقتصادی یا همان اقتصاد توسعه در مفهوم 
آکادمیک درواقع برمی گردد به دوران بعد از 
تازه  کشورهای  دوم  جهانی  جنگ 
استقالل یافته ای که به دنبال صنعتی شدن و 
جبران عقب ماندگی از قافله جهانی بودند. 
الگوهایی برای توسعه از سوی نظریه پردازان 
کشورهای سرمایه داری داده می شد و در 
مقابل این ها نظریه پردازانی هم از سوی 
بلوک شرق سوسیالیستی به عنوان الگوی 

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

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

موضوعات ارائه می شود:

دیدگاه

ایجاد تشکل های کارگری به جهت 
این که یکی از مؤلفه های اصلی برای 
رسیدن به خواسته هایی مثل امنیت شغلی 
و رفاه نسبی در همه مشاغل است، مطالبه 
و خواستگاه طبیعی و مشترک همه اقشار 
می باشد. علیرغم اینکه تشکل های مدنی، 
کارگری و صنفی هرکدام فعالیت و 
تأثیرگذاری های خاص خود را دارند، اما 
دارای ضعف ها و کاستی هایی نیز می باشند. 
در کشور ما دولت ها آمادگی واگذاری 
مسئولیت به مردم را ندارند و علیرغم 
شعارهای مختلف نه تنها در کوچک سازی 
بدنه دولت اقدام مؤثری صورت نپذیرفته، 
بلکه در هر دوره ای دولت ها بزرگ و 
بزرگ تر می شوند، درحالی که باید امور 
از طریق خصوصی سازی به مردم واگذار 
گردد. عدم ارتباط ساختاری با بدنه، ضعف 
تمامی تشکل های مدنی و صنفی است که 
این امر ناشی از عدم به کارگیری این تشکل ها 
در تصمیم گیری، از سوی دولت ها می باشد. 
دولت و اعتماد اجتماعی در شرایط فعلی 
دولت نیاز مبرم به افزایش اعتماد اجتماعی 
دارد که در اثر ایجاد شکاف طبقاتی فاحش در 
جامعه و تضاد بین کارگران و سرمایه داران 
خدشه دار شده و به شدت کاهش یافته 
است. ازآنجایی که سرمایه داران سعی در 
مقابله با این تشکل ها دارند و ازآنجایی که 
که بیش از 50 درصد جمعیت کشور را 
کارگران و خانواده هایشان تشکیل می دهند، 

گفتگوی رودررو، صریح و کارگشای دولت 
با کارگران و نمایندگان آن ها می تواند، باعث 
افزایش اعتماد اجتماعی گردد. دولت باید 
به تشکل های مردم نهاد، شوراهای اسالمی 
کار و نهادهای کارگری، جهت بیان مسائل 
حوزه خود، تریبون کافی بدهد و درنهایت 
مردم و نمایندگان نهادهای مدنی را در 
تصمیم گیری ها مشارکت دهد. توسعه 
نهادهای مدنی و صنفی مسئله دیگر این 
است که تا حدودی کارگران جدا از دیگر 
اقشار جامعه انگاشته می شوند، همین امر و 
دخالت ندادن تصمیم مردم در سرنوشت 
اعتراضات خودجوش  باعث  خود، 
کارگری گردیده که بعضاً به نافرمانی 
مدنی تبدیل می گردد. البته به نظر می رسد 
در مقطع کنونی، شرایط گفتگو و تفاهم 
بین دولت و تشکل های کارگری چندان 
فراهم نباشد. یکی از مشکالت کشورهای 
جهان سوم این است که نهادهای مدنی در 
زمان های خاص و جهت حضور مردم به 
کار گرفته می شوند. به یاد بیاوریم حضور 
چشمگیر قشر کارگر در زمان انتخابات برای 
دولت های یازدهم و دوازدهم تدبیر و امید 
برگی از تاریخ مشارکت های مردمی را در 
این سرزمین رقم زد.  اگر این گونه حضور 
برای دولت مهم و حیاتی است پس دولت 
باید توسعه نهادهای مدنی و صنفی به عنوان 
مهم ترین و مؤثرترین راه اعمال نظر مردم 
در تصمیم سازی های کشور به رسمیت 
بشناسد. آنچه دغدغه و مشکل عمده کنونی 
قشر کارگر می باشد، کوچک شدن سفره ها 
و فاصله روزافزون و کمرشکن طبقاتی 
است. در جریان اقتصادی در سال جاری 

ضربه مهلک و جبران ناپذیری به قشر کارگر 
و خانواده هایشان وارد آمده است. به طور 
مشخص خصوصی سازی ناقص و سپردن 
مراکز بزرگ کارگری به افراد ذی صالح و 
استفاده از رانت دولتی، اعتراضات صنفی 
کارگران را در برداشته که در شعارهای 
کارگران به وضوح دیده می شود  که می توان 
در اعتراضات اخیر هپکو، آذرآب، هفت تپه 
و فوالد خوزستان مشاهده کرد. بعد از 
فاصله طبقاتی، یکی دیگر از مشکالت 
بزرگ کارگران نادیده گرفتن قوانین کار و 
قوانینی اساسی از سوی قشر سرمایه داران 
بزرگ  است. زمانی که کارگاه های 
این گونه محروم هستند، چگونه می توان 
از قشر کارگر تولید باال همراه باکیفیت را 
انتظار داشت؟ چگونه می توان شکل گیری 
نهادهای مدنی و کارگری را انتظار داشت؟ 
در کشور ما نیروی کار مشمول قانون کار 
حدود ۱4 میلیون نفر می باشند که فقط به 
دو و نیم میلیون نفر جمعیت کارگری که 
در خدمت دولت هستند، توجه می شود. 
بنابراین مشارکت همه جانبه و تصمیم ساز 
مردم از طریق نهادهای مدنی و صنفی 
به عنوان اصلی ترین و مهم ترین راهکار 
تحقق دموکراسی اهمیت می یابد و جهت 
برگرداندن اعتماد این قشر عظیم و جهت 
کم کردن فاصله طبقاتی فاحش به وجود 
آمده باید شرایط را برای حضور حداکثر 
مردم از طریق واگذاری مسئولیت به آن ها، 
ایجاد نماییم. بدون مشارکت همه جانبه و 
تصمیم ساز مردم هیچ دولتی اوالً توانایی 
و دوماً تخصص الزم را برای اداره همه 

امور ندارد.

اقتصاد] توسعه[

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

توسعه اقتصادی همراه با فرهنگ  •
انسانی و عدالت اجتماعی

پرویز شهریاری )کتاب توسعه 2
 نشر توسعه،1370(

نویسنده با الهام از مکتب سوسیالیسم در 
این مقاله معتقد است؛ توسعه اقتصادی تنها 
وقتی ثمربخش و مترقی است که بافرهنگ 
انسانی و عدالت اجتماعی همسو باشد. بدون 
توجه به این دو جنبه )فرهنگ انسانی و عدالت 
اجتماعی( توسعه اقتصادی اگر هم عملی شود 
راه گشای جامعه به سمت زندگی شرافتمندانه 

و آگاهانه نیست.
وی با اشاره به پلورالیسم سیاسی و 
اجتماعی، می گوید: عنصر اصلی فرهنگ 
انسانی وجود دموکراسی به معنای عام کلمه 
است؛ یعنی می بایستی آزادی در اعتقادات، 
سیاست، فعالیت های شغلی و... وجود 
داشته باشد. نفی تمرکزگرایی و کثرت گرایی 
اجتماعی و سیاسی نیز نوعی از نمود 

دموکراسی است.
شـهریاری در این گفتار ضمن توجه به 
شایسته ساالری، با اشاره به عامل فرهنگ 
انسانی، معتقد است که این مقوله درعین حال 
به معنای باال بردن سطح اخالق و دانش جامعه 
است، چه در روابط و تخصص های فردی 
و چه در روابط اجتماعی و کارایی جمعی. 
چنین شرایطی زمانی فراهم می آید که شرایط 
تحصیل و آموزش همگانی مهیا شود و 
کارهای کلیدی به شایسته ترین ها واگذار 
شود. )اعتقاد به شایسته ساالری( بنابراین 
آموزش همگانی الزمه فرهنگ انسانی است.
از منظر وی عدالت اجتماعی نیز که یکی از 
عناصر اصلی توسعه اقتصادی است باید مدنظر 
قرار گیرد. در این خصوص باید اذعان داشت 
حتی ژاپن که امروزه در توسعه اقتصادی 
پیشگام است، نتوانسته دشواری های اصلی 
مردم و جامعه خود را حل کند، چراکه عدالت 

اجتماعی را به خوبی برقرار نکرده است.

آیا توسعه مستقل امکان پذیر است؟ •
احمد حبیبی )کتاب توسعه، نشر توسعه 

)1370
سرمایه داری  جهانی  استیالی  ابعاد 
به اندازه ای وسیع و همه جانبه است که امید 
رهایی از وابستگی و نیل به توسعه مستقل 
را بعضاً به یاس مبدل کرده است و در این 
خصوص حتی برخی از افراد مستقل یا 
سیاستمداران داخلی نیز با مشاهده چنین 
دشواری هایی که حاکی از برتری تکنولوژی 
سرمایه داری است راهی جز تبعیت از 
این برنامه را ندارند. برای رهایی از سلطه 
سرمایه داری و رسیدن به توسعه مستقل چه 

باید کرد؟
رویکرد توسعه مستقل تکنولوژی:

حبیبی با اعتقاد به عامل تکنولوژی و نقش 
آن در توسعه می گوید: در سایه امکاناتی که 

انقالب نوین تکنولوژیک برای مبادله و گردش 
اطالعات در تمام سطوح در اختیار هر خانواده 
و هر فرد قرار می دهد، محدودیت ها و موانع 
موجود در برابر ملت های گرفتار در استیالی 
سرمایه داری نیز از میان برداشته می شود و آنان 
هم در معرض آگاهی ها و دانایی های علمی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرند 
و درنتیجه ذهنیت این جوامع به سرعت تغییر 

می کند و رو به رشد می گذارد.
 نویسنده در اینجا با تکیه بر روش های 
عقالنی و علمی در توسعه به دنبال تبیین 
بومی سازی تکنولوژی است و در این رابطه 
می گوید؛ تبادل اطالعات و گردش آزاد آن در 
میان ملت ها هماهنگی، همبستگی و اتحاد را 
که الزمه پیروزی این ملت ها و غلبه بر وابستگی 
و عقب ماندگی است تسهیل خواهد کرد و لذا 
جامعه به سمت توسعه مستقل حرکت خواهد 
کرد. حبیبی می گوید؛ این اساس ابتدا باید با 
روش های عقالیی، تکنولوژی را آموخت 
و وارد کرد و سپس با روش های علمی این 
آموخته ها را تغییر داد و برای توسعه مستقل 
بومی سازی کرد. از منظر حبیبی چنین وضعی 
زمانی رخ خواهد داد که ملت ها یک زندگی 
آزاد و مستقل در سایه تالش و پشتکار و 

همکاری و همیاری داشته باشند.
استبداد عاملی مهم در جلوگیری از توسعه:
حبیبی با بیان اینکه تحرکات فرهنگی و 
اجتماعی، اغلب باعث پذیرش توسعه در 
ابعاد دیگر آن از سوی حکومت ها می شود، 
معتقد است؛ در کشورهای توسعه یافته به 
دلیل عدم دخالت نیروهای خارجی، فرهنگ 
توسعه در بستر واقعی خود جـریان می یابد، 
درحالی که در کشورهای جهان سوم، وجود 
حاکمیت های مستبد و دست نشانده که اغلب 
برآمده از کودتاهای نظامی، امپریالیستی و 
سوسیالستی است، خود بزرگ ترین مانع در 

برابر جریان توسعه هستند.

توسعه صنعتی و تکنولوژیک الزمه  •
توسعه اقتصادی:

نویسنده در بحث توسعه اقتصادی همچون 
احمد حبیبی )یکی از صاحب نظران توسعه(، 
در ادامه دیدگاه های اقتصادی خود معتقد است 
که در توسعه اقتصادی باید ابتدا در این بخش به 
توسعه صنعتی، علمی و تکنولوژیکی رسید، 
چراکه با تغییرات فنی و تکنولوژیکی از طریق 
برنامه های مدون، توسط مؤسسات تحقیق، 
توسعه اقتصادی گام به گام جلو می رود و 
صنایع را به دنبال خود می کشاند.در این 
خصوص برای انتقال و استقرار تکنولوژی، 
نیاز به نیروی انسانی ماهر است. به این ترتیب 
از مجموعه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی به اهمیت محوری عامل اقتصادی 
برای توسعه و از عامل اقتصادی به اهمیت 
محوری تکنولوژی و از عامل تکنولوژی به 

اهمیت محوری انسان می رسیم.

تکنـولـوژی، مـحـور تـوسـعـه •
دکتر ابراهیم رزاقی )کتاب توسعه، نشر 

توسعه 1370(
نویسنده برخالف دیدگاه هایی که توسعه 
را تک بعدی دانسته و آن را صرفاً به توسعه 
اقتصادی، سیاسی و یا اقتصادی محدود 
می کنند، معتقد است که تجربه کشورهای 
توسعه یافته سرمایه داری و سوسیالیستی و 
همچنین شکست های فراوان کشورهای 
درحال توسعه بیانگر این امر است که مجموع 
عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

در دستیابی به توسعه نقش مهمی دارند.
مع الوصف رزاقی اما همسو با سایر 
اندیشمندان مدافع تقدم توسعه سیاسی؛ نقش 
آن را کمی بیشتر از دیگر ابعاد توسعه دانسته 
و می گوید: بااین حال نقش توسعه سیاسی در 
مقایسه با سایر ابعاد توسعه، چشمگیرتر است، 
چراکه تا تغییر و تحول الزم در ساختارهای 
اجتماعی صورت نگیرد و تا برنامه های توسعه 
از تداوم و تضمین های اجرایی برخوردار 
نباشد، توسعه اقتصادی و فرهنگی صورت 

نمی گیرد.

توسعه اقتصادی و جهان بینی •
علی رضاقلی زاده )کتاب توسعه 6، نشر 

توسعه 1372(
نویسنده با دیدگاهی ایدئولوژیکی به 
مقوله اقتصاد بر این باور است که هر اقتصادی 
به جهان بینی و فلسفه الهی )مثل ایران( و یا 
غیر الهی )مثل جامعه غرب( تکیه زده است. 
درواقع بر این اساس می توان گفت؛ نوع رفتار 
اقتصادی هر قومی بیانگر نحوه نگرش او به 
تاریخ، اجتماع و جهان و آخرت نیز می باشد و 
اقتصاد نیز در این برآیند نمی تواند بدون فلسفه 
و جهان بینی باشد. با چنین دیدگاهی رضاقلی 
زاده معتقد است؛ جهان بینی امروز اقتصاد ایران 
از جنبه نظری پشت به دنیا کرده درحالی که 
جهان بینی اقتصادی که در دانشگاه ها تدریس 
و از کتاب های توسعه تجویز می شود، رو به دنیا 
است و این تعارض باعث رشد و توسعه یکی 

و توسعه نیافتگی دیگری می شود.
تفکر قضا و قدری:

رضاقلی زاده با انتقاد از نظام آموزشی 
معتقد است؛ علوم اقتصادی ما جوانانی 
نفهم، نازپرورده، متنعم، کم کار و مدعی به 
وجود می آورد که در همان ابتدای کار همه 
مشکالت را از سرخود باز کرده و به گردن 
استعمار می اندازد و این همان تفکر قضا و 
قدری است که باعث سلب مسئولیت فردی و 
اجتماعی و ایجاد روحیه منفی و انتظار داشتن از 
دیگران می شود که بیایند و کار را درست کنند؛ 
بنابراین مجموعه این عوامل باعث عدم توسعه 
اقتصادی می شود؛ اما با تمام این ها از خطاکاری 
و سهل انگاری و بی سوادی بسیاری از مدیران 

هم نمی توان گذشت.
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قهوه تلخ )1(

شانزده سالم بود که با چند شعر کوتاه 
سهراب آشنا شدم بی اختیار جذب آن 
شدم اکنون اما بعد از چهل و سه سال شعر 
برای من فقط دلمشغولی نیست، بلکه 

دغدغه است؛ گرچه شاعر نیستم.
 شعر کجا می رود؟ شعر همیشه راه 
خودش را خود بر می گزیند، نگرانی 
اینجاست که بازار مکاره ای بنام شعر 
برپا شده و تورها گسترده شده و عده ای 
هم مشغول تناول از این خوان گسترده 
هستند ولی امثال حسین منزوی که اتفاقًا 
کم هم نیستند بر سر این سفره جایشان 
خالی است و در تنهایی و بی مهری و 
تنگدستی سکان کشتی را جلو می برند 
تا عده ای که هرجا نامی از شعر هست، 
ناگهان سروکله شان پیدا می شود و 
در غیاب ستون های شعرهمه آنچه 
را دیگران کاشته اند بی هیچ رنجی که 
کشیده اند باشند، مالک شوند و از نان و 
آبش هم برخوردار! داستان غریبی است 
اما حقیقتی تلخ نیز. معلوم نیست کسانی 
که حسب شغلی که دارند و مواجبی 
می گیرند تا این نابسامانی را بسامان کنند و 
حق به حقدار برسد، کجای کار هستند؟ 
و چه می کنند؟ از وزارت ارشاد گرفته تا 
همین شهرداری خودمون همه هستند اما 
کجا؟ و این وضعیت تا کی ادامه خواهد 
داشت؟ همه چیز گران اداره می شود از 
دولت تا شهرداری ولی خروجی قابل 
مالحظه نیست. چرا؟ همه هم سالم اند 
الحمدهلل و کارها هم روتین وار و بخوبی 
تکرار می شود و نباید مشکلی باشد ولی 
هست بنظر می رسد مشکل زیر سر خود 
شعر است. قلم ها و تریبون ها بکار بافتن 
مشغولند و هرکسی از منظری صاحب 
نظری می کند و آخر سر نیز شاید از الزامات 
زمانه و تکنولوژی. من خودم اگر بخواهم 
ببافم اینطوری می بافم که شعر خودش در 
واقع رسانه است منتها رسانه ای ماندگار 
مانند منبر؛ اما دیگر با آمدن رسانه های 
مجازی و شکل گیری موزاییک وار 
آن، چه نیازی به شعر است؟ و این است 
که مقصر اصلی مخاطبانی هستند که در 
فضای مجازی گیر کرده اند و رغبتی به 
شعر نشان نمی دهند. االن #هشتک همین 
کار شعر را انجام می دهد و ماندگاری اش 

هم قابل قبول است!
این می شود سمبَل کردن، بافتن و 
با ذهن مخاطب بازی کردن کاری که 
متأسفانه مد رسانه ای ما شده و ساختن 
جامعه ای بر اساس توهم؟! عده ای 
می بافند و عده ای هم متوهم می شوند 
و اتفاقاً هردو هم راضی اند چراکه هردو 
تقصیر خود را سر الزامات زمانه و غیره 
انداخته اند؛ اما حقیقتی هم هست که زیر 
همین دروغ ها و بافتنی ها مدفون شده 
است آن چیست؟ سعی ما بر این است 
که؛ هرچند برای بعضی ناخوشایند؛ تا 
آنجا که صفحات نشریه اجازه دهد نقبی 
به آن حقیقت پنهان و مدفون بزنیم و بقول 
معروِف اقتصاد سیاسی، شعر و ادبیات را 
تعریف و مشخص کنیم یا خدا رو چه 
دیدی شاید هم توانستیم با آغاز و پایان 
زمستان پرده از حیف ومیل های کالن 

برداریم.

اخبار 

درباره نویسنده کتاب: دکتر جواد مسعودی 
متولد ۱347 در همدان و ساکن استان سمنان 
است، وی دکترای علوم سیاسی با گرایش 
مسائل ایران دارد. این کتاب اولین کتاب 
ایشان است گرچه وی سابقه کار مطبوعاتی 
از سالهای ۱39۱ تا کنون داشته است. ایشان 
مدرس دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی 

میباشد.
درباره کتاب: کتاب در 282 صفحه و با 
قیمت 2۱700 تومان در زمستان ۱396 توسط 
انتشارات فرهوش تهران به چاپ رسیده است. 

کتاب شامل بخش های زیر است:
-   مقدمه و پیشگفتار

-   فصل اول: دولت حداقل، گامی به سوی 
توسعه دموکراسی

-   فصل دوم: دولت مشروطه آغازگر عصر 
دموکراسی / پهلوی ها و تکوین مدرنیسم در 

ایران
-   فصل سوم: انقالب اسالمی )از دولت 
آرمانگرای انقالبی تا دولت تکنوکرات 

سازندگی(
-   فصل چهارم: دولت تعامل گرای خاتمی 

/ دولت آزمون و خطای احمدی نژاد
-   فصل پنجم: تاثیر خصوصیات جامعه 
ایران در روند تحول دموکراسی و دولت های 

معاصر
-   فصل ششم: چشم انداز دولت حداقل 

و دموکراسی در ایران
-   فصل هفتم: راهکارها و نتیجه گیری

نویسنده کتاب در فصل اول در مزایای 
دولت کوچک با استفاده نظریات فیلسوفان 
مختلف صحبت میکند گرچه در این زمینه 
بیشتر به نظریات اندیشمندان راستگرا توجه 
کرده است و فقط در معدود مواردی به دیدگاه 

های چپگرایانه توجه نموده است. در حالیکه 
ادبیات فراوانی در این زمینه وجود دارد که 
زیربنای تئوریک  بحث دولت حداقل در 
حکومتهای سوسیال دموکرات است. در 
سه فصل بعدی روند قبض و بسط دولت 
را در حکومتهای صد سال اخیر ایران مورد 
بررسی قرار میدهد. که بررسی بسیار زیبائی 
است و نویسنده با دقت و ذکر جزئیات، نقش 
و گستره دولت را در هر دوره مشخص کرده 
است و قیاسی بین این دولت ها را به خوانندگان 
ارائه مینماید.  ایشان در فصل پنجم با استفاده 
از خصوصیات روانشناسانه و جامعه شناسانه 
جامعه ایرانی، رابطه دولت و ملت را مورد توجه 
قرار میدهد و نشان میدهد که شکل دولت ها 
منبعث از خصوصیات جامعه ایرانی بوده است 
و تاحدودی گریز ناپذیر میباشد. و در فصل 
ششم به بحث در مورد رابطه دموکراسی و 
دولت حداقل در ایران و چشم انداز آتی آن 
میپردازد و این نتیجه را میگیرد که با این حجم 

از سیطره دولت، شانس تحقق دموکراسی 
واقعی در ایران پائین میباشدو نهایتا در فصل 
آخر راهکارهائی برای رسیدن به دموکراسی بر 

اساس نظریه دولت حداقل ارائه میکند. 
از چند زاویه میتوان به موضوعات، استدالل 
ها و نتیجه گیری نهائی کتاب نقدی وارد کرد:

اول اینکه به موضوع دولت حداقل 
میتوان از دو زاویه نگریست: یکی از زاویه 
حجم دولت و میزان مداخالت آن، دوم 
نوع و محتوای مداخالت دولت. در سراسر 
متن دکتر مسعودی این دو موضوع یکسان 
پنداشته شده است. در حالیکه میتوان دولتی 
بزرگ داشت ولی نقشی خدماتی و زیرساختی 
را به آن سپرد و لذا فضای دموکراسی را تقویت 
کرد و برعکس، میتوان دولت حداقلی داشت 
ولی مهمترین گلوگاه ها برای مداخله را در 
دستان آن دولت نگاهداشت. در طی سال های 
اخیر این پدیده را به وضوح در دولتهای آقایان 
رفسنجانی، خاتمی و روحانی خصوصا در 

حوزه های ارشاد، بهداشت و درمان، آموزش 
عالی و آموزش و پرورش مشاهده میکنیم. 
دولت به شدت گلوگاه های اصلی نظیر 
گزینش نیروها، اعطا مدارک و مجوزها، 
تایید متون درسی و فرایند بوروکراتیک را 
در اختیار گرفته ولی در سایر قسمتها که اکثرا 
بخشهای خدمت رسان و پرهزینه میباشد، 
سلب مسئولیت نموده است. بعنوان مثال به 
فرایند تولید و نشر کتاب نگاه کنید. گلولگاه 
که تائید مجوز چاپ است در اختیار دولت 
است ولی تمام قسمتهای دیگر نظیر تهیه کاغذ، 
خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی، نشر و 
توزیع و حق تالیف را به بازار یا سایر قسمتهای 
غیر دولتی سپرده است. به این ترتیب ضمن 
کوچک کردن ساختار خود، اصلی ترین 
بخش که مانع از دموکراسی واقعی میباشد را 
– با حداقل هزینه - در اختیار خود نگاهداشته 

است.
دوم اینکه استدالل ها در زمینه دولت 

حداقل خصوصا در رابطه با ایران دقیق و کامل 
نیست و میتوان دالیلی را آورد که بر علیه نقش 
دولت حداقل باشد. فرایند تاریخی در ایران 
نشان داده است که بدون ایجاد زیر ساختهای 
الزم، کوچک سازی دولت در بسیاری از موارد 
باعث واگرائی شدید در کشور میشود و الزم 
است قبل از اقدام به کوچک سازی دولت 
نقش شوراهای تصمیم گیر محلی را تقویت 
کرد و یا همگرائی فرهنگی اقتصادی را بطور 
کامل ایجاد نمود. از طرفی ایجاد دولت حداقل 
بدون تعیین تکلیف منابع نفتی و سایر منابع 
طبیعی در اختیار دولت، از نظر عملیاتی غیر 
ممکن است و الزم است ابتدا نقش صاحبان 
این منابع مشخص گردد و سپس بر آن اساس 

در مورد دولت حداقلی صحبت نمود.
و نهایتا اینکه دولت در ایران کارکردهائی 
دارد )هم از دید خود کارگزاران دولتی، هم 
از دید روشنفکران و اندیشمندان و هم 
از دید مردم( که با کارکرد های آن در سایر 
جوامع تفاوتهائی دارد. الزم است که در 
ابتدا کارکردهای دولت در ایران را احصا 
نمود، سپس رابطه هر کدام از کارکردها با 
دموکراسی را سنجید و سپس بر اساس آن 
نظریه »دولت حداقل پیشگام دموکراسی« را 
تبیین و ترویج کرد. به صرف نشان دادن رابطه 
بین دولت حداقلی )با تعریف کالسیک آن( و 
تحقق دموکراسی نمیتوان با استفاده از این نظریه 
به سمت دموکراسی در ایران رفت.  این کار 
میتواند عالوه بر اختالالتی که در مدیریت امور 
در ایران ایجاد میکند منجر به بروز یک اختالف 
طبقاتی وسیع نیز بشود. شبیه به پدیده ای که در 
حکومت روسیه بعد از فروپاشی دولت بزرگ 
و متمرکز رخ داد. در جامعه روسیه با فروپاشی 
دولت بزرگ و حجیم مرکزی گروه های بسیار 
کوچک فرصت طلب توانستند از موقعیت 
استفاده کنند و مدیریت امور را در دست گیرند 
و عمال ایجاد دولت حداقل نتوانست منجر به 

تحقق دموکراسی بیشتر در روسیه شود.

نگاهی به کتاب »زمهریر دموکراسی در سپهر سیاسی ایران معاصر )با نگاهی به کاهش تصدی گری دولت(« 

دولت تاِر زمهریری سرد / منقرض شد که شهسوار آمد  )شروین وکیلی(
افشین فرهانچی

عضو شورای مرکزی 
حزب اراده ملت ایران

afarhanchi@yahoo.com

کاوه مصدق

Kaveh.mosaddeqh@gmail.cim

دبیر حزب اراده ملت در شهرستان البرز منصوب شد
  طی حکمی از سوی احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت، سرکار خانم گلزار اردم به عنوان دبیر این حزب در شهرستان البرز منصوب گردید.

دوستان گرامی آقایان 
انوشیروان محسنی بندپی و عزیزا... شهبازی

انتصاب شایسته شما را به سمت استانداران تهران و البرز تبریک عرض نموده، از درگاه 
خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندم.

کارگاه مهارت »همکاری بایکدیگر« به همت شاخه جوانان حامای اهواز برگزار شد
 کارگاه مذکور شانزدهم آذر ماه ۱397 در خانه احزاب خوزستان باحضور تنی چند از مدیران،کنشگران ، نمایندگان احزاب و رسانه ها صورت 

پذیرفت.  از جمله موارد مطروحه میتوان به تعریف گروه،پروفایل سازی برای گروه،الزمه ها ی گروه موفق و... اشاره نمود.

مهندس محمد هادی 
جامعی به سمت عضویت 

در مجمع مشورتی 
توسعه استان تهران 

منصوب شد
محمد هادی جامعی دبیر کمیته 
اقشار و اصناف حزب اراده ملت 
طی حکمی به عضویت در مجمع 

مشورتی استان تهران منصوب شد

انوشیروان محسنی بندپیعزيزا... شهبازی

احمد حکیمی پور


