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 ماهیت اصلی فساد
 در ایران از منظر 

جامعه شناختی

گســتاخی، حق به جانب دانســتن، پررویی، 
مانند ارث پدری دانســتن اموال عمومی و دولتی 
و تمامی آنچه که در جلســات محاکمه فاســدان 
اقتصادی دیده می شــود گویای این مطلب است 
که ما اکنون با جامعه فســاد روبرو هســتیم. این 
بدان معنی اســت که از فســاد سیستمی حسب 
تعاریف موجود و آکادمیک گذر کرده ایم. گرچه این 
مسأله هم مصداق دارد، یعنی ضعف و ناکارآمدی 
سیســتم مدیریتی جامعه هم کماکان وجود دارد 
اما اکتفا کردن به تحلیل سیستمی تحلیل جامعی 
نیست. جامعه فساد یعنی این که همه خصوصیات 
یک جامعه کامل را دارد؛ یعنی شــبکه تعامالت، 
شبکه ارزش ها، شبکه هنجارها، شبکه فرصت ها 
و ... خــاص خــود را دارد و مانند هر جامعه ای 
هویت خاص خودش را دارد. ادبیات مشــترک 
و مفاهیم مشــترک هنجارهای ارزشی و اخالقی 
خــاص خــودش را دارد. درواقع جامعه فســاد 
جامعه کوچکی اســت از کل جامعه منتها وقتی 
جامعــه کل فاقد هویت ملی اســت، هویت های 
کوچک به واســطه قدرت و ثــروت و نفوذ خود 
رشــد کرده و با به دســت گرفتن مراکز قدرت و 
ثروت ســعی می کنند هویت خــود را به جامعه 
اصلی تعمیم دهند. بدیهی است جامعه کوچک تر 
در مقابل جامعه اصلی و مّلی فاقد متولی واقعی 
قرار می گیرد، چون در مقابل هویت خود احساس 
خطر می کند، حالت تهاجمی و خصمانه در پیش 
گرفته و به عنوان دشمن می نگرد. آنچه ما در ایران 
از جامعه فساد می بینیم دقیقًا همین مسأله است. 
نه تنها از اعمال و رفتار خود پشیمان نیست بلکه 
انتظار تقدیر و تشکر هم دارد چون وی با این اعمال 
خود روز بــه روز باعث تضعیف و نابودی جامعه 
اصلی می شود. بدیهی است اینان مرگ خود را در 
این راه خدمت به جامعه کوچک دانســته و آماده 
جان فشانی هم هستند البته هیچ گاه از کرده خود 
نیز پشیمان نیستند. اینان جامعه اصلی را جامعه 
دشــمن و متخاصم می دانند که باید نابود شــود. 
اینان ایدئولوژی خاص خود را دارند ایدئولوژی ای 
که قدرت سیاســی آن را تأمیــن می کند، ازاین رو 
تصاحب منابع قدرت و ثروت را در این مبارزه حق 
خود می داننــد. مثِل اینان در مقابل جامعه اصلی 
مانند غده ای سرطانی اســت که روز بروز فربه تر 
شده و جامعه اصلی را نحیف تر می سازد تا سرانجام 
باعث مرگ او شود. ایدئولوژی حکومت مبتنی بر 
خودی و غیرخودی مبنای اولیه تشکیل این جامعه 
کوچک و قدرتمند را فراهم ساخته و به تدریج در 
طی چهل سال بانفوذ برداشت ناصوابی از اندیشه 
مهدویت مبنی بر گســترش فساد جهت تعجیل 
ظهور منجی نهایی تا آنجا پیش رفته که مرگ در 
این راه را شهادت فی سبیل الله دانسته و افتخاری 
برای خود می دانند. در تحلیل فســاد سیستمی، 
فاســدان دارای این روحیه نیستند و درنهایت از 
کرده خود پشــیمان و نادم می شــوند درحالی که 
فاســدان این عرصــه در ایران فاقــد این روحیه 
هستند و حتی بر این عمل خود افتخار می کنند. 
برای از بین بردن فساد در ایران باید آن را به درستی 
بشناسیم. راه حل هر مسأله ای از شناخت درست 
آن عیان می شــود. برخورد قضایــی و موردی با 
فساد، باعث ریشه کنی آن نخواهد شد بلکه اینان 
در چرخه مبارزه افتاده و مبارزاِن راه ظهور قلمداد 
خواهند شد. باید ریشه این جامعه را خشکاند و 
راه آن فقط برخورد قضایی نیست بلکه نخست باید 
هویت ملی را احیا کنیم و خودی و غیرخودی ها 
را در سیســتم گزینــش مدیریتی جامعــه اعم از 
شــورای نگهبان و گزینش های دولتی و اجرایی 
اصالح کنیم. در گزینش هــا مذهب و قومیت و 
غیره باید کنار گذاشته شــده و ملیت ایرانی مالک 
عمل قرار گیرد؛ یعنی احیای حقوق شــهروندی 
و ملی فقط به واسطه شناسنامه ایرانی مالک قرار 
گیرد. همچنین اصالح رویه های فرهنگی ازجمله 
شورایعالی انقالب فرهنگی وزارت ارشاد و ... باید 
در دســتور کار قرار گیرد. همچنین سمت وسوی 
مشــوق های فرهنگی گســترش فرهنگ ملی و 
تقویت گفتمان خاص انقالب اسالمی مبنی بر نفی 
این نوع از اندیشه مهدویت آن طور که حضرت امام 
تأکید داشتند و تقویت روحیه همبستگی ملی باید 
باشد؛ یعنی مبارزه با فساد در ایران به دلیل این که 
تبدیل به جامعه فساد شده باید متناسب با واقعیت 
جامعه تنظیم گردد تا قبح از بین رفته فساد بجای 
اولش برگردد؛ و متهم به فساد احساس شرمندگی 
و پشــیمانی را در خودش ببیند واال ما در چرخه 
مبارزه بی حاصلــی خواهیم افتاد که کلی هزینه را 
متوجه خود خواهد کرد. ضمن این که سیستم را 
هم باید اصالح کرد؛ اما همه این ها زمانی جواب 
خواهد داد که قدم های اولیه درست برداشته شود.

سخن رسدبیری

پروانه فعالیت حزب »جمهوریت ایران اسالمی« صادر شد
ایرنا- دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تأسیس حزب جدید »جمهوریت 
ایران اسالمی« خبر داد و گفت: این کمیسیون پس از اخذ مدارک کامل با 
فعالیت حزب جمهوریت موافقت کرد. اعضای مؤسس حزب جمهوریت 
ایران اسالمی عضو سابق حزب اعتماد ملی هستند که در پی اختالفات 

درون حزبی از آن جدا شدند.
»حمید مالنوری« در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره 
تأسیس حزب جمهوریت ایران اسالمی گفت: پیش ازاین مدارک حزب 
جمهوریت ناقص بود و با تکمیل مدارک در جلسه امروز موضوع تشکیل 
این حزب در کمیسیون مطرح و با تأسیس حزب جمهوریت ایران اسالمی 

موافقت شد.
»رحمت اله بیگدلی« با اعالم خبر موافقت کمیسیون ماده ۱۰ با فعالیت 
حزب جمهوریت ایران اسالمی، از نشان بصری این تشکل سیاسی رونمایی 
کرد. وی در توضیح نشان بصری حزب جمهوریت نوشت: در طراحی این 
آرم از فرم ستاره »هشت پر« که نشانه نقوش سنتی و مذهبی ماست استفاده 
شده است تا حاکی از ریشه دار بودن این حزب در اعماق تاریخ ملت باشد. در 
بخش رنگ از رنگ های سبز، سفید و قرمز استفاده شده که رنگ پرچم مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و نماد ملی ایرانیان است. تلفیق نماد ملی و سنتی و 
مذهبی حاکی از به هم تنیدگی ملیت، سنت، دین و مذهب در میان ایرانیان 

است که فرهنگ ایرانی را به وجود آورده است.
عضو هیات مؤسس حزب جمهوریت ایران اسالمی یادآور شد: حزب 
و  »آزادی خواهی«  »عدالت خواهی«،  که  است  اعتقاد  این  بر  جمهوریت 
»دموکراسی خواهی« سه ضلع یک مثلث هستند و جداسازی این سه از هم 

معنای محصلی ندارد.

پس از باال گرفتن اختالفات بر سر نحوه انتخاب مجمع عمومی و مرکزی 
حزب اعتماد ملی و برهم خوردن کنگره این حزب در روز چهارم خردادماه 
۹۷ و در ادامه انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام این تشکل اصالح طلب 
توسط دبیرکل، گروهی از اعضای این حزب به محوریت رسول منتجب نیا 
با جدا شدن از حزب اعتماد ملی اقدام به تشکیل حزبی کردند که با تأیید 
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب از امروز با نام حزب جمهوریت ایران اسالمی 

فعالیت خود را آغاز می کند.

محمد جواد مقدم

حزب اراده ملت و اصالح طلبانعنوان ستون

مقطع انتخابــات مجلس دهم در ســال 1394 
مقطعی از فعالیت های سیاسی اصالح طلبان بود که 
با توجه به توفیق حاصل شــده در انتخابات ریاست 
جمهــوری یازدهم در خــرداد 1392، تمام تالش ها 
معطوف به شــکل گیری ائتالفی فراگیر و ارائه یک 
لیســت واحد در سراســر کشــور با هدف کسب 
کرســی های حداکثری مجلس شــورای اسالمی 
بود. اصالح طلبان بر این بــاور بودند که رفع موانع 
پیش روی دولت در حل مســائل عمده کشــور با 
شکل گیری مجلسی ائتالفی و معتدل مسیر خواهد 
بود. لــذا بدین منظــور و جهت تحقــق اهداف و 
برنامه ها، ائتالف با حامیان دولت در دستور کار قرار 
گرفت و به درستی پیش بینی می شد با ردصالحیت 
اکثریت چهره های شاخص و فعالین سیاسی جناح 
اصالح طلب این ائتالف خواهد توانست در راستای 
اهــداف اصالح طلبانــه موفق و مؤثر واقع شــود. 
ازاین رو با پیگیری برخی از چهره های اصالح طلب 
و نفوذ بزرگان این جناح، ســاختار جدیدی شکل 
گرفت که در تاریخ فعالیت های اصالح طلبانه بدیع 
و بی ســابقه بود. ســاختاری تحت عنوان شورای 
عالی سیاســت گذاری انتخاباتی اصالح طلبان که 
عمــاًل منجر به تعطیلی ســاختار قدیمــی و فعال 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات شد. نهادی نو با 
هدف در برگیری احزاب کم ســابقه تر که تا آن مقطع 
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات نبودند و 
هم چنین اشــخاص حقیقی صاحب نفوذ در جناح 
اصالح طلبی شــکل گرفت تا توان سیاست گذاری 
و برنامه ریــزی اصالح طلبــان در این مقطع تقویت 
شود اما بر این ســاختار و عملکرد آن در انتخابات 
مجلس دهم نقدهایی وارد اســت که از نگاه و منظر 
»حزب اراده ملت ایران« به عنوان یکی از احزاب با 
سابقه جبهه اصالحات؛ این نقد را دلسوزانه و از سر 
احساس وظیفه پس از گذشت شش ماه از انتخابات 
با هدف آسیب شناسی انتخابات مجلس دهم انجام 
شده اســت که در آن ایام در قالب نامه ای خطاب به 
بــزرگان و رهبران جبهه اصالحات و نیز دبیران کل 
احزاب اصالح طلب تقدیم حضور این شخصیت ها 
گردیده است. باشــد که انتشار مجدد متن این نامه 
پس از گذشت سه ســال در راستای تعالی و تحقق 
اهداف بزرگ ایران اسالمی و جبهه اصالحات مفید 
و مؤثر واقع شود. البته در این ستون تالش خواهیم 
کرد مواضع حــزب اراده ملت  ایران را در خصوص 

عملکرد  اصالح طلبان منعکس نمائیم.
بسمه تعالی

مخاطبان محترم
با سالم و احترام؛

حــزب اراده ملــت ایــران، به عنــوان حزبــی 
اصالح طلــب که بیش از 25 ســال از تأســیس آن 
می گذرد و تجربه حضور فعال و مداوم در ســاحت 
سیاسی کشــور را داشته و حزبی است مردمی که با 
کادر سازی و توسعه در بیست وهشت استان کشور 
شعبه فعال داشته و نیز مشارکت در انتخابات متنوع را 
در کارنامه خود دارد و به عنوان شخصیتی حقوقی که 
در شوراهای تصمیم ساز و تصمیم گیر جبهه اصالحت 
حضور مستمر و مؤثر داشته و در مقاطع گوناگون در 
شکل گیری ائتالف ها همت گماشته است و همواره 
در جهت ایجاد ائتالف حداکثری تالش نموده است، 
یکی از رسالت های مهم و ذاتی خود به عنوان حزبی 
که اعتقاد به پاسخگویی به طبقات مختلف جامعه 
را دارد، نقد درون گروهی در راه پیشــبرد آرمان های 
جریان اصالحات به عنوان پرچم دار گفتمانی پیشرو 
و آینده ســاز، می داند و معتقد است نقد عملکرد و 
ساختار سیاسی تابع زمان خاصی نمی باشد.  حزب 
اراده ملت ایران در خصوص انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، ضمن پاس داشتن تالش 
و همت تمامی احزاب، شــخصیت ها، مسئوالن و 
به طورکلی هر آنچه تحت عنوان مجموعه اصالحات 
در راه تعالی اهداف و آرمان های این جریان ریشه دار 
گام برمی دارد و نیز ابراز خرســندی از حضور تعداد 
قابل توجهــی از کاندیداهای لیســت ائتالف امید 
به عنوان منتخب ملت در خانه ملت و همچنین اعالم 
آمادگی خود در همراهی و حمایت از فراکسیون امید 
در تمامی زمینه ها، بر خود الزم و وظیفه می داند در 
جهت تثبیت اهداف بلندمــدت جریان اصالحات 
با اعتقاد به لزوم تدقیق در برنامه های بلندمدت این 
جناح سیاسی و به منظور پویایی پایداری ساختاری، 
انتقادها و آنچه را آسیِب روند انتخابات فوق می داند 
با رویکردی مســئوالنه و دلسوزانه با در نظر داشتن 

انصاف به طور مختصر مطرح نماید:
نخســتین و مهم ترین آســیب که در این مقطع 
نیز مانند دیگر مقاطع انتخاباتی بــروز نمود، نفوذ، 
تصمیم گیری و هدایتگری افراد و اشخاص حقیقی 
در امر انتخابات بود که حــزب اراده ملت ایران این 
امر را عاملی ضد توســعه سیاســی دانسته و تکرار 
دیگربار آن را یکی از موانع عمده پیش روی توســعه 
احزاب و توانمند شــدن آن هــا در روند نقش آفرینی 
درســت می داند. گرچه با نقص های فراوانی که در 
ساختارهای انتخاباتی کشــور موجود است و نظام 
حاکم بر انتخابات جایگاهــی برای احزاب متصور 

نیســت، اما این امــر و همچنین ضعــف و نقصاِن 
شکلی و ماهیتی احزاب نباید به عنوان توجیهاتی در 
راســتای نادیده گرفته شدن جایگاه احزاب، برابری 
آن ها و یا حتــی تنزل جایگاه آن ها نســبت به افراد 
گردد. چراکه حاما معتقد است الزمه توانمند شدن 
و کارکرد مطلوب احزاب عالوه بر درستی فرآیندهای 
شــکل گیری آن ها و نهادینگی شــان در گرو قبول 
مسئولیت های بال واسطه و مبتنی بر ماهیت احزاب 
می باشــد و هیچ گاه، فردیت گرچه وزین و قدرتمند 
مزیتی بر کار جمعــی و گروهی گرچه ضعیف تلقی 
نخواهد شد. لذا انتظار می رفت در این دوره انتخابات 
همان گونه که احزاب در قالب شــورای هماهنگی 
جبهه اصالحات در حال ساماندهی و شکل دادن به 
ائتالفی فراگیر بودند همه دغدغه مندان توسعه سیاسی 
کشور و دلسوزان اصالحات، چه اشخاص حقیقی 
و چه تشــکل ها و از همه مهم تر رهبران این جریان، 
به تقویت ارکان این شورا می پرداختند و به جای پدید 
آوردن ساختاری نامتجانس که در آن جایگاه احزاب 
در حد افراد تنزل داده شــده بود به بسط ساختار و یا 
هر اقدام ســازنده و توانمند کننده ساختار شورای 
هماهنگی می پرداختند. بدیهی اســت در بررسی و 
سیاست گذاری  شورایعالی  عملکرد  آسیب شناسی 
انتخاباتی اصالح طلبان، مدل این شــورا در سراسر 
کشور بایستی موردنقد جدی قرار گیرد و مصادیق 
فراوان ناهماهنگی ها و فرد محوری های آســیب زا 
در شکل گیری ائتالف برشمرده شود. در ضعف این 
ساختار در بســیاری از حوزه های انتخابیه سراسر 
کشــور می توان به ذکــر علت العلل بــودن ترکیب 
شورایعالی بسنده کرد که نمونه های آن نیز کم نیست. 
همچنین نباید غافل بود که این ساختار سبب حذفی 
شــدن رویکرد ائتالفــی شــد و در آن فرصت های 
کاندیداهای حزبی و رقابــت آن ها به تهدید تبدیل 
گردید. آفت بارز در نقد این بخش آنجایی اســت که 
حزبی با چنین سابقه ای با داشتن کاندیدای توانمند و 
با سابقه تنها به دلیل فقدان رانت! سهمش از کرسی 
مجلس نصیب عهدشــکنان شــد و روشن نیست 
که امروز چه شــخص یا اشخاصی باید پاسخگوی 
ضعف تشکیالتی ناشی از این ناکامی و سرخوردگی 
اعضای این حزب باشند! گرچه معتقدیم این اتحاد 
در ائتالف یک روش به ظاهر کارســاز در نظر گرفته 
شــد تا منافع بزرگ تری را تأمین کنــد اما باید ذکر 
نماییم که در جبهه اصالحات کثرت در روش نباید 
خللی به »وحدت ارزش« وارد آورد. از سوی دیگر 
علی رغم مواجه شدن اصالح طلبان با رد صالحیت 
گســترده نیروهای خود و نیز اســتراتژی ائتالف با 
حامیان دولت و اصولگرایان معتدل که در دســتور 
کار قرار داشــت، رفتاری عجوالنه و غیرمنطقی در 
بستن لیست به ویژه در تهران به وضوح پدیدار بود که 
من جمله از مهم ترین ضعف های آن می توان به تنزل 
جایگاه کاندیداهای حزبی با پیشــینه کار سیاسی و 
تشکیالتی چندین ساله و جایگزین شدن افرادی با 
وضعیت های خویشــاوندی و رفاقتی هم در بخش 
زنــان و هم مردان لیســت امید و نیز زیــاده روی در 
اعطاء امتیاز و سهم به حامیان دولت و مؤتلفین دیگر 
آن هم با سازوکاری غیر شفاف و غیرطبیعی دانست 
که در هر دو مــورد فوق آثار زیان بار این رفتار مبتنی 
بر منویات ارجــح فردی در مجلس دهم بروز کرد و 
نمونه های زیادی را که قابل نقد جدی اســت پدید 
آورد که تنها می توان به مهم ترین آن ها به عنوان نمونه 
بارز اشاره کرد و آن هم انتخابات هیئت رئیسه و رأی 
60 درصد از منتخبین لیست امید به دکتر عارف برای 
کسب کرسی ریاست و اقدام خودسرانه نمایندگان 
در خصوص عضویت در کمیسیون ها بود. از سوی 
دیگر اتخاذ مواضع فردی و در راستای منافع شخصی 
و خانوادگی نمایندگان و نیز اعالم موضع شــخصی 
به عنوان موضع فراکسیون امید و ارائه طرح هایی که 
به هیچ وجه در اولویت برنامه های اصالح طلبان نبوده 
اســت از موارد قابل ذکر دیگری است که موجب نا 
امیدی بدنه اجتماعی گردیده است که با اعتماد و امید 
به ائتالف فراگیر اصالح طلبــان رأی داده اند و بدون 
شک ادامه چنین روندی از سوی نمایندگان منتخب 
مردم تهدیدی جــدی برای ادامه کار مجلس دهم و 
اعتماد مردم است. حاما امیدواراست با شکل گیری 
ساختارهای منطقی تصمیم گیرنده در کلیه امور مهم 
جریان اصالحات به ویژه انتخابات که موجب پویایی 
و پایداری این جریان اصیل باشد و درعین حال خود 
نیز توان تثبیت و پایداری در فضای سیاسی کشور را 
داشته باشد، موانع توسعه سیاسی با کمترین هزینه و 
همان طــور که ماهیت ذاتی هر جریان تحول خواهی 
است با جوشش از درون این جریان اصیل و ریشه دار 
برداشته شــود و اصالح طلبی به عنوان گفتمانی که 
شفاف و پاسخگوست با بهره گیری از تجارب تاریخی 
فــراوان خود با عبور از منیت و فردیت و جایگزینی 
خرد جمعی مافــوق تمامی عقــول، هرچند روند 
اصالحات را از طریق دستیابی به قدرت کند نماید 
بتواند به رسالت مهم خود که تحقق دموکراسی است 
بپــردازد و هیچ گاه منافع جناحی موقتی را که هرگز 
در تحوالت سیاسی اصالت نداشته است، بر ذات و 

جوهره خود ارجح نداند.

یقه هایی که هر روز سفیدتر می شوند!

به شهرداری برای انجام کاری می روید؛ طبق موازین و مقررات اداری باید برای به 
نتیجه رسیدن درخواستتان به دلیل تعدد درخواست ها چند ماه صبر کنید. شما عجله 
دارید و امکان در نوبت قرار گرفتن تا موعد مقرر برایتان به هر دلیلی فراهم نیست. در 
ابتدا شاید از مسئول مربوطه خواهش کنید، شاید به دنبال آشنایی در آن اداره بگردید 
و در آخر شاید مجبور باشید سبیل کسی را چرب کنید تا به جای چندین ماه در چند 

دقیقه کار شما انجام شود.
یکی از عزیزانتان بیمار است. پزشک حاذقی را به شما معرفی می کنند. ممکن 
است پزشک به شما بگوید در فالن مرکز تصویربرداری عکس بگیر، به فالن داروخانه 
و آزمایشــگاه مراجعه کن. من تنها در فالن بیمارستان خصوصی عمل می کنم و در 

خوش بینانه ترین حالت ممکن وجه غیرمعمولی را برای عمل درخواست نکند.
مثال هایی را عنوان کردم تا با رایج ترین و ابتدایی ترین شکل فساد در زندگی روزمره 
مواجه شوید. فساد یک نوع کج روی و کار خالف است که توسط نهاد یا فردی که 
قدرت دارد برای به دســت آوردن سود شخصی انجام می شود. فساد یک جامعه را 

می توان در سه بعد دسته بندی کرد.
فســاد خرد یا جزئی که در ابعاد کوچــک و در چارچوب عرف حاکم بر جامعه 
رخ می دهد. ارتباطات خاص یا پارتی و یا شیرینی و رشوه از مصادیق این نوع فساد 

هستند.
فســاد کالن در ســطوح باالی دولتی اتفاق می افتد. این گونه از فساد عمومًا در 
دولت های دیکتاتوری رخ می دهد. نظام سیاسی که در آن قوای سه گانه مجریه مقننه 
و قضاییه از اســتقالل واقعی برخوردار باشند و تحت فشارهای جانبی قرار نگیرند 

علی القاعده می بایست از این نوع فساد مصون بمانند.
و درنهایت آخرین نوع فساد، فساد سیستماتیک است که پیشرفته ترین نوع بیماری 
فســاد در جامعه است نشأت گرفته از آلودگی همه جانبه ســازمان ها و درگیرشدن 
همه کارگزاران آن نهادها به فرآیندهای فاســد می باشــد. درواقع زمانی که فسادی 
سیستماتیک رخ می دهد شما راهی به جز هم نوا شدن و آلوده شدن با سیستم فاسد 
برای خود نمی بینید. حتی بــرای گذراندن زندگی عادی در جامعه نیز مجبورید تن 
به فســاد بدهید. عوامل به وجودآورنده فساد سیستماتیک شامل منافع متعارض 
نهادهای صاحب قدرت، قدرت انحصاری عدم شفافیت، پرداخت دستمزد کم به 
کارمندان و فرهنگ مصونیت از مجازات می باشد. بحث در مورد همه ِی ابعاد فساد 
بسیار گسترده و خارج از امکان این نوشتار مختصر می باشد. به طور خاص تمایل دارم 
در مورد چرایی و چگونگی عملکرد یکی از مهترین عوامل تریب افراد به فساد یعنی 

فرهنگ مصونیت از توضیح دهم.
تایلور جامعه شناس انگلیســی فرهنگ را مجموعه ای پیچیده از علوم، هنرها، 
افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب ورســوم، سنت ها و به طور خالصه کلیه 
آموخته ها و عاداتی می داند که انسان در طول زندگی از جامعه خود اخذ می کند. به 
بیان خالصه باید گفت فرهنگ مشخص می کند افراد یک جامعه یا گروه چگونه رفتار 

کنند، چگونه لباس بپوشند، چگونه سخن بگویند و درنهایت چگونه زندگی کنند.
فرهنگ امری اجتماعی اســت، به این منظور که فرهنگ افراد در خأل شــکل 
نمی گیرد و یک فنومن انتزاعی نیست. در جامعه و با تجربه کردن به دست می آید و با 

آزمودن همان تجربه ها درونی می شود.
در یک جمله می توان گفت: فرهنگ انباشت تجربه های آزموده شده ِی اجتماعی 

آدمیان است.
در ابتدای ورود به بحث الزم اســت اصطالحی به نام یقه سفیدها را شرح دهم. 
یقه سفیدها اشخاص سرشــناس، در خور احترام و مربوط به طبقه ِی ممتاز جامعه 
هستند که شغل و جایگاه اجتماعی آنان ایجاب می کند تا مانند اشراف گران بهاترین 
لباس ها را با یقه های سفید بر تن کنند. ساترلند جرم شناس آمریکایی جرم یقه سفیدها 
را سو استفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود می داند که معمواًل شامل جرائم 
مالی است. برای بررسی این موضوع اگر به دوران پهلوی دوم مراجعه کنیم نشانه هایی 
از فساد یقه ســفیدها را می توانیم جستجو کنیم. هژبر یزدانی شاید جالب توجه ترین 
شخصی بود که فساد مالی او رسانه ای شد اما پیگرد آن را به جایی نبرد. عباس میالنی 
در کتاب معمای هویدا چنین می گوید: "هویدا تالش های جدی برای مبارزه با فساد 
انجام می داد و در این مســیر با یک سرمایه دار بهایی به نام هژبر یزدانی سرشاخ شد. 
یزدانی با صدور چک های بی محل از یک بانک سهام همان بانک را می خرید و پس 
از برگشــت خوردن چک مبلغ الزم را از همان بانک به حساب واریز می کرد. وقتی 
در سال 1354 حسنعلی مهران رئیس وقت بانک مرکزی متوجه این اتفاقات شد و 

به هویدا اطالع داد نخست وزیر هژبر را به دفتر فراخوانده و با تندی و عصبانیت او را 
تهدید کرد که از این کارها دست بردارد. یکی دو روز بعد بانک مرکزی نامه ای را از 
دربار دریافت می کند که در آن شاه تأکید می کند سرمایه دار مذکور انسانی زحمتکش و 
سخت کوش است و در راه وی مانعی ایجاد نشود. فردای آن روز سرمایه دار یقه سفید 
ظفرمندانه به دفتر نخست وزیری مراجعه می کند و انگشت شست برآورده اش را به 

وی نشان می دهد و با تمسخر می گوید:"بفرما-کل بانک را خریدم!" "
پس از انقالب دهه اول را شــاید بتوان به دلیل همگرایی باالی آحاد جامعه در 
رســیدن به آرمان های انقالب دهه ِی کم فســادی به لحاظ مالی نام نهاد. جنگ و 
انقالب ایدئولوژیکی تازه متولد شده ِی جامعه در به وجود آمدن این همگرایی و دور 
ماندن از فساد بی تأثیر نبودند. سال 74 اولین نشانه های به بلوغ رسیدن یقه سفیدهای 
جامعه ایران با فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوســت پدیدار شــد. رفیق دوســتی 
که حاضر نمی شــد با لباس مجرمان به دادگاه بیاید و با کت شلوار شیک در دادگاه 
حاضر می شــد. در ادامه ِی تاریخ چهره های سرشناس دیگری از شهردار تا معاون 
رئیس جمهور و اقوام وزرا و وکال با یقه هایی ســفیدتر از گذشته در این جایگاه قرار 
گرفتند و با برچســب مجرمان اقتصادی پا به عرصه رسانه ای کشور گذاشتند. از 
کم و کیف دادرســی آنان اگر بگذریم یک موضوع در مورد همه آنان مشترک بود. 
آن هم اعتمادبه نفس باالی آنان در جلســات دادگاه که نشان دهنده این بود که اصاًل 
تصور اینکه حتی درصدی احتمال محکومیت آنان وجود داشــته باشد از ذهنشان 
نمی گذشت. گویی تعجب زده بودند از متهم شدنشان و خوشان را از نوعی مصونیت 
قضایی برخوردار می دیدند. بر طبق قاعده این یقه سفیدان بلندپایه نباید خود را باالتر 
از قانون ببینند. چون بر روی کاغذ قانون ثابت و قوه قضاییه مستقل است. بهتر است 
کمی به گذشته این افراد توجه کنیم تا روند تثبیت درونی شدن فرهنگ مصونیت از 
مجازات در این افراد را کشــف کنیم. به خاطر دارم یکی از دوستان من در نوجوانی 
قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نمی کرد و زمانی که پلیس او را متوقف می کرد 
کارت عضویت یکی از نهادهای صاحب قدرت را نشان می داد. سپس افسر پلیس 
با او دســت می داد و به گرمی با او خداحافظی می کرد. در مدرســه ما کسانی که 
درسشــان ضعیف بود به مدرسه دیگری اخراج می شدند اما او همواره صندلی اش 
محفوظ بود. در دانشــگاه حدود 14 ترم درسش طول کشید و مشروط شد. قانونًا 
باید اخراج می شد اما... . همان گونه که مشاهده می کنید قانون برای این شخص 
همواره تعلیق می شود. بنابراین فرهنگ مصونیت از مجازات از دوران کودکی برای 
او درونی شده و بدون شک در ادامه اگر وارد هرکاری بشود اموراتش را از کانال های 
دست وپا گیر و کند قانونی پیگیری نخواهد کرد. زیرا که قانون ذیل ایشان است نه 

ایشان در ذیل قانون.
این قصه ِی تمام این بزرگوارانی است که یقه های سفیدشان روزبه روز سفیدتر شده 

است و روابطشان روزبه روز قوی تر.
دلیل مشکل را می بایست در نهادهایی جستجو کرد که به افراد زیرمجموعه خود 
چنین اعتمادبه نفسی را می دهند. قوه قضاییه ای که استقالل کامل خود را با جسارت 
به رســمیت نمی شناسد و گاهی مصلحت اندیشــی ها را در تصمیمات خود لحاظ 
می کند. عرصه قضاوت جایگاه شفقت و مهربانی و مصلحت های سیاسی نیست. 
تربیت ناصحیح مجریان قانونی که در مواجهه با چنین افرادی از اقتدار کافی برخوردار 
نیستند. عدم وجود بازرسی قدرتمند و همه گیر در سازمان ها و در آخر مسدود نبودن 
راه هایی که به فساد می انجامد را می توان از مهم ترین دالیل به وجود آمدن این فرهنگ 

مصونیت در مقابل مجازات دانست.
پیشنهادات فراوانی را می توان برای خروج از این موقعیت عرضه داشت که البته 
نیازمند توجه و عزم کافی برای از بین بردن فساد در میان اصحاب قدرت می باشد. 
حکمرانان باید نیاز جدی را درون خود برای ریشه کن کردن فساد را احساس کنند و 
اال فساد مانند موریانه هایی است که هر درخت تنومندی را از درون تهی می کند و به 
یکباره فرو می ریزد. نمونه واضح آن اتحاد جماهیر شوروی بود. درخت از درون تهی 

شده ای که در اوج قدرت سقوط کرد.

متین مهدیان
روزنامه نگار اجتماعی

Matinmahdian1@gmail.com
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سیاست  ] داخلی [

آسیب شناسی تئوریک اصالحات؛

از اصالح تا جنبش

مدخل بحث •
 نســبت گفتمــان و قــدرت بعدازآنکــه فوکــو و دیگر 
ساختارگرایان و بعدازآن پساساختارگرایان اصول بنیادی تفکر 
خویش را عرضه کردند. تفاوت زیادی کرده است. پیش از آن 
گفتمان در کنار زور و زر ابزار قدرت محسوب می شد و هنوز 
هم بعضی ها اقناع را با گفتمان مترادف می دانند؛ اما واقعیت 
چیز دیگری اســت. قدرت در گفتمان بازتعریف می شــود؛ و 
نســبت گفتمان با قدرت همانند نسبت آب است با ماهی و یا 
حتی از این هم فرار می توان رفت درواقع گفتمان روح قدرت 
اســت و حیات و ممات قدرت را در دســتان گفتمان می توان 
دید. ضعف و قدرت گروه ها را در ضعف و قدرت گفتمان آن ها 
می توان جست. با به چالش کشیدن گفتمان اصالحات می توان 
فضاهای جدیدی خلق کرد و از این ایســتایی و دگماتیسمی 
که بر تفکر اصالح طلبی عارض شده گریخت. همین که واژه 
اصالحات و اصالح طلبی برای شناسایی و تفاوت و تمیز جریان 
با دیگران بکار می رود و این حقیر نیز مجبور به استفاده ِی از آن 
هستم تا بتوانم با مخاطب خویش ارتباط برقرار کنم درحالی که 
به این تقسیم بندی قائل نیســتم و معتقدم در خارج از جریان 
اصالح طلبی حرکت های اصالحی و اصالح گرایانه به وجود 
آمده و بــه نیازهای مردم و جامعه پاســخ می دهند و ازاین رو 
مــردم را با خود همــراه کرده انــد؛ و از روی خودمحور بینی 
جریان اصالح طلبی به اشــتباه همچنان اصول گرا و ... نامیده 
می شوند، دلیل واضح و آشکاری است که گفتمان اصالحات 
یا اصالح طلبی یا هرچه می نامیم کارایی خود را از دســت داده 
است؛ و در فضاهایی سیر می کند که بیگانه از محیط پویا و فعال 
و جامعه در حرکت است. اگر زمانی جریان اصالحات آوانگارد 
و پیشــتاز بود، اینک پس رو و عقب مانده نشان داده و دیگران 

گوی رقابت و همراهی مردم را ربوده اند.
 اصالح طلبان را گریزی نیســت مگر این که در افقی بیرون 
از گفتمان و منطق اصالح طلبی ایســتاده و به اصالح گفتمان 
خویــش بپردازند. چه اگر اصالح طلبی قــادر به اصالح خود 
نباشد اصالح طلبی و اصالحات الفاظ بی مسمایی بوده و ردایی 

است که بر قامت آنان نمی ایستد.
در اینجا الزم است اشــاره ای داشته باشیم به سخنان سید 
حسن تقی زاده در انجمن مهرگان. ایشان در پاسخ به سؤالی در 
خصوص مشروطیت مطلب جالبی گفته اند که اتفاقًا اگر آن را 
الگوی مطالعه در آسیب شناسی جنبش های دموکراتیک ایران 
قرار دهیم فوق العاده کارآمد بوده و مدخلی است برای بحث ما. 

ایشان می گویند )نقل به مضمون(:
در دوران مشــروطیت در تبریز یکی از علمای مشــهور و 
معروف تبریز از من راجع به مشــروطیت سؤالی کرد و من نیز 
در پاســخ، به توضیــح حکومت قانون، اصــل تفکیک قوا و 
غیره پرداختم. ایشان پس از شنیدن پاسخ من گفتند این ها که 
در شــریعت ما نیست شــما این ها را از غرب گرفته اید؟ گفتم 
بلی گفتند در غرب به آنچه می گویند؟ گفتم »ُکنستیتوسیون« 
)Constitution(، ایشان به من گفتند چه خوب است همان لفظ 
»ُکنستیتوسیون« را بگوئید و بکار ببرید وقتی شما لفظ مشروطه 
را بکار می برید به من عمامه به سر فرصت می دهید بگویم هذا 
شارط، یشرط و مشروط به نبودن آزادی، به نبودن قانون و غیره! 

و این همه رشته های شما را پنبه خواهد کرد.

اتفاقًا همین الگو در مورد اصالحات هم به کار می آید و اگر 
درست مالحظه کنیم می بینیم همان بالیی که سر مشروطه آمد و 
تبدیل شد به مشروعه سر همین لفظ اصالحات هم آمد تا جایی 
که بعضی آن را ربط دادند به جمله معروف امام حسین که فرمود: 
... »انی لم اخرج اشرا و ال بطـرا و ال مفسدا و ال ظالما و انما 
خرجت لطلب االصالح فی امه جدی« و ... که در طول مقاله 

به آن اشاره ای خواهیم داشت.
علی ای حــال تــا حدودی روش اســت کــه در این بحث 
می خواهیم چه اتفاقی روی بدهد و یا بهتر بگوییم می خواهیم 
چه چیزی را در هم بریزیم. قبل از شــروع بحث به چند نکته 
اشاره می کنیم که در بحث ما ضروری است به آن ها توجه شود.

1- واژه و لفظ اصالحات و یا اصالح طلبی که بکار می برم 
صرفًا به منظور استفاده از لفظ مشترک برای نام گذاری پدیده ِی 
است که از دوم خرداد 76 شروع شده و ادامه دارد و اصاًل کاری 

به بار معنایی این الفاظ ندارم.
2- در ایــن تحلیل منظور از واژه گفتمان درواقع همان نظم 

گفتاراست دقیقًا به همان معنایی که فوکو بکار می برد.
3- در این مطلب از روش تحلیل گفتمانی اســتفاده شده 
اســت. گرچه در ایــن روش یک یا چند متــن به عنوان نمونه 
هدفمند انتخاب می شــود؛ اما مــا در این مطلب به چند دلیل 
به جای اســتفاده از متن از حافظه جمعی مخاطبان اســتفاده 
می کنیم. اول -این که انتخاب یک یا چند متن از میان صدها و 
هزارها متن موجود که به تواند به تنهایی یک دوره ِی هشت ساله 
را نمایندگی بکند وجود ندارد و یا خیلی مشکل است. خصوصًا 
این که این متن ها بی نهایت از هم متأثر هستند و لذا این که بتوان 
متنی را انتخاب کرد که بر سایر تنها تأثیر گزار باشد و مادر تلقی 
بشود عماًل وجود ندارد خصوصًا این که گویندگان این متن ها هم 
از داخل چرخه قدرت وجود دارند و هم از خارج چرخه قدرت 
البته رسیدن به یک نمونه کامل مستلزم فرصت مطالعاتی زیادی 
است و معلوم هم نیست منجر به نتیجه بشود یا نه درصورتی که 
حافظه مخاطب با توجه به موضوعی که برای این تحقیق نیاز 
دارم به وضوح و روشــنی آن را به خاطر می آورد و لذا ضرورتی 
بــرای صرف وقت و هزینه نیســت. دوم – این که انتخاب یک 
یا چند متن ممکن اســت یک یا چند نفر را متهم آسیب های 
موردمطالعه قرار دهد. لذا امکان حاشیه ســازی و انحراف از 
بحث هم ممکن اســت پیش بیاید که نتایج آن را تحت الشعاع 

قرار دهد.
4- گرچه به نظر ما رویکرد معرفتی در بحث آسیب شناسی 
واجد اهمیت است، اما آن فرصت دیگری را می طلبد. در این 
بحث رویکــرد ما تئوریک بوده به این معنا کــه با اتخاذ روش 
تحلیل گفتمانی الگو و مدلی را که پیش تر در مثال سید حسن 
تقی زاده اشاره کردم و آن مدل جعل معنی می نامم بکار می برم تا 
بتوانم از دل این مدل فرضیه ای که بتواند جریان بعد از دوم خرداد 

را توضیح دهد بیرون بکشیم.
5- نکته آخر این که لفظ واژه مفهوم را که برای طبقه بندی در 
مرحله اول بحث انتخاب کرده ام، منظور من را به خوبی پوشش 
می دهــد. چراکه در گفتمان اصالحات، بــا واژه – مفهوم های 
بسیاری روبرو هستیم و کلیدواژه ی تحلیل گفتمانی اصالحات 
را تشکیل می دهد و حتی در مبحث آسیب شناسی معرفتی هم 
می تواند به کار برود. دلیلش هم این است که اصالحات در پی 

مطالعات آکادمیک به وجود نیامده اســت و اصواًل پدیده های 
اجتماعی این گونه اند. گاهی اوقات یک واژه به تنهایی می تواند 
بار معنایی موردنظر را پوشش دهد و گاهی هم که اکثر اوقات 
چنین است مفهومی وجود دارد که واژه واحدی و یا مشخصی 
برای آن نیست لذا شما مجبور می شوید واژه ای برای توضیح آن 
خلق کنید؛ که برای یکنواختی در نام گذاری و طبقه بندی هر دو 

را واژه مفهوم به کار می بریم.

آغاز بحث •
در دوره ِی اصالحات با دو واژه – مفهوم عمده روبرو هستیم، 
واژه – مفهوم نخست اصالحات است مانند دولت اصالحات 
– دوره ِی اصالحات – مجلس اصالحات و غیره. واژه – مفهوم 
بعدی جنبش اســت ماننــد جنبش اصالح طلبــی، جنبش 
دانشجویی، جنبش مدنی، جنبش زنان، حتی لفظ اصالح طلبی 

)که در خود واجد معنای جنبش است(.
آن هایی که در چرخه قدرت قرار داشتند و یا چنین احساسی 
داشــتند، واژه ِی اصالحات را به کار می بردند و آن را مناسب 
تشــخیص می دادند و هنوز هــم بر این باور هســتند. عده ِی 
دیگری که در چرخه قدرت قرار نداشتند و یا چنین احساسی را 
نداشتند، مفهوم جنبش را به کار می بردند و آن را می پسندیدند و 
طیف سومی هم بودند که برایشان فرقی نداشت چراکه تمایلی به 
قدرت نداشتند و هر دو را بکار می برند گاهی این و گاهی هم آن 

را، هر دو برایشان یک معنی داشت.
اما قدرتی وجود دارد و مطالبات ما درواقع با نســبتی که با 
قدرت داریم تعریف می شــود؛ بنابراین بحــث خود را روی دو 
گروه اول واجد قدرت و فاقد قدرت متمرکز می کنیم و سپس 
طیف سوم را هم وارد بحث می کنیم. طبیعی است کسانی هم 
بوده اند که به تناســب ورود و خروجشــان از قدرت ادبیاتشان 
فرق کرده اســت. هم چنین ممکن اســت افرادی بوده اند که 
علیرغم حضور در قدرت به علت احساسی که نسبت به قدرت 
داشته اند ادبیاتشان با دیگران فرق داشته و لذا به تدریج از قدرت 
کنار گذاشته شده و یا خودشان به اختیار خارج شده اند؛ اما این 

مسائل خدشه ای به بحث ما وارد نمی کند.

واژه های اصالحات و جنبش و مطالبات و مفهوم آن  •
در بحث

 در ایــن بحث ما قدرت را محور بحث خود قرار داده ایم در 
تحلیل گفتمانی نیز قدرت محوریت دارد. همه چیز در رابطه با 
آن تعریف می شود. درواقع مطالبات در رابطه با قدرت تعریف 
می شــود. اگر شما خواسته ای داشته باشی که از طریق قدرت 
بتوانی به آن برسی آن را جزو مطالبات می نامیم و خواسته های 
دیگر جزو مطالبات محسوب نمی شود. بدیهی است کسانی که 
در قدرت قرار دارند مطالباتی ندارند چراکه قدرت در دســت 
آنان اســت اگر قدرت آنان تکافوی خواسته هایشان را نداشته 
باشد یا دل نگرانی از بابت از دست دادن قدرت را داشته باشند. 

مطالباتشان شکل می گیرد.
یعنی همیشه مطالبات از سوی کسانی مطرح می شود که یا 
قدرت ندارند و یا قدرت تکافوی خواسته هایشان را نمی کند و 
دل نگرانی از بابت از دست دادن قدرت را دارند. با این مقدمات 

به تعریف واژگان اصالحات و جنبش می پردازیم:

وقتی که پروژه ای برای رســیدن به مطالبات به ســرانجام 
می رسد، خصوصًا وقتی این پروژه مسیری دمکراتیک و در درون 
نظام را پیش می گیرد تا به نتیجه نهایی برسد. آن را اصالحات 
می نامیم. بدیهی است پروژه ای که به سرانجام نرسیده و قدرت 
عملی شدن پیدا نکرده در مرحله جنبش قرار دارد. مگر این که 
مقصود از اصالحات چیز دیگری بوده که حاصل شده باشد. 
مثاًل رسیدن به قدرت، یعنی رئیس جمهور شدن، رئیس مجلس 

شدن، نماینده و وزیر شدن و امثالهم.
چــرا عــده ای واژه اصالحات را بــه کار می برند و عده ای 

نگرش جنبشی دارند؟
قبل از پاســخ دادن به این ســؤال نیاز داریم ماهیت و انواع 

مطالبات جامعه و موجود میان گروه ها را بشناسیم.

مطالبات گروه داخل چرخه قدرت •
آن هایی کــه خــود را در چرخه قدرت می دانســتند ولی 
به دالیلی از دســت یابی به قدرت محروم شــده بودند. طبعًا 
مطالباتشــان معطوف بود به سازوکاری که وارد قدرت شوند. 

این نوع مطالبات به سه طیف مطالبات طبقه بندی می شوند.
1- مطالباتی که در حد چانه زنی برای اخذ صالحیت است.
2- مطالباتی که معطوف است به اصالح قانون انتخابات و 

حذف نظارت استصوابی و وسیع کردن دایره تأیید صالحیت.
3- مطالباتــی که گزینــه رد صالحیت را به جــای تأیید 
صالحیت اتخاذ می کند و هم زمان اختیارات شورای نگهبان و 

وزارت کشور را کاهش می دهد.

مطالبات گروه خارج از چرخه قدرت •
این مطالبات طیف وسیعی را شــامل می شود از مطالبات 
گروه هایــی که اصل نظام را قبول دارنــد تا گروه هایی که اصل 
نظام را قبول ندارند؛ و از مخالفت با هیأت حاکمه شروع شده 
تا اصالح قانون اساسی و حتی تغییر قانون اساسی و حکومت. 

این مطالبات را می توان در سه طیف طبقه بندی کرد.
1- کسانی که خواستار تغییر هیات حاکمه )از رهبری گرفته 
تا تمام نهادهای حکومتی( هستند ولی اصل نظام را قبول دارند.
2- کسانی که معتقدند با اعمال پاره ای اصالحات در قانون 

اساسی به مطلوبشان می رسند.
3- کسانی که این قانون اساسی را قبول نداشته و خواهان 
تغییر آن هســتند. البته این طبقه گرچه همه گروه ها را شامل 
می شود اما بدیهی اســت که حتی این گروه ها هم در درون این 
طبقه بندی یکسان نمی اندیشند و تفاوت فاحش باهم دارند اما 

علی ایحال تا این حد طبقه بندی در بحث ما کفایت می کند.
البته طیف چهارمی هم وجود دارد که اگرچه مطالبات آن ها 
در طبقه بندی مطالبات گروه ســوم )بی تفاوت به قدرت( قرار 
می گیرد؛ اما به لحاظ سیاســی در گروه دوم قرار دارند؛ مانند 

حقوق بشر و حقوق زنان و امثالهم.
مطالبات گروه سوم و بی تفاوت به قدرت

این مطالبات به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند. مطالبات 
طبقه متوسط و مطالبات طبقات پائین.

1 - مطالبات طبقه متوسط معطوف است به حوزه عمومی، 
خصوصی و فرهنگی و اجتماعــی در حوزه عمومی خواهان 
نظــارت بر عملکرد حاکمیت و دولت اســت که این از طریق 

مطبوعات و احزاب عملی می شــود؛ بنابرایــن آزادی احزاب 
و مطبوعات و نیز آزادی بیان از مطالبات آن هاســت. در حوزه 
خصوصی خواهان آزادی اجتماعی، حقوق شهروندی و غیره 
هســتند. در حوزه ِی فرهنگی و اجتماعــی خواهان آزادی در 
عرصه هنر، خالقیت گسترش و توسعه علمی، مطالبات قومی، 
اصالح ساختار اداری و برچیدن بساط رشوه خواری مبارزه با 

آسیب های اجتماعی و حفظ محیط زیست و غیره است.
2 - مطالبات طبقات پائین که دغدغه معیشتی دارند طبیعی 
است که معطوف به مســائل اقتصادی مانند بیکاری، گرانی، 
مبارزه با فساد و تبعیض و توزیع عادالنه درآمد است. طبقات 
پایین نیازهای متعالی شــان را به جای محصوالت فرهنگی با 
نیازهای مذهبی رفع می کنند. الزم به توضیح اســت که بحث 
تبعیض شــامل انواع تبعیض اســت اعم از )قومی – مذهبی و 

زبانی( و غیره.

طبقه بندی مطالبات از نگاه حکومت •
طبیعی است که هر سیســتم حکومتی برای کارآمد شدن 
به اصالحات نیازمند باشــد و تصور این که حکومت با هر نوع 
اصالحات مخالفت می کند برداشــتی سطحی و عوام فریبانه 
اســت، بنابراین حکومت جمهوری اســالمی هــم نیازمند 
اصالحات اســت؛ اما اصالحات موردنظر آن متفاوت است. 

مطالبات ازنظر حکومت به سه دسته طبقه بندی می شود:
1- مطالبات نقد: مطالباتی اســت کــه موجب کارآمدی 
حکومت شــده و خــود حکومت هم خواهان آن اســت البته 
مطالباتــی هم وجــود دارد که کارآمدی حکومــت را افزایش 
می دهد اما حکومت به آن یا اشــراف ندارد یا بقای آن را برای 
ادامه حاکمیت خود ضروری می پنــدارد و لذا برای آن حاضر 
اســت هزینه پرداخت کند. این موضوع را در تحلیل مطالبات 

بررسی خواهیم کرد.
2- مطالبات در چالش: مطالباتی است که مربوط به هیأت 
حاکمه و یا ساختار حقوقی بوده و از طریق چالش ممکن است 

عملی شود.
3- مطالبات ممنوع: مطالباتی است که اصل حکومت را 
زیر سؤال می برد و بنابراین از طریق مسالمت جویانه نمی توان به 

آن دست یافت.
تفصیل بیشــتر در خصوص تقســیم بندی مطالبات ازنظر 

حکومت را در تحلیل مطالبات توضیح می دهیم.
تحلیل مطالبات:

بدیهی اســت آن هایی که خودی محســوب می شوند و در 
چرخه قــدرت قرار دارنــد مطالباتی ندارنــد. چراکه قدرت 

دست یابی به خواسته های خود را دارند.
افرادی از جامعه که مطالباتی دارند و حکومت می شوند به 

سه دسته کلی طبقه بندی می کنیم.
1- خودی های دیروز

2- غیرخودی ها
3- مردم عادی

خودی های دیروز نیز در سه دسته طبقه بندی می شوند:
1- خودی های دیروز قابل تحمل

2- خودی های دیروز چالشی
3- خودی های دیروز غیرقابل تحمل

طبیعی است که تصور کنیم موضوع آسیب شناسی اصالحات ازآن رو که خواست و میل قلبی اکثریت جامعه بوده 
چقدر واجد اهمیت است. ازاین رو در موضوع آسیب شناسی مطالب بسیاری و از زوایای مختلفی در مطبوعات درج شده 
است که به جا و موقع خود قابل تأمل و توجه بوده و قطعاً به کار می آیند. تا آنجا که به خاطر داریم بعضی از این مطالب از 
منظر نظری هم به بحث پرداخته اند اما در رویکرد تئوریک به جز چند مطلب قابل تأمل که البته موضوع و محوریت بحثشان 
آسیب شناسی نبوده بلکه به ریشه ها و عوامل پیدایی دوم خرداد و جریان اصالح طلبی معطوف بوده اند و از آن میان هم تنها 
مطلبی که در راستای گفتمان دوم خرداد بوده و مبتنی بر تحلیل گفتمانی، کتاب جادوی گفتار دکتر کاشی است. اغلب 
مطالب نوشته شده در فضای تنفسی و در درون گفتمان اصالحات صورت گرفته، از منطق اصالحات پیروی نموده و 

نمی توان برای برون رفت از این وضعیت به آن ها متوسل شد.  بریدن از فضا و شکستن قالب های منطق اصالح طلبی و نگرش 
فرا گفتمانی از ضرورت های بحث آسیب شناسی است چراکه آنچه در فضای اصالح طلبی نوشته می شود درواقع تمجید 
و تعریف است گرچه ظاهری نقادانه و حتی پرخاشگرانه داشته باشد. علی ای حال بعد از گذشت حدود ده سال از پدیده 
دوم خرداد و شکل گیری گفتمان اصالح طلبی نیازمند نگرش تئوریک و نیز معرفتی به گفتمان دوم خرداد هستیم. کاری که 
الزمه آن همان طور که قباًل اشاره شد، برون آمدن از فضای اصالح طلبی و نگرشی از بیرون به آن است. متن حاضر در سال 
1386 به موازات آسیب شناسی معرفتی گفتمان اصالح طلبی که طی دوازده شماره تقدیم گردید شروع گردید که اکنون 

برای اولین بار منتشر می شود، باشد که اهالی نظر به دیده انتقاد در آن چشم دوخته، ما را در تعمیق آن یاریگر باشند. رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری
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سیاست  ] داخلی [

آسیب شناسی تئوریک اصالحات؛

از اصالح تا جنبش

مدخل بحث •
 نســبت گفتمــان و قــدرت بعدازآنکــه فوکــو و دیگر 
ساختارگرایان و بعدازآن پساساختارگرایان اصول بنیادی تفکر 
خویش را عرضه کردند. تفاوت زیادی کرده است. پیش از آن 
گفتمان در کنار زور و زر ابزار قدرت محسوب می شد و هنوز 
هم بعضی ها اقناع را با گفتمان مترادف می دانند؛ اما واقعیت 
چیز دیگری اســت. قدرت در گفتمان بازتعریف می شــود؛ و 
نســبت گفتمان با قدرت همانند نسبت آب است با ماهی و یا 
حتی از این هم فرار می توان رفت درواقع گفتمان روح قدرت 
اســت و حیات و ممات قدرت را در دســتان گفتمان می توان 
دید. ضعف و قدرت گروه ها را در ضعف و قدرت گفتمان آن ها 
می توان جست. با به چالش کشیدن گفتمان اصالحات می توان 
فضاهای جدیدی خلق کرد و از این ایســتایی و دگماتیسمی 
که بر تفکر اصالح طلبی عارض شده گریخت. همین که واژه 
اصالحات و اصالح طلبی برای شناسایی و تفاوت و تمیز جریان 
با دیگران بکار می رود و این حقیر نیز مجبور به استفاده ِی از آن 
هستم تا بتوانم با مخاطب خویش ارتباط برقرار کنم درحالی که 
به این تقسیم بندی قائل نیســتم و معتقدم در خارج از جریان 
اصالح طلبی حرکت های اصالحی و اصالح گرایانه به وجود 
آمده و بــه نیازهای مردم و جامعه پاســخ می دهند و ازاین رو 
مــردم را با خود همــراه کرده انــد؛ و از روی خودمحور بینی 
جریان اصالح طلبی به اشــتباه همچنان اصول گرا و ... نامیده 
می شوند، دلیل واضح و آشکاری است که گفتمان اصالحات 
یا اصالح طلبی یا هرچه می نامیم کارایی خود را از دســت داده 
است؛ و در فضاهایی سیر می کند که بیگانه از محیط پویا و فعال 
و جامعه در حرکت است. اگر زمانی جریان اصالحات آوانگارد 
و پیشــتاز بود، اینک پس رو و عقب مانده نشان داده و دیگران 

گوی رقابت و همراهی مردم را ربوده اند.
 اصالح طلبان را گریزی نیســت مگر این که در افقی بیرون 
از گفتمان و منطق اصالح طلبی ایســتاده و به اصالح گفتمان 
خویــش بپردازند. چه اگر اصالح طلبی قــادر به اصالح خود 
نباشد اصالح طلبی و اصالحات الفاظ بی مسمایی بوده و ردایی 

است که بر قامت آنان نمی ایستد.
در اینجا الزم است اشــاره ای داشته باشیم به سخنان سید 
حسن تقی زاده در انجمن مهرگان. ایشان در پاسخ به سؤالی در 
خصوص مشروطیت مطلب جالبی گفته اند که اتفاقًا اگر آن را 
الگوی مطالعه در آسیب شناسی جنبش های دموکراتیک ایران 
قرار دهیم فوق العاده کارآمد بوده و مدخلی است برای بحث ما. 

ایشان می گویند )نقل به مضمون(:
در دوران مشــروطیت در تبریز یکی از علمای مشــهور و 
معروف تبریز از من راجع به مشــروطیت سؤالی کرد و من نیز 
در پاســخ، به توضیــح حکومت قانون، اصــل تفکیک قوا و 
غیره پرداختم. ایشان پس از شنیدن پاسخ من گفتند این ها که 
در شــریعت ما نیست شــما این ها را از غرب گرفته اید؟ گفتم 
بلی گفتند در غرب به آنچه می گویند؟ گفتم »ُکنستیتوسیون« 
)Constitution(، ایشان به من گفتند چه خوب است همان لفظ 
»ُکنستیتوسیون« را بگوئید و بکار ببرید وقتی شما لفظ مشروطه 
را بکار می برید به من عمامه به سر فرصت می دهید بگویم هذا 
شارط، یشرط و مشروط به نبودن آزادی، به نبودن قانون و غیره! 

و این همه رشته های شما را پنبه خواهد کرد.

اتفاقًا همین الگو در مورد اصالحات هم به کار می آید و اگر 
درست مالحظه کنیم می بینیم همان بالیی که سر مشروطه آمد و 
تبدیل شد به مشروعه سر همین لفظ اصالحات هم آمد تا جایی 
که بعضی آن را ربط دادند به جمله معروف امام حسین که فرمود: 
... »انی لم اخرج اشرا و ال بطـرا و ال مفسدا و ال ظالما و انما 
خرجت لطلب االصالح فی امه جدی« و ... که در طول مقاله 

به آن اشاره ای خواهیم داشت.
علی ای حــال تــا حدودی روش اســت کــه در این بحث 
می خواهیم چه اتفاقی روی بدهد و یا بهتر بگوییم می خواهیم 
چه چیزی را در هم بریزیم. قبل از شــروع بحث به چند نکته 
اشاره می کنیم که در بحث ما ضروری است به آن ها توجه شود.

1- واژه و لفظ اصالحات و یا اصالح طلبی که بکار می برم 
صرفًا به منظور استفاده از لفظ مشترک برای نام گذاری پدیده ِی 
است که از دوم خرداد 76 شروع شده و ادامه دارد و اصاًل کاری 

به بار معنایی این الفاظ ندارم.
2- در ایــن تحلیل منظور از واژه گفتمان درواقع همان نظم 

گفتاراست دقیقًا به همان معنایی که فوکو بکار می برد.
3- در این مطلب از روش تحلیل گفتمانی اســتفاده شده 
اســت. گرچه در ایــن روش یک یا چند متــن به عنوان نمونه 
هدفمند انتخاب می شــود؛ اما مــا در این مطلب به چند دلیل 
به جای اســتفاده از متن از حافظه جمعی مخاطبان اســتفاده 
می کنیم. اول -این که انتخاب یک یا چند متن از میان صدها و 
هزارها متن موجود که به تواند به تنهایی یک دوره ِی هشت ساله 
را نمایندگی بکند وجود ندارد و یا خیلی مشکل است. خصوصًا 
این که این متن ها بی نهایت از هم متأثر هستند و لذا این که بتوان 
متنی را انتخاب کرد که بر سایر تنها تأثیر گزار باشد و مادر تلقی 
بشود عماًل وجود ندارد خصوصًا این که گویندگان این متن ها هم 
از داخل چرخه قدرت وجود دارند و هم از خارج چرخه قدرت 
البته رسیدن به یک نمونه کامل مستلزم فرصت مطالعاتی زیادی 
است و معلوم هم نیست منجر به نتیجه بشود یا نه درصورتی که 
حافظه مخاطب با توجه به موضوعی که برای این تحقیق نیاز 
دارم به وضوح و روشــنی آن را به خاطر می آورد و لذا ضرورتی 
بــرای صرف وقت و هزینه نیســت. دوم – این که انتخاب یک 
یا چند متن ممکن اســت یک یا چند نفر را متهم آسیب های 
موردمطالعه قرار دهد. لذا امکان حاشیه ســازی و انحراف از 
بحث هم ممکن اســت پیش بیاید که نتایج آن را تحت الشعاع 

قرار دهد.
4- گرچه به نظر ما رویکرد معرفتی در بحث آسیب شناسی 
واجد اهمیت است، اما آن فرصت دیگری را می طلبد. در این 
بحث رویکــرد ما تئوریک بوده به این معنا کــه با اتخاذ روش 
تحلیل گفتمانی الگو و مدلی را که پیش تر در مثال سید حسن 
تقی زاده اشاره کردم و آن مدل جعل معنی می نامم بکار می برم تا 
بتوانم از دل این مدل فرضیه ای که بتواند جریان بعد از دوم خرداد 

را توضیح دهد بیرون بکشیم.
5- نکته آخر این که لفظ واژه مفهوم را که برای طبقه بندی در 
مرحله اول بحث انتخاب کرده ام، منظور من را به خوبی پوشش 
می دهــد. چراکه در گفتمان اصالحات، بــا واژه – مفهوم های 
بسیاری روبرو هستیم و کلیدواژه ی تحلیل گفتمانی اصالحات 
را تشکیل می دهد و حتی در مبحث آسیب شناسی معرفتی هم 
می تواند به کار برود. دلیلش هم این است که اصالحات در پی 

مطالعات آکادمیک به وجود نیامده اســت و اصواًل پدیده های 
اجتماعی این گونه اند. گاهی اوقات یک واژه به تنهایی می تواند 
بار معنایی موردنظر را پوشش دهد و گاهی هم که اکثر اوقات 
چنین است مفهومی وجود دارد که واژه واحدی و یا مشخصی 
برای آن نیست لذا شما مجبور می شوید واژه ای برای توضیح آن 
خلق کنید؛ که برای یکنواختی در نام گذاری و طبقه بندی هر دو 

را واژه مفهوم به کار می بریم.

آغاز بحث •
در دوره ِی اصالحات با دو واژه – مفهوم عمده روبرو هستیم، 
واژه – مفهوم نخست اصالحات است مانند دولت اصالحات 
– دوره ِی اصالحات – مجلس اصالحات و غیره. واژه – مفهوم 
بعدی جنبش اســت ماننــد جنبش اصالح طلبــی، جنبش 
دانشجویی، جنبش مدنی، جنبش زنان، حتی لفظ اصالح طلبی 

)که در خود واجد معنای جنبش است(.
آن هایی که در چرخه قدرت قرار داشتند و یا چنین احساسی 
داشــتند، واژه ِی اصالحات را به کار می بردند و آن را مناسب 
تشــخیص می دادند و هنوز هــم بر این باور هســتند. عده ِی 
دیگری که در چرخه قدرت قرار نداشتند و یا چنین احساسی را 
نداشتند، مفهوم جنبش را به کار می بردند و آن را می پسندیدند و 
طیف سومی هم بودند که برایشان فرقی نداشت چراکه تمایلی به 
قدرت نداشتند و هر دو را بکار می برند گاهی این و گاهی هم آن 

را، هر دو برایشان یک معنی داشت.
اما قدرتی وجود دارد و مطالبات ما درواقع با نســبتی که با 
قدرت داریم تعریف می شــود؛ بنابراین بحــث خود را روی دو 
گروه اول واجد قدرت و فاقد قدرت متمرکز می کنیم و سپس 
طیف سوم را هم وارد بحث می کنیم. طبیعی است کسانی هم 
بوده اند که به تناســب ورود و خروجشــان از قدرت ادبیاتشان 
فرق کرده اســت. هم چنین ممکن اســت افرادی بوده اند که 
علیرغم حضور در قدرت به علت احساسی که نسبت به قدرت 
داشته اند ادبیاتشان با دیگران فرق داشته و لذا به تدریج از قدرت 
کنار گذاشته شده و یا خودشان به اختیار خارج شده اند؛ اما این 

مسائل خدشه ای به بحث ما وارد نمی کند.

واژه های اصالحات و جنبش و مطالبات و مفهوم آن  •
در بحث

 در ایــن بحث ما قدرت را محور بحث خود قرار داده ایم در 
تحلیل گفتمانی نیز قدرت محوریت دارد. همه چیز در رابطه با 
آن تعریف می شود. درواقع مطالبات در رابطه با قدرت تعریف 
می شــود. اگر شما خواسته ای داشته باشی که از طریق قدرت 
بتوانی به آن برسی آن را جزو مطالبات می نامیم و خواسته های 
دیگر جزو مطالبات محسوب نمی شود. بدیهی است کسانی که 
در قدرت قرار دارند مطالباتی ندارند چراکه قدرت در دســت 
آنان اســت اگر قدرت آنان تکافوی خواسته هایشان را نداشته 
باشد یا دل نگرانی از بابت از دست دادن قدرت را داشته باشند. 

مطالباتشان شکل می گیرد.
یعنی همیشه مطالبات از سوی کسانی مطرح می شود که یا 
قدرت ندارند و یا قدرت تکافوی خواسته هایشان را نمی کند و 
دل نگرانی از بابت از دست دادن قدرت را دارند. با این مقدمات 

به تعریف واژگان اصالحات و جنبش می پردازیم:

وقتی که پروژه ای برای رســیدن به مطالبات به ســرانجام 
می رسد، خصوصًا وقتی این پروژه مسیری دمکراتیک و در درون 
نظام را پیش می گیرد تا به نتیجه نهایی برسد. آن را اصالحات 
می نامیم. بدیهی است پروژه ای که به سرانجام نرسیده و قدرت 
عملی شدن پیدا نکرده در مرحله جنبش قرار دارد. مگر این که 
مقصود از اصالحات چیز دیگری بوده که حاصل شده باشد. 
مثاًل رسیدن به قدرت، یعنی رئیس جمهور شدن، رئیس مجلس 

شدن، نماینده و وزیر شدن و امثالهم.
چــرا عــده ای واژه اصالحات را بــه کار می برند و عده ای 

نگرش جنبشی دارند؟
قبل از پاســخ دادن به این ســؤال نیاز داریم ماهیت و انواع 

مطالبات جامعه و موجود میان گروه ها را بشناسیم.

مطالبات گروه داخل چرخه قدرت •
آن هایی کــه خــود را در چرخه قدرت می دانســتند ولی 
به دالیلی از دســت یابی به قدرت محروم شــده بودند. طبعًا 
مطالباتشــان معطوف بود به سازوکاری که وارد قدرت شوند. 

این نوع مطالبات به سه طیف مطالبات طبقه بندی می شوند.
1- مطالباتی که در حد چانه زنی برای اخذ صالحیت است.

2- مطالباتی که معطوف است به اصالح قانون انتخابات و 
حذف نظارت استصوابی و وسیع کردن دایره تأیید صالحیت.

3- مطالباتــی که گزینــه رد صالحیت را به جــای تأیید 
صالحیت اتخاذ می کند و هم زمان اختیارات شورای نگهبان و 

وزارت کشور را کاهش می دهد.

مطالبات گروه خارج از چرخه قدرت •
این مطالبات طیف وسیعی را شــامل می شود از مطالبات 
گروه هایــی که اصل نظام را قبول دارنــد تا گروه هایی که اصل 
نظام را قبول ندارند؛ و از مخالفت با هیأت حاکمه شروع شده 
تا اصالح قانون اساسی و حتی تغییر قانون اساسی و حکومت. 

این مطالبات را می توان در سه طیف طبقه بندی کرد.
1- کسانی که خواستار تغییر هیات حاکمه )از رهبری گرفته 
تا تمام نهادهای حکومتی( هستند ولی اصل نظام را قبول دارند.
2- کسانی که معتقدند با اعمال پاره ای اصالحات در قانون 

اساسی به مطلوبشان می رسند.
3- کسانی که این قانون اساسی را قبول نداشته و خواهان 
تغییر آن هســتند. البته این طبقه گرچه همه گروه ها را شامل 
می شود اما بدیهی اســت که حتی این گروه ها هم در درون این 
طبقه بندی یکسان نمی اندیشند و تفاوت فاحش باهم دارند اما 

علی ایحال تا این حد طبقه بندی در بحث ما کفایت می کند.
البته طیف چهارمی هم وجود دارد که اگرچه مطالبات آن ها 
در طبقه بندی مطالبات گروه ســوم )بی تفاوت به قدرت( قرار 
می گیرد؛ اما به لحاظ سیاســی در گروه دوم قرار دارند؛ مانند 

حقوق بشر و حقوق زنان و امثالهم.
مطالبات گروه سوم و بی تفاوت به قدرت

این مطالبات به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند. مطالبات 
طبقه متوسط و مطالبات طبقات پائین.

1 - مطالبات طبقه متوسط معطوف است به حوزه عمومی، 
خصوصی و فرهنگی و اجتماعــی در حوزه عمومی خواهان 
نظــارت بر عملکرد حاکمیت و دولت اســت که این از طریق 

مطبوعات و احزاب عملی می شــود؛ بنابرایــن آزادی احزاب 
و مطبوعات و نیز آزادی بیان از مطالبات آن هاســت. در حوزه 
خصوصی خواهان آزادی اجتماعی، حقوق شهروندی و غیره 
هســتند. در حوزه ِی فرهنگی و اجتماعــی خواهان آزادی در 
عرصه هنر، خالقیت گسترش و توسعه علمی، مطالبات قومی، 
اصالح ساختار اداری و برچیدن بساط رشوه خواری مبارزه با 

آسیب های اجتماعی و حفظ محیط زیست و غیره است.
2 - مطالبات طبقات پائین که دغدغه معیشتی دارند طبیعی 
است که معطوف به مســائل اقتصادی مانند بیکاری، گرانی، 
مبارزه با فساد و تبعیض و توزیع عادالنه درآمد است. طبقات 
پایین نیازهای متعالی شــان را به جای محصوالت فرهنگی با 
نیازهای مذهبی رفع می کنند. الزم به توضیح اســت که بحث 
تبعیض شــامل انواع تبعیض اســت اعم از )قومی – مذهبی و 

زبانی( و غیره.

طبقه بندی مطالبات از نگاه حکومت •
طبیعی است که هر سیســتم حکومتی برای کارآمد شدن 
به اصالحات نیازمند باشــد و تصور این که حکومت با هر نوع 
اصالحات مخالفت می کند برداشــتی سطحی و عوام فریبانه 
اســت، بنابراین حکومت جمهوری اســالمی هــم نیازمند 
اصالحات اســت؛ اما اصالحات موردنظر آن متفاوت است. 

مطالبات ازنظر حکومت به سه دسته طبقه بندی می شود:
1- مطالبات نقد: مطالباتی اســت کــه موجب کارآمدی 
حکومت شــده و خــود حکومت هم خواهان آن اســت البته 
مطالباتــی هم وجــود دارد که کارآمدی حکومــت را افزایش 
می دهد اما حکومت به آن یا اشــراف ندارد یا بقای آن را برای 
ادامه حاکمیت خود ضروری می پنــدارد و لذا برای آن حاضر 
اســت هزینه پرداخت کند. این موضوع را در تحلیل مطالبات 

بررسی خواهیم کرد.
2- مطالبات در چالش: مطالباتی است که مربوط به هیأت 
حاکمه و یا ساختار حقوقی بوده و از طریق چالش ممکن است 

عملی شود.
3- مطالبات ممنوع: مطالباتی است که اصل حکومت را 
زیر سؤال می برد و بنابراین از طریق مسالمت جویانه نمی توان به 

آن دست یافت.
تفصیل بیشــتر در خصوص تقســیم بندی مطالبات ازنظر 

حکومت را در تحلیل مطالبات توضیح می دهیم.
تحلیل مطالبات:

بدیهی اســت آن هایی که خودی محســوب می شوند و در 
چرخه قــدرت قرار دارنــد مطالباتی ندارنــد. چراکه قدرت 

دست یابی به خواسته های خود را دارند.
افرادی از جامعه که مطالباتی دارند و حکومت می شوند به 

سه دسته کلی طبقه بندی می کنیم.
1- خودی های دیروز

2- غیرخودی ها
3- مردم عادی

خودی های دیروز نیز در سه دسته طبقه بندی می شوند:
1- خودی های دیروز قابل تحمل

2- خودی های دیروز چالشی
3- خودی های دیروز غیرقابل تحمل

طبیعی است که تصور کنیم موضوع آسیب شناسی اصالحات ازآن رو که خواست و میل قلبی اکثریت جامعه بوده 
چقدر واجد اهمیت است. ازاین رو در موضوع آسیب شناسی مطالب بسیاری و از زوایای مختلفی در مطبوعات درج شده 
است که به جا و موقع خود قابل تأمل و توجه بوده و قطعاً به کار می آیند. تا آنجا که به خاطر داریم بعضی از این مطالب از 
منظر نظری هم به بحث پرداخته اند اما در رویکرد تئوریک به جز چند مطلب قابل تأمل که البته موضوع و محوریت بحثشان 
آسیب شناسی نبوده بلکه به ریشه ها و عوامل پیدایی دوم خرداد و جریان اصالح طلبی معطوف بوده اند و از آن میان هم تنها 
مطلبی که در راستای گفتمان دوم خرداد بوده و مبتنی بر تحلیل گفتمانی، کتاب جادوی گفتار دکتر کاشی است. اغلب 
مطالب نوشته شده در فضای تنفسی و در درون گفتمان اصالحات صورت گرفته، از منطق اصالحات پیروی نموده و 

نمی توان برای برون رفت از این وضعیت به آن ها متوسل شد.  بریدن از فضا و شکستن قالب های منطق اصالح طلبی و نگرش 
فرا گفتمانی از ضرورت های بحث آسیب شناسی است چراکه آنچه در فضای اصالح طلبی نوشته می شود درواقع تمجید 
و تعریف است گرچه ظاهری نقادانه و حتی پرخاشگرانه داشته باشد. علی ای حال بعد از گذشت حدود ده سال از پدیده 
دوم خرداد و شکل گیری گفتمان اصالح طلبی نیازمند نگرش تئوریک و نیز معرفتی به گفتمان دوم خرداد هستیم. کاری که 
الزمه آن همان طور که قباًل اشاره شد، برون آمدن از فضای اصالح طلبی و نگرشی از بیرون به آن است. متن حاضر در سال 
1386 به موازات آسیب شناسی معرفتی گفتمان اصالح طلبی که طی دوازده شماره تقدیم گردید شروع گردید که اکنون 

برای اولین بار منتشر می شود، باشد که اهالی نظر به دیده انتقاد در آن چشم دوخته، ما را در تعمیق آن یاریگر باشند. رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری
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نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

گفتمان دموکراسی، آزادی خواهی، مدرنیته، توسعه و 
حتی جدایی دین از دولت در جهان عرب از دسته مقوالتی 
بودند که طرح آن ها دست کم در ادبیات و شعر، مقارن 
می شد با نهضتی که ما در ایران آن را به عنوان مشروطه 
می شناسیم. البته نه اینکه پیش تر آرای مدرن به فراخور حال 
زمان در گفتمان های جاری، خاصه در طبقه تحصیل کرده 
جهان عرب وجود نداشت؛ بلکه می توان گفت اگر چیزی 
نیز مورد سراغ باشد در هاله خفقان، رکود و جمود فکری که 
به ویژه پس از استیالی عثمانی ها بر جهان عرب حاکم شد؛ 
مدفون گردیده است. بی چون وچرا ادبیات و شعر ازجمله 
ابزار تشریح گفتمان و اظهار )express( سیاسی به شمار 
می آید اما تا قبل از عصر نهضت عربی چیزی از پویایی 
و اندیشه در ادبیات عربی سراغ نمی توان یافت. اگر قرار 
باشد که ادبیات و هنر را به مثابه آیینه ملتی بگیریم؛ بی گمان 
جهان عرب در روزگاران عثمانی در بدترین دوران 
خویش از هر نظر به سر می برده است. گرچه عواملی 
مانند صنعت چاپ، روزنامه، مدارس، ارسال دانشجویان 
به اروپا و مراودات بیش ازپیش با غرب که سرآغاز آن نیز 
از لبنان – باب جهان عرب – میسر گردید؛ مولد تکاپوی 
اندیشه و رهایی نسبی از جمود فکری به شمار می رود؛ اما 
جنبش های عربی بیش و کم به اندازه ای دستاورد داشتند 
که مشروطه ما! به خصوص اینکه در ایامی نه چندان دور 
خاطرات شکست از اسرائیل، چیرگی افراط گرایی دینی 
سلفی و ... آبی بر آتش روشنفکران و ناسیونالیست های 

جهان عرب می ریخت.
در این میان آن چیزی که به یک باره مغفول ماند؛ 
موضوع زن و مبارزات آنان بود. خوانش سراسر مردانه 
از تاریخ، جامعه شناسی، سیاست و ... به نوعی باعث 
شد که قدرت بخش عظیمی از جامعه مورد امهال و 
در بسیاری از موارد در معرض چشم پوشی کامل قرار 
گیرد. قرائتی که نه تنها دامنه آن به شرق مختوم نمی گردد؛ 
بلکه وسعتی به اندازه تمام جهان دارد. گو اینکه در خالل 
زایش اندیشه و عمل در گستره تاریخ، زنان نقش خود 
را بازتعریف می کنند و با هر روشی خود را به جامعه 
عربی و جهانی اثبات می نمایند. پایه گذاری شعر نو 
توسط خانم نازک المالئکه در ادبیات عربی خود نقطه 
عطفی برای بیان راحت تر عاطفه، مصیبت ها و خصوصًا 
رنجش های ملی گرایانه به شمار می رود. موردی که اگرچه 
بنیان گذاری آن توسط جنس زن حاصل گردید؛ ولی به 
هر دلیلی در قبضه مردان قرار گرفت. نزار قبانی آن را 
یکسره پر از عشق و عاطفه به زن نمود؛ محمد الماغوط با 
آن بر جهان عرب تاخت و در فلسطین محمود درویش 
مرثیه ای بر عمری آوارگی سرود. البته الزم به ذکر است 
که محمود درویش، نزار قبانی و دیگران خود به واسطه 
تحصیالت و تفکرشان و همچنین برخوردشان با غرب 
از تفکرات برابری طلبانه ای بودند؛ که خود راهی به سمت 
سوق جامعه به سوی عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی 
به شمار می رود. تالش هایی که گهگاه توسط افراطیون 
سلفی مسلک صورت می گرفت تا جنبش های زنانه در 
زیر پوسته محیط عربی به خاموشی گراید؛ به یک باره 
توسط غادة السمان و هزاران زن دیگر به نیستی انجامید. 
این موضوع را هم در بهار عربی اول می توان دید و هم در 
بهار عربی دوم. هزاران دانشجو، محصل، کارگر و کارمند 
و ... که در میدان التحریر تا فروپاشی مبارک بازنایستادند 
برخالف جنبش های قبلی صورت گرفته که رنگ و 
بویی سراسر مردانه و نظامی داشت؛ این بار به تساوی 
جنسیتی در همیاری برای رسیدن به انقالب تالش 
نمودند. انقالبی که نه »مرسی« توانست آن را جا بیندازد و 
نه »ژنرال السیسی« نماینده خوبی برای آن به شمار می رود. 
در سال جاری نیز با شکل گیری جنبش ها و حرکت های 
اعتراضی در الجزایر و سودان تحرکات زنانه بیش ازپیش 
به چشم می خورد. »آالء صالح« دختر جوان سودانی که با 
آهنگ حماسی خودش، دسته جات راهپیمایی را تشویق 
می نمود سریعاً به عنوان نماد انقالب سودان مبدل گشت. 
سمبلی که این بار و به رقم تالش نظامیان و اعضای مجلس 
انتقالی - که سعی در انتصاب نام آن برای خود داشتند – 
نه تنها از میان نرفت؛ بلکه بیش ازپیش مورد توجه و حتی 
الگو واقع گردید. نگارنده معتقدم که فضای مجازی و 
نیرو گرفتن بیش ازپیش زنان در جوامع عربی، عاملی مهم 
برای نگهداشت دستاوردها و درخواست بیشتر مطالبات 
می باشد. امری که هم اکنون در میان زنان عربستان نیز قوت 
مضاعف گرفته است و با وجود مخالفت های روحانیون 
حکومتی و محافظه کار، فمینیسم مقاومی شکل گرفته 
است. جنبش هایی که در تصادم با آرای دیگر زنان جهان، 
مطالبات بیشتری برای خود اقتضا خواهند کرد و به نظر 
گسترش آن نیز اجتناب ناپذیر است. اگرچه زنان در 
سرتاسر دنیا راهی پر از سختی در پیش خواهند داشت؛ 
اما واقعیت آن است که جامعه برای حفظ و بقای خود به 
تمام منابع موجود نیازمند است و در طول تاریخ علی رغم 
تمامی مصائبی که بر زنان تحمیل گشته است؛ ولی یک 
واقعیت ثابت وجود دارد و آن قدرتی به نام زن است. 

قدرتی که روزگاری حامی پیامبر اسالم )ص( بود.

همان گونه که می دانیم جریان های واقعی رهبری و 
هدایت در شناسایی و حتی خلق ارزش ها )آن چیزهایی 
که برای جامعه مهم تلقی می شوند( و قوانین )حدودی 
که در جهت صیانت از ارزش ها تبیین می شوند( حضور 
مشارکت جویانه می یابند و با گردن نهادن بدان ها بجای 
آنکه از دیگران بخواهند که از آن ها تبعیت داشته و یا 
رعایتشان بکنند خود عامل بدان شده و از دیگران 
می خواهند که در عمل به آن ها به جریان تأسی جسته و 
آن را در عمل الگوی خود قرار دهند درحالی که جریان ها 
و رهبران سیاسی عمدتاً از ارزش و قوانینی حرف 
می زنند که توسط دیگران و بدون نظرخواهی از آن ها 
خلق شده اند و در مقام تأسی بدان ها بدون آنکه خود را 
تابع نشان دهند و یا در عمل نشانه هایی از تبعیت بروز 
دهند از پیروان خود می خواهند که بدان ها پایبند بمانند 
یعنی دقیقاً مصداق چیزی می شوند که اصالح طلبان ما 
بدان عمل می کنند و یا بدان گردن می نهند تا جایی که به 
هر میزان از سوی نهادهای حاکمیتی میدان برای آن ها 
در فعالیت های سیاسی و یا حتی ساختار حزبی محدود 
می شود آن ها بجای نشان دادن واکنش های عملی متکی 
به تالش و فعالیت های حزبی برای وا داشتن حاکمیت 
به شناختن حق واقعی شهروندان ملتزم به قانون تن به 
محدودیت های نانوشته می دهند و در این کار عمده 
تالش خود را بر این می نهند که مبادا پیروان آن ها تخطی 
از فرمان بکنند و اعتراضی داشته باشند که اگر چنین شود 
اصالح طلبان به سرعت از آن ها تبری می جویند و به بیرون 

از مجموعه می رانند.
خصوصیت دیگری که در جریان های واقعی وجود 
دارد و آن ها از طریق آن می توانند مجموعه هوا دران خود 
و عناصر دیگر اجتماعی را تحت رهبری و هدایت، حتی 
نانوشته، خود بگیرند برخورداری از توان الهام بخشی 
و ایجاد انگیزه در مردمان است تا جایی که باوجوداین 
ویژگی شرایط برای ادامه راه چنان مهیا می شود که کسی 
را توانایی ایجاد رادع و مانع در مقابل حرکت مجموعه 
باقی نمی ماند درحالی که رهبران سیاسی از نوع رهبرانی 
که ما داریم و عمده تالش خود را برای با انگیزه کردن 
مردمان جهت شرکت در انتخابات آن هم با هر قیمت و 
هر شرایطی بکار می گیرند هیچ توان و حوصله ای برای 
الهام بخشی باقی نمی ماند زیرا که در نزد این مجموعه ها 
آرزویی بزرگ در حد رؤیا شکل نمی گیرد تا نیازمندان 
برای دست یابی بدان ها رهبرانی مثل اصالح طلبان را به 
تحرکی وا دارند که از مجرای آن بشود در خیل هواداران 
به الهام بخشی برای تحقق آرزوهای بزرگ معروف شد.

برای مثال زمانی که رهبران و سرکردگان اصالح طلبی 
بیشترین انتظار و خواستشان از ارکان حاکمیت چون 

شورای نگهبان این است که حداقل کاندیداهایی با 
کمترین رگه اصالح طلبی را تأیید صالحیت کند و نتیجه 
این انتظار می شود لیست امید و منتصبان به این لیست 
در مجلس آیا آرزو و امیدی در حد رؤیا برای جامعه 
خلق می شود که از محل آن این نیاز احصاء شود که برای 

تحققش باید به الهام بخشی دست زد.
اگر اصالح طلبان بخواهند و یا به قولی ما اصالح طلبان 
بخواهیم در واردکردن اتهام به جریان های سیاسی غربی 
و یا حتی رهبران واقعی آن ها عنوان بداریم که آن ها با 
تکیه شدید و غیر الزم به تجربه و عقل محض دچار 
تعارض هایی در رهبری و هدایت واقعی مردمان می شوند 
که زمینه های آن در بی توجهی به معنویات می باشد که 
برای برطرف کردن آن باید که رهبران و جریان های واقعی 
با چنگ زدن به اخالق الهی، وحی را نیز به حوزه استداللی 
و استدراکی خود اضافه کنند تا بتوانند در رهبری و هدایت 
انسان به وقایع آخرت و هشیاری به تهدیدات محیطی نیز 

عنایت ویژه ای شود.
 آیا خود اصالح طلبان می توانند و یا ما اصالح طلبان 
می توانیم مصادیقی را فهرست وار ارائه دهیم که در آن ها 
آخرت ما تحت الشعاع تهدیدهای محیطی واقع نشده 
است و یا به نوعی ما از فرط شدت عمل و قهر تهدیدهای 
محیطی همه آخرتمان را فراموش نکرده و به باد نداده ایم؟

بله آنجا که می باید اصالح طلبان با تکیه بر منصب 
و موقعیت واقعی رهبری و هدایت جامعه سیاست را 
در مفهوم ناب تدبیر امور و یا در مقامی باالتر تدبیر ُمُدن 
آن هم در ُمُدن قرن بیست و یکم بکار می بستند و مطالبات 
واقعی و علم محوری را طراحی و ارائه می دادند تا راهنما 
و نقشه راهی برای مردم و مملکت شود شوربختانه به 
وادی رهبری و هدایت سیاسی مبتنی بر تکیه بر مصلحت 
و منفعت )آن هم مصلحت و منفعت بسیار خرد با فلسفه 
زنده مانی( در غلتیدند و درنهایت بسیاری از بزرگان خود 
را با مهاجرت به غرب به نظریه پردازانی تبدیل کردند که 
با فراموش کردن رسالت واقعی خود در عمل به مفسران 
و تحلیل گران سیاسی و یا بلندگوهایی تبدیل شدند که 
همه صدای برآمده از آن ها ملغمه ای از آواها و هجاهایی 
می باشد که حتی خود تولیدکننده آن ها نمی داند که 
مقصودش از تولیدشان چیست تا اگر حاکمیت خواست 
به نوعی کنار بیاید و بدان ها عمل کند به درستی و شفافیت 
تمام بداند که باید کار اصالحی را از کجا، با چه ابزارهایی 
و برای تحقق کدام محصول آغاز کند و یا مردمان اگر 
خواستند به شکل جمعی آن را مطالبه و خواست خود 
بخوانند و از حکومت خواستار تحقق آن باشند بدانند که 

در این راه باید به چه شیوه ها و ابزارهایی متوسل شوند
ادامه دارد

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه
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در بخش پیشین مطلب و در بحث مربوط به چه چیزی باید مطالبه شود با اشاره به این 
نکته که در میان اصالح طلبان آن مقدار کار سست و بی بنیان بوده است که حتی قبول 
نامه نگاری از سوی رهبری یک موفقیت محسوب می شود اصالح طلبان را متهم به 
نشناختن و یا باز نکردن فضای الزم کار شناسایی و عرضه مطالبات علمی و روشن 
نمودم و بیان داشتم 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 با اهمیت 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 با تن دادن به هزینه های ابرام در گرفتن جواب که موجب ایجاد رگه های 

از ترس در
1- قبول مسئولیت

2- تعهد ارائه توضیح و پاسخ
در نزد حاکمان می شود خود را در موقعیت یک جریان زنده و ناظر قرار دهد که در آسیب شناسی این پدیده بسیار مهلک اجباراً باید 
روی این واقعیت انگشت گذارد که اصالح طلبان به تفاوت های تاریخی میان یک جریان مدعی رهبری و هدایت سیاسی و یک جریان 
رهبری و هدایت گر واقعی توجه نداشته و با توجه به شرایطی که در آن گیر افتاده اند فرصت توجه به دست نخواهند آورد. اما اگر تفاوت 
قائل می شدند و می دانستند که هزینه های هنگفت متوجه جریان واقعی و پرداخت بدون درنگ و با جان ودل آن از سوی جریان است 
که محبوبیت مستمری را متوجه جریان رهبری واقعی می کند آنگاه راضی می شدند که اگر هم قرار است هزینه ای پرداخت شود )که 
الحق در بسیاری از مقاطع اصالح طلبان در پرداخت آن نه تنها کوتاهی نکرده بلکه دست ودل بازانه عمل کرده اند( آن هزینه ها را در جای 
خود و برای اعمال اراده ای روشن در هدایت و رهبری واقعی مردم بپردازند و شکر آن را بکنند. برای باز کردن موضوع و ایجاد رابطه 
حسی بین خوانندگان مطلب و موضوع موردبحث الزم می بینم که با اشاره ای بسیار مختصر و موجز به مختصات جریان هدایت کننده 
واقعی و تفاوت های آن با جریان های مدعی رهبری سیاسی که در ایران خود را به جای نشان دادن خود در بیرون بردن یک جامعه و یا 
جنبش اجتماعی از بحران ها و در پیچ های تند، در کار انتخاباتی و مشارکت در تکمیل چارت مدیریتی و اجرایی نهادهای حکومتی 

نشان می دهد، به صورت مصداقی به کاستی های تئوریک و عملی اهالی مسلک اصالح طلبی اشاره بنمایم.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

اصالح طلبان

داوری یا سروش، مسأله این است
)نگاهی به روزنامه سازندگی و احیای جدالی کهن(

روزنامه ِی  که  گفتیم  پیشین  نوبت  در  برهان:  عبدالعلی 
»سازندگی« در شماره 387 خود به تاریخ 98/3/19 مقاله ای با 
یا  سروش  بود؟  اسالمی  انقالب  ایدئولوگ  کسی  چه  عنوان 
داوری؟ به قلم حامد زارع، به چاپ رسانده بود که درواقع 
پاسخی است به مقاله مفصل رضا خجسته رحیمی در شماره 
اردیبهشت 98 ماهنامه اندیشه پویا با عنوان فیلسوف حکومت 
استثنایی اسالمی )مقایسه تطبیقی دیدگاه های امروز و دیروز رضا 

داوری اردکانی(.

در آن جستار، خجسته رحیمی به گونه ای مستند و با نقل قول های 
فراوان، سیر دگردیسی اندیشه، قول و عمل دکتر رضا داوری اردکانی 
را در چهل سال گذشته موردبررسی قرار داده، ناهمسازی های نظام 
فکری او، به ویژه درباره غرب، مدرنیته و توسعه را به تصویر کشیده بود. 
ظاهرًا صراحت لهجه او، در ترسیم سیر تفکر حضرت استاد! به مذاق 
مریدان خوش نیامده و فرصت را غنیمت شــمردند تا برای چندمین 
بار، تسویه حسابی اساسی با جریان نواندیشی دینی در ایران بکنند که 
چهره برجسته آن عبدالکریم سروش باشد. نویسنده مقاله »چه کسی 
ایدئولوگ انقالب اسالمی بود؟ ســروش یا داوری؟« که نمی توانسته 
ارجاعات فراوان به آثار داوری را در مقاله مندرج در اندیشه پویا نادیده 
بگیرد، مدعیات آن مقاله را محصول تقطیع جمالتی از آثار دکتر داوری 
و خوانش آن ها در خارج از بافتار متن و درنتیجه قضاوت غیر روشمند 
درباره کلّیت تفکر یک متفکر دانســته اســت؛ غافل از آنکه خانه ِی 
اندیشه ِی داوری و اخالف و اسالف او چنان از پای بست ویران است 
که با مرّمت نقش ایوان این ِشبِه دانش ها، کاری از پیش نمی شود برد.
برای درک درست این جدال کهن و فهم سخن مّدعی و تحریر محل 
نزاع، الزم اســت فارغ از لّفاظی های معموِل فیلســوف نمایانی که 
ِرتوریک دل آزار، مسموم و اندیشه سوز، پرده ای بر بی مایگی فکری شان 
افکنده است، ُلّب لباب مدعیات طرفین را در قالب گزاره های منطقی، 
صورت بندی کرده به ارزیابــی آن ها بپردازیم.جان کالم اندیشــه پویا 
این است که دکتر رضا داوری اردکانی، بنا به دالیل عقلی و نقلی که 
خجسته رحیمی، فیلسوف حکومت استثنایی اسالمی است و در طول 
چهل سال گذشته علی رغم رّد و انکار خودش ظاهرًا تغییراتی شگرف 
در اصول اندیشــه او، به ویژه در نگاهش به مقوله غرب و توسعه روی 
داده است.روزنامه سازندگی نیز به قلم حامد زارع ضمن نّیت خوانی 
و انتساب انگیزه های مختلف به خجسته رحیمی در نگارش این مقاله 

مدعی شده اســت که برخالف نظر او فیلسوف حکومت اسالمی در 
اصل دکتر سروش بوده اســت نه دکتر داوری! او مقاله اندیشه پویا را 
تالشی برای به سکوت واداشتن داوری و مهم تر از آن و تمهید مقدمات 
به اصطالح نظری برای بازگشت به وضعی است که روشنفکران دینی 
متفکران قوم بوده اند. به گمان حامــد زارع اگر داوری مدافع انقالب 
بود، این دفاع رنگ فلســفی داشت و نه سیاســی و او نمی توانست 
همانند سروش وابستگی سیاسی داشــته باشد. به همین مناسبت او 
نمی توانست معلم یا ایدئولوگ انقالب اسالمی باشد. به همین مناسبت 
تا اطالع ثانوی لقب ایدئولوگ انقالب اسالمی و معلم انقالب فرهنگی 

در اردوگاه روشنفکری دینی منحصر است.
در میانه این دعواها دو نکتــه مهم و عجیب، جلب توجه می کند؛ 
اول این که دو طیف فکری در همین تهران- و نه در خارج از کشور- 
تالش می کنند دامن خود را از لکه ایدئولوگ انقالب بودن پاک کنند! 
گویی در پس زمینه اندیشه ایشــان این مفروض ریشه دارد که انقالب 
پدیده اهریمنی و زیانباری بوده و باید تالش نمود هرچه بیشــتر از آن 
فاصله گرفت. باید بر مدارای مسئوالن جمهوری اسالمی ایران تبریک 
گفت که چنان رواداری و تسامحی در فضای مطبوعات کشور ایجاد 
کرده اند که گرایش های مختلف فکری به راحتی خود را از همکاری 

با انقالب و نظام تبرئه می کنند! دوم این که نویسنده روزنامه سازندگی 
جّدوجهد فراوانی می کند تا ثابت کند که این عبدالکریم سروش است 
که تئوریسین انقالب و دستش با ارباب قدرت در یک کاسه بوده است. 
جّل الخالق! گویی سروش رئیس فرهنگستان علوم است و هر تریبونی 
بخواهد در اختیارش اســت و هر روز در این دانشــگاه و آن مؤسسه 
وطنی سخنرانی دارد و به نیابت از نظام هر روز در یک گوشه از دنیا در 

کنفرانس های مختلف شرکت دارد و قس علیهذا.
باید به حامد زارع و هم کیشــانش یادآور شد که بیش از یک دهه 
است که همین فیلسوفی که شما ایدئولوگ انقالبش می خوانید پای 
در وطن ننهاده است و آن هنگام که بود رخصت سخنرانی و تدریس 
نداشت و هر جا می خواست محفلی ترتیب دهد و با جوانان مشتاق 
سخن گوید عوامل انصارحزب الله که زمانی جناب داوری مدافعشان 
بود می ریختند و می زدند و می کوفتند و چنان می کردند که مســلمان 
نشنود، کافر نبیند. چگونه ممکن اســت به زعم شما دکتر سروش از 
نوشتن مثاًل نهاد ناآرام جهان ســعی در تقّرب به ارباب قدرت داشته 
باشد )نک به مقاله زارع( اما در طول سه دهه گذشته همواره مغضوب 
ایشان باشد و از بدیهی ترین حقوق انسانی محروم بماند و شغلش را 
از دست بدهد اما فیلسوفی که به زعم شما از اول یک فرد آزاداندیش 

بوده و آنچه را ســروش در آینه نمی دیده وی در خشت خام می دیده، 
تمامی مناصب ممکنه را در همان نظامی که به زعم شما ایدئولوگش 
نبوده به دســت آورده و قدر دیده و بر صدر نشسته باشد؟ سخن من 
آن است که ایدئولوگ انقالب بودن یا نبودن به خودی خود نه فضیلتی 
است و نه رذیلتی؛ بنابراین محل نزاع را در جای دیگر باید ُجست و 
این مجادله را در تصویری بزرگ تر باید دید. تصویر بزرگ تری که فهم 
این دعواهای گاه وبیگاه و بداخالقی های عفن را که هر از چندی در 
فضای مجازی و حقیقی خودنمایی می کند، عبارت است از پدیده ای 
اصیل به نام روشنفکری دینی که جای خود را در سپهر تفکر معاصر 
باز کرده اســت و همین امر را داوری و مریدانش برنمی تابند. مبنای 
این پدیده، فارغ از خوبی و بدی و درستی و نادرستی آن، این است که 
نباید مرعوب غرب بود و از آن هیوالیی ساخت که از زمان آدم تا خاتم 
یکسره بر یک نهج بوده است و قصد بلعیدن شرق را دارد. باید وارد 
تعامل با این تمدن غنی شد و از نکات نیکوی آن بهره برد و با تفکر در 
اصل دین و هویت فرهنگی این دیار، تالش نمود که در دوران سیطره 
فرهنگ و تمدن غربی با عصری کردن دین از آن محافظت نمود. کما 
اینکه بسیاری نیز در گوشه و کنار جهان اسالم کرده اند. طبیعی است 
آن دکتر داوری که قبل از انقالب با نگاهی انتقادی به غرب و تجدد و 
در ذیل نظریه غرب زدگی، منتقد وضعیت تفکر در ایران بود با انقالب 
اسالمی به سیاســت زده ترین و ایدئولوژیک ترین برداشت ها از فلسفه 
خود میدان دهد و یاران جوانش نیز از هر فرصتی برای تیشــه زدن به 
ریشه درخت تنومند روشنفکری دینی بهره جویند و با مهم ترین چهره 
آن نحله تسویه حساب نمایند. باید به بانگ بلند فریاد زد که منتقدان و 
معاندان فرهنگ و تمدن غرب و مدرنیته و مدرنیسم که در چهل سال 
گذشته از طرق ِشبه فلسفی و جاروجنجال های ایدئولوژیک بر طبل 
مخالفت با همسازی دین و مدرنیته کوبیده اند و در مسیر توسعه علمی و 
فلسفی کشور اختالل ایجاد کرده اند، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
باید پاسخگوی تاریخ باشند.دعوای سروش و داوری، جدال دو مدعی 
فلسفه ورزی نیست بلکه تقابل دو نوع نگاه به ربط و نسبت تمدن ما با 
تمدن غرب است. یکی ُمنادی پشت کردن مطلق بدان به بهانه پرهیز 
از غرب زدگی )از نوع فردیدی و سپس آل احمدی آن( و دیگری مبلغ 
رویارویی آگاهانه و منتقدانه با آن و تالش در جهت سازگاری دین داری 
در جهان معاصر با مدرن زیســتن و بهره مندی از مواهب مدرنیسمی 
است که از کهکشانی دیگر نیامده و محصول تفکر همین آفریده های 

خداوند در کره زمین است.
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دیدگاه

اندیشه] گفتمان[

حکمرانی حزبی
سال ها پیش در یکی از جلسات هفتگی سخنرانی داوود فیرحی  در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

 evidence نهج البالغه دکتر پزشکیان موضوع
base را مطرح کردند؛ که در امور پزشکی مطرح 
شده است و درواقع بر پایه شواهد و مدارک به درمان 
بیماری ها می پردازد. این ازآنجا مهم است که هر 
مکتب پزشکی راه درمان خود را در قبال بیماری ها 
ارائه می کند. طب سنتی، طب چینی، طب مدرن و 
غیره. بر اساس این طرح ما به این کار نداریم که 
کدام مکتب چه می گوید بلکه بر اساس شواهد و 
مدارک نشان داده شده، کدام روش درمان برای 
یک بیماری خاص مؤثرتر بوده است، برای درمان 
پیشنهاد می شود؛ یعنی تلفیقی از مکاتب مختلف 
برای درمان بیماری ها. ایشان این قضیه را تعمیم داده 
بود برای روش ها و مکاتب مدیریتی که برای اداره 
جامعه ارائه شده است؛ یعنی مدیریت بر اساس و 
پایه ِی شواهد )اسناد و مدارک(. کاری به این ندارم 
که این طرح خام بود و نیاز به چکش کاری داشت. 
من در آن جلسه بحث گفتمان بیمار مدیریتی جامعه 
را مطرح کردم. مشکل جامعه نبودِ راه حل نیست، 
بلکه گفتمان بیمار مدیریتی جامعه چشم و گوش 
خود را بروی همه چیز بسته است و البته خب کسانی 
نیز از آن منتفع می شوند؛ اما باید توجه داشت ُصلب 
بودن گفتمان است که نظم موجود را شکل می دهد. 
تغییر گفتمان از هر جسم سختی مشکل و گاهی 
ناممکن است. اما برگردیم به موضوع اصلی این 
نوشته، کسانی که به اهمیت و جایگاه گفتمان تفطن 
ندارند تصورشان این است که عده ای مثالً کسانی که 
نفعشان در بقای این نظم هست مانع تغییر می شوند 
اما واقعیت این است که گفتمان قدرت خود را از 
منافع شخصی و فردی اشخاص نمی گیرد. گفتمان 
لنگرهای خود را در دروِن ما و باورها و اسطوره های 
روایی و معنایی ما انداخته است؛ یعنی حتی مایی 
که معترض وضع موجود هستیم، خود همچون 
دانه های تسبیح به دور این نخ تسبیح علت مبقیه آن 
هستیم. شیرازه تسبیح همان گفتمان است که ماها 
را به هم متصل کرده و ما هویت و وجودمان را در 
ادامه آن معنا می کنیم. بخشی از این تسبیح همواره 
برنده است و بخشی بازنده اما هردو بودنشان به 
این شیرازه است اگر شیرازه نباشد، وجود و هویت 
جمع گم می شود؛ و نظم اجتماعی در هم می ریزد. 
اگر حس می کنیم هستیم هرچند ناخوش و مریض، 
احوال چون سیطره گفتمان وجود دارد؛ و مشکل 
اینجاست که گفتمان اصالً مادی نیست تا گذشت 
زمان آن را پوسانده و به تدریج از هم بگسلد بلکه 
ما از ترس نابود شدن خود و بی هویتی خود به آن 
آویزان هستیم. این سیطره گفتمان است که بقول 
فوکو در مرگ مؤلف خود را نشان می دهد و این 
گفتمان است که از زبان من، تو و آن ها صحبت 
می کند. فاعلی وجود ندارد همه اوست و تا زمانی 
که گسست معرفتی روی نداده و سامان )پارادایم( 
دانایی جامعه )اپیستمه( تغییر نکرده باشد، سیطره 
گفتمان درهم نخواهد ریخت. داستان ما و گفتمان 
داستان ماهی و آب است ماهی بدون آب وجود 
ندارد و اصالً ماهی نمی تواند حضور قدرتمند آب را 
حس کند درعین حالی که آب برای او جزو بدیهیاتی 
است که اصالً به آن شک ندارد حتی اگر آلوده باشد 
و باعث مرگش شود او به مرگ خود به عنوان تقدیر 
می نگرد و به آن راضی است و اعتراضی ندارد و 
اصالً تصور اعتراض را هم نمی تواند بکند. ماهی 
آب را باور دارد. قدرت گفتمان بیمار جامعه ایرانی 
همان دولت پنهان است گرچه شاید از قبل این 
گفتمان و نظم بناشده ِی آن عده ای نفعشان نیز در 
بقای این گفتمان باشد اما قدرت گفتمان در همان 
شیرازه تسبیحی است که ما را به مانند تسبیح به هم 
گره زده است. اما گفتمان یکدست نیست به همان 
اندازه که صلب و سخت هست به همان اندازه دقیق 
و منعطف است؛ یعنی وقتی شما در دانشگاه هستید و 
ادبیات متفاوتی با حضور در قهوه خانه یا بیمارستان 
یا باشگاه ورزشی یا محیط کار بکار می برید اما همه 
این تفاوت های ظاهری ادبیات شما را در یک نظم 
کل متشکل کرده است که »مای« جامعه کل را به 
وجود آورده است. گرچه »مای« جامعه ِی ما »ملی« 
نیست و »مذهبی« است، اما به هرحال ما را تحت 
ایران متشکل کرده و همه زیر نظم های جامعه مانند 
دانشگاه بیمارستان ادارات دولتی مدارس مساجد و 
... نیز از آن حمایت کرده و کل یکپارچه ای را فراهم 
ساخته است؛ و در مقابل هرگونه تغییری با قدرت 
تمام ایستاده است. این بدان معناست که خود ما 
در مقابل تغییر ایستاده ایم هم به صورت فردی، هم 
به صورت جمعی و هم به صورت بین االذهانی و در 
این رابطه اصولگرا، اصالح طلب، اپوزیسیون و. .. در 

بقای آن نقش ایفا می کنیم.

در جامعه ما وقتی که نگاه می کنید دولت و سیاست با 
مذهب  دارد گره می خورد یک مشکلی وجود دارد و یک 
امتیاز. مشکلش این است که هرگونه مخالفت ها با حزب 
جنبه مذهبی پیدا می کند، با دولت مدرن هم مخالفت کنید 
جنبه مذهبی پیدا می کند، با انتخابات هم مخالفت کنید 
جنبه مذهبی دارد و بنابراین چیزی وجود دارد به نام مفهوم 
تحریم یعنی در ایران هر موضعی گرفته می شود پشتش یک 
اصطالح مذهبی هم قرار می گیرد و این اصطالح مذهبی دل 
آدم را می لرزاند و همین طور حزب عموم مردم را تشویق 
یا منع می کند، بنابراین ترس درست می کند. اآلن هم در 
اظهارات روحانی که چند وقت پیش صحبت می کرد داشت 
می گفت که چرا ما حزبی عمل می کنیم، باید وحدت داشته 
باشیم. ایشان اصاًل نمی داند وحدتی که دارد می گوید امکانش 
نیست. تازه حزب است که می تواند مقدمه وحدت باشد؛ 
بنابراین یکی از ایرادهایی که مخالفان حزبی همیشه گرفتند 
این است که حزب تفرقه درست می کند و بعد این تفرقه هم 
حرام است و بنابراین حزب حرام است. درعین حال اگر 
رهبران فکری بتوانند جامعه را قانع بکنند ادبیات دینی از 
سیاست پشتیبانی می کند. شما در کشورهای دیگر مجبورید 
برای پای صندوق رأی آوردن مردم جریمه بگذارید. هرکس 
در انتخابات شرکت نکرد باید مبلغی را جریمه بدهد. چرا؟ 
چون که ممکن است مردم پای صندوق نیایند؛ اما وقتی 
فتوایی داده می شود که شرکت در انتخابات واجب شرعی 
است، همه حتی آن پیرزن روستایی که نمی داند چه خبر 
است تصمیم می گیرد قبل از اینکه صبحانه اش را بخورد بیاید 

و رأیش را در صندوق بیندازد.
می تواند  هم  است  لبه  دو  تیغ  یک  مذهب  بنابراین 
فعالیت های سیاسی را سرکوب کند و هم می تواند تشویق 
کند، مهم این است که بیان حزبی چگونه طراحی بشود. به 
همین دلیل است که احزاب موفق در جهان اسالم و اروپا 
یک مرکز فکری دارند که این ها را باالنس می کند و می توانند 
خوب توضیح دهند. درواقع بحث سر این است که کجاها 
متفکران ما این توضیحات را دادند و کجاها این توضیحات 
را ندادند. خوشبختانه در ایران ما شاهد این هستیم که اوالً 
در نخستین احزابی که شکل گرفتند مثل احزاب دموکرات، 
عادی و اجتماعی، این احزابی که شکل گرفتند از درون 
مجلسی درآمدند که پشتوانه اش مراجع هم بودند یعنی 
از درون این درآمدند و بعد بازهم خوشبختانه بسیاری از 
احزاب بزرگ را داریم که مؤسسانش مقام های عالی رتبه 
دینی بودند؛ بنابراین ما این مشکل را نداریم برخالف برخی 
از کشورهای اهل سنت این مشکل را نداریم که حزب ضد 
مذهب یا ضد ادبیات مذهبی دیده بشود، یعنی این امر جا 
افتاده است. مثاًل شما می بینند که باالخره حزب جمهوری یا 
احزاب دیگر وصل به نهادهای مهم مذهبی بودند؛ بنابراین 
اصل حزب را کسی مخالفت زیادی نکرده با اینکه اصل 
حزب مخالفانی هم دارد؛ اما مشکلی که ما توی ایران داریم 
کسی تا حاال فرصت تبیین روشن از رابطه حزب و مذهب 
نداشته و تنها کسی که تالش کرد مرحوم آقای بهشتی بود 
در اوایل. مرحوم بهشتی کتاب هایی را بنام مواضع ما نوشته. 
این که این کتاب را نوشت می دانید علتش چه بود؟ علتش این 
بود که حزب در شرایطی تأسیس شده بود که مرامنامه اش 
برای اعضاءش روشن نبود یعنی حزب همین که شکل 
گرفت به صورت بادکنکی بزرگ شد و بعد از رهبرانشان 

که درگیر سازمان دهی بودن بجای درگیر تبیین نظری یعنی 
آن اتفاق برایشان رخ نداد و مرحوم شهید بهشتی شروع کرد 
این را به عنوان تبیین مواضع یا مواضع ما شروع کرد توضیح 
بده و میدانید که شهادتش هم اجازه نداد این توضیح کامل 
بشود. بعد دبیرکل اش هم خود آیت ا... خامنه ای بود که بعداً 
درگیر ریاست جمهوری شد، ترورها و بعد بحث رهبری، 
ایشان هم فرصت بحث های روشن را در این زمینه نداشتند 
و بعد جنگ اتفاق افتاد که کسی به سمت تبیین تئوریک 
حزب نرفت؛ یعنی چه؟ یعنی ما با پدیده ای مواجه هستیم 
که ضرورت دارد اما تبیین کافی ندارد؛ یعنی حزب اآلن 
ضرورت بنیادین است اما ما ادبیات زیادی نتوانستیم تولید 
کنیم که این ادبیات بتونه این ضرورت را تبیین کنه چون 
نمی تواند تبیین کنه قانون گذار هم توان قانون گذاری ندارد. 
من دوتا مثال برای شما بزنم بعد آخرش هم کمی به مذهب 
و حزب برمی گردیم. دوست دارم که دوستان هم گفتگو 
کنند. ببینید ما قانونی داریم قباًل هم این قوانین را داشتیم. 
شما کسی بنام اعتضاد السلطنه شنیدید؟! اعتضاد السلطنه از 
شاهزادگان بزرگ قاجار بود بعد رفت اروپا آمد و بنیان گذار 
این تلگراف و تلفن ایشان بود و خط تلفن را اولین بار از 
تهران به زنجان و از زنجان به تبریز کشید. اعتضاد السلطنه 
وزیر علوم ناصرالدین شاه بود و جزو روسای دارالفنون هم 
هست. عکسش را اگر اآلن توی اینترنت برید بزنید می بینند. 
آدم روشنفکری به نظر می آید. جزء آخرین شاهزادگان و 
فرزندان فتحعلی شاه بود و بعد این اعتضاد السلطنه شروع 
کرد طرحی بده تون موقع برای اداره ایالت ها که شبیه به 
انجمن بود یعنی شبیه به انجمن های خاص بود. توجه 
کردید؟! یعنی در خیلی سال های قبل، اولین بار کوشش 
می کند اداره نسبتاً دموکراتیک یا نزدیک به دموکراتیک 
ایالت ها را داشته باشند. این متنش را می توانید اآلن ببینید 
دانشگاه تهران روی سایت کتابخانه مرکزی اش گذاشته و 
بعد آنجا اعتضاد السلطنه را بزنید تحت عنوان اداره والیات. 
توجه کردید؟! اصاًل دست نوشته خود آن موقع می آید یعنی 
سال ها قبل تالش ها این طوری بوده؛ یعنی این سال ۱28۹-
۹۰ یعنی صد و پنجاه سال قبل است. بعد سال ۱36۰ نخستین 
قانون احزاب ما نوشته شده، این قانون احزاب ایرادی دارد 
که آن متن دارد. چون که تبیین روشنی نشده، قانون گذار 
قانون  به عنوان  را  احزاب  قانون  ندارد،  روشنی  درک 
احزاب، جمعیت ها و اقلیت های دینی و ... اسم گذاشته، 

یعنی احزاب را در ذیل اسم قانون احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاسی، صنفی، اسالمی یا اقلیت های دینی 
شناخته شده گذاشته است. این قانون چند ایراد اساسی دارد. 
یکی این است که اصاًل حزب را با تشکل های فرهنگی با 
مثاًل اقلیت های دینی، با انجمن معلمان، با انجمن مهندسان، 
انجمن اساتید قاتی کرده. اساساً آن ها فعالیتشان مدنی است 
و این فعالیتش سیاسی است، اصاًل دوتا تشکیالت با ماهیت 
متفاوت است که یکجا جمع کرده اند. این قانون یک ایراد 
دومی پیدا کرده است. آمده فقط گفته است که احزاب آزادند 
اما این را به دولت ندوخته است؛ یعنی فقط احزاب شبیه 
به هیأت ها آزاد هستند و می توانند فعالیت کنند اما اینکه 
چگونه می توانند در دولت قرار بگیرند، یعنی مثل اینکه 
یک موتوری درست کردند که تنها کار می کند اما اصاًل 
گیربکس و چرخ دنده ای که وصل بشود به دولت اصاًل 
ندارد؛ بنابراین این حزب عماًل شکل نمی گیرد. در قانون 
۱3۹5 که مدرن ترین قانون احزاب است به حزب تکلیف 
داده اما حقوقش را نداده است. معنی قضیه چیست؟ معنی 
قضیه این است که حزب متعهد است اما راهی برای دولت 
و قدرت ندارد. خب چه اتفاقی افتاده است؟ چون تبیین 
روشنی نشده، نه قانون گذار می فهمد چگونه باید این قانون 
را بنویسد و نه احزاب می توانستند این را به عنوان مطالبه 
ملی وارد ذهن قانون گذار بکنند. پس از طریق نمایندگان، 
حامیان و رسانه هایشان به مسأله ملی تبدیل کنند، اگر مسأله 
ملی باشد، مجلس به چیزی که مسأله ملی باشد مجبور است 
عکس العمل نشان بدهد و بعد می بینند که قانونی تصویب 
می شود، اما لزوماً نه احزاب عکس العملی نشان می دهند 
نه نمایندگان مجلس عکس العمل روشنی نشان می دهند 
چون که ایده روشنی که بتواند قانون را اصالح کند این 
نیست. پس ما شاهد یک وضعیتی در ایران هستیم. اوالً حزب 
ضروری است، ثانیاً رهبران بزرگ مذهبی هم احزاب را دارند 
تأیید می کنند اما تأیید کلی غیر از توضیح تئوریک و نظری 
است چون این توجیه نظری نشده است، هنوز جایگاهی 
شفاف در نظام برای آن روشن نیست؛ بنابراین احتیاج دارد 
که این بحث و گفتگو در کانون های حزبی در نشریاتشان در 
جاهای دیگر پیش برود شاید بتواند شفاف کند شاید قانون 
بعدی این کار را بکند. من این بحث را می بندم چون آخرش 
کمی هم به بحث های مذهبی بعد از گفتگوی دوستان 
اشاره خواهم کرد. مثاًل نمونه اش را بگویم. در اندونزی و 

همین طور مالزی ولی در اندونزی خیلی محکم تر، دوستان 
می دانند اندونزی نزدیک به 26۰ میلیون جمعیت دارد. در 
اندونزی بیش از ۱4۰۰ حزب در قالب تشکل های متفاوت 
وجود دارد. این قدر این احزاب زیاد بودند درواقع راه را 
برای دیکتاتوری هم باز می کردند. بعد کشوری که زیر پوتین 
سوکارنو بود. به هرحال سال 2۰۰۱ متفکرانی که معنی حزب 
را فهمیدند، این امر را به مطالبه ملی تبدیل و النهایه قانون 
تجمیع احزاب را تصویب کردند. قانون احزاب دو اصل مهم 
داشت. یک اصل این بود که احزاب باید در تمام استان ها 
بتوانند تشکیالت داشته باشند تا حزب فراگیر تلقی بشوند، 
بنابراین بقیه احزاب مجبور شدند یا حذف گردند و یا در این 
احزاب ادغام شوند و درنتیجه سه حزب بزرگ شکل گرفت. 
دومین شرطی که گذاشتند این بود که کمیته مراقبت از قانون 
اساسی کاندیداهای احزاب را ممیزی نمی کرد؛ یعنی چه؟ 
یعنی اگر کاندیدا مستقل بود ممیزی می کرد و صالحیتش 
را احراز می کرد اما اگر این احزاب چون که مؤسسانش قباًل 
احراز شدند چون شورای مرکزی اش مورد تأیید وزارت 
کشور و نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول مثل قوه قضائیه 
و جاهای دیگر هستند گفته شد کاندیداهایشان احتیاج به 
ممیزی ندارند و همین که این را گفتند احزاب از دو سال 
قبل شروع کردند به ساختن رئیس جمهور، رئیس جمهور 
را فروختند به مردم یعنی کاندیدا را به ممیزی گذاشتن و 
فروختن به مردم شعارشان شکل گرفت. بعد 2۰۱2 این 
کشور شد یک کشور مدرن، با ثبات و بعد کشوری که مثل 
آمریکا تحت فشار بحران مسکن قرار گرفت تورمش باال 
رفت. دوستان می دانند که اندونزی با اینکه خودش وصل 
به نظام سراسری جهانی بود در این طوفان ماند. ببینید این 
نشان می دهد که اگر یک حزب بتواند احزاب دیگر را قانع 
کند می توانند چنین چیزی را برای شورای نگهبان برجسته 
کنند. مگر می شود؟ مگر شما چه کار می کنید؟ شورای نگهبان 
مگر دنبال احراز صالحیت نیست؟ مگر در احراز صالحیت 
دنبال شاهد نیست؟ تحقیقات منطقش این گونه است که یک 
قسمت جستجوی سوءپیشینه و بعد از این ها، نهادهای رسمی 
و بعد یک قسمت هم تحقیقات محلی و میدانی و شهود ... 
اگر شما بگویید که شهود کاندیدای حزبی هیأت مؤسسش یا 
شورای مرکزی اش است، ایشان را هم که شما تأیید کردید و 
جواز دادید. فقط این یک بند را مجلس بتواند برجسته بکند 

چه اتفاقی می افتد؟ دقیقاً می تواند تحزب را زنده کند

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 دیگر 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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دیدگاه

اندیشه] گفتمان[

حکمرانی حزبی
سال ها پیش در یکی از جلسات هفتگی سخنرانی داوود فیرحی  در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

 evidence نهج البالغه دکتر پزشکیان موضوع
base را مطرح کردند؛ که در امور پزشکی مطرح 
شده است و درواقع بر پایه شواهد و مدارک به درمان 
بیماری ها می پردازد. این ازآنجا مهم است که هر 
مکتب پزشکی راه درمان خود را در قبال بیماری ها 
ارائه می کند. طب سنتی، طب چینی، طب مدرن و 
غیره. بر اساس این طرح ما به این کار نداریم که 
کدام مکتب چه می گوید بلکه بر اساس شواهد و 
مدارک نشان داده شده، کدام روش درمان برای 
یک بیماری خاص مؤثرتر بوده است، برای درمان 
پیشنهاد می شود؛ یعنی تلفیقی از مکاتب مختلف 
برای درمان بیماری ها. ایشان این قضیه را تعمیم داده 
بود برای روش ها و مکاتب مدیریتی که برای اداره 
جامعه ارائه شده است؛ یعنی مدیریت بر اساس و 
پایه ِی شواهد )اسناد و مدارک(. کاری به این ندارم 
که این طرح خام بود و نیاز به چکش کاری داشت. 
من در آن جلسه بحث گفتمان بیمار مدیریتی جامعه 
را مطرح کردم. مشکل جامعه نبودِ راه حل نیست، 
بلکه گفتمان بیمار مدیریتی جامعه چشم و گوش 
خود را بروی همه چیز بسته است و البته خب کسانی 
نیز از آن منتفع می شوند؛ اما باید توجه داشت ُصلب 
بودن گفتمان است که نظم موجود را شکل می دهد. 
تغییر گفتمان از هر جسم سختی مشکل و گاهی 
ناممکن است. اما برگردیم به موضوع اصلی این 
نوشته، کسانی که به اهمیت و جایگاه گفتمان تفطن 
ندارند تصورشان این است که عده ای مثالً کسانی که 
نفعشان در بقای این نظم هست مانع تغییر می شوند 
اما واقعیت این است که گفتمان قدرت خود را از 
منافع شخصی و فردی اشخاص نمی گیرد. گفتمان 
لنگرهای خود را در دروِن ما و باورها و اسطوره های 
روایی و معنایی ما انداخته است؛ یعنی حتی مایی 
که معترض وضع موجود هستیم، خود همچون 
دانه های تسبیح به دور این نخ تسبیح علت مبقیه آن 
هستیم. شیرازه تسبیح همان گفتمان است که ماها 
را به هم متصل کرده و ما هویت و وجودمان را در 
ادامه آن معنا می کنیم. بخشی از این تسبیح همواره 
برنده است و بخشی بازنده اما هردو بودنشان به 
این شیرازه است اگر شیرازه نباشد، وجود و هویت 
جمع گم می شود؛ و نظم اجتماعی در هم می ریزد. 
اگر حس می کنیم هستیم هرچند ناخوش و مریض، 
احوال چون سیطره گفتمان وجود دارد؛ و مشکل 
اینجاست که گفتمان اصالً مادی نیست تا گذشت 
زمان آن را پوسانده و به تدریج از هم بگسلد بلکه 
ما از ترس نابود شدن خود و بی هویتی خود به آن 
آویزان هستیم. این سیطره گفتمان است که بقول 
فوکو در مرگ مؤلف خود را نشان می دهد و این 
گفتمان است که از زبان من، تو و آن ها صحبت 
می کند. فاعلی وجود ندارد همه اوست و تا زمانی 
که گسست معرفتی روی نداده و سامان )پارادایم( 
دانایی جامعه )اپیستمه( تغییر نکرده باشد، سیطره 
گفتمان درهم نخواهد ریخت. داستان ما و گفتمان 
داستان ماهی و آب است ماهی بدون آب وجود 
ندارد و اصالً ماهی نمی تواند حضور قدرتمند آب را 
حس کند درعین حالی که آب برای او جزو بدیهیاتی 
است که اصالً به آن شک ندارد حتی اگر آلوده باشد 
و باعث مرگش شود او به مرگ خود به عنوان تقدیر 
می نگرد و به آن راضی است و اعتراضی ندارد و 
اصالً تصور اعتراض را هم نمی تواند بکند. ماهی 
آب را باور دارد. قدرت گفتمان بیمار جامعه ایرانی 
همان دولت پنهان است گرچه شاید از قبل این 
گفتمان و نظم بناشده ِی آن عده ای نفعشان نیز در 
بقای این گفتمان باشد اما قدرت گفتمان در همان 
شیرازه تسبیحی است که ما را به مانند تسبیح به هم 
گره زده است. اما گفتمان یکدست نیست به همان 
اندازه که صلب و سخت هست به همان اندازه دقیق 
و منعطف است؛ یعنی وقتی شما در دانشگاه هستید و 
ادبیات متفاوتی با حضور در قهوه خانه یا بیمارستان 
یا باشگاه ورزشی یا محیط کار بکار می برید اما همه 
این تفاوت های ظاهری ادبیات شما را در یک نظم 
کل متشکل کرده است که »مای« جامعه کل را به 
وجود آورده است. گرچه »مای« جامعه ِی ما »ملی« 
نیست و »مذهبی« است، اما به هرحال ما را تحت 
ایران متشکل کرده و همه زیر نظم های جامعه مانند 
دانشگاه بیمارستان ادارات دولتی مدارس مساجد و 
... نیز از آن حمایت کرده و کل یکپارچه ای را فراهم 
ساخته است؛ و در مقابل هرگونه تغییری با قدرت 
تمام ایستاده است. این بدان معناست که خود ما 
در مقابل تغییر ایستاده ایم هم به صورت فردی، هم 
به صورت جمعی و هم به صورت بین االذهانی و در 
این رابطه اصولگرا، اصالح طلب، اپوزیسیون و. .. در 

بقای آن نقش ایفا می کنیم.

در جامعه ما وقتی که نگاه می کنید دولت و سیاست با 
مذهب  دارد گره می خورد یک مشکلی وجود دارد و یک 
امتیاز. مشکلش این است که هرگونه مخالفت ها با حزب 
جنبه مذهبی پیدا می کند، با دولت مدرن هم مخالفت کنید 
جنبه مذهبی پیدا می کند، با انتخابات هم مخالفت کنید 
جنبه مذهبی دارد و بنابراین چیزی وجود دارد به نام مفهوم 
تحریم یعنی در ایران هر موضعی گرفته می شود پشتش یک 
اصطالح مذهبی هم قرار می گیرد و این اصطالح مذهبی دل 
آدم را می لرزاند و همین طور حزب عموم مردم را تشویق 
یا منع می کند، بنابراین ترس درست می کند. اآلن هم در 
اظهارات روحانی که چند وقت پیش صحبت می کرد داشت 
می گفت که چرا ما حزبی عمل می کنیم، باید وحدت داشته 
باشیم. ایشان اصاًل نمی داند وحدتی که دارد می گوید امکانش 
نیست. تازه حزب است که می تواند مقدمه وحدت باشد؛ 
بنابراین یکی از ایرادهایی که مخالفان حزبی همیشه گرفتند 
این است که حزب تفرقه درست می کند و بعد این تفرقه هم 
حرام است و بنابراین حزب حرام است. درعین حال اگر 
رهبران فکری بتوانند جامعه را قانع بکنند ادبیات دینی از 
سیاست پشتیبانی می کند. شما در کشورهای دیگر مجبورید 
برای پای صندوق رأی آوردن مردم جریمه بگذارید. هرکس 
در انتخابات شرکت نکرد باید مبلغی را جریمه بدهد. چرا؟ 
چون که ممکن است مردم پای صندوق نیایند؛ اما وقتی 
فتوایی داده می شود که شرکت در انتخابات واجب شرعی 
است، همه حتی آن پیرزن روستایی که نمی داند چه خبر 
است تصمیم می گیرد قبل از اینکه صبحانه اش را بخورد بیاید 

و رأیش را در صندوق بیندازد.
می تواند  هم  است  لبه  دو  تیغ  یک  مذهب  بنابراین 
فعالیت های سیاسی را سرکوب کند و هم می تواند تشویق 
کند، مهم این است که بیان حزبی چگونه طراحی بشود. به 
همین دلیل است که احزاب موفق در جهان اسالم و اروپا 
یک مرکز فکری دارند که این ها را باالنس می کند و می توانند 
خوب توضیح دهند. درواقع بحث سر این است که کجاها 
متفکران ما این توضیحات را دادند و کجاها این توضیحات 
را ندادند. خوشبختانه در ایران ما شاهد این هستیم که اوالً 
در نخستین احزابی که شکل گرفتند مثل احزاب دموکرات، 
عادی و اجتماعی، این احزابی که شکل گرفتند از درون 
مجلسی درآمدند که پشتوانه اش مراجع هم بودند یعنی 
از درون این درآمدند و بعد بازهم خوشبختانه بسیاری از 
احزاب بزرگ را داریم که مؤسسانش مقام های عالی رتبه 
دینی بودند؛ بنابراین ما این مشکل را نداریم برخالف برخی 
از کشورهای اهل سنت این مشکل را نداریم که حزب ضد 
مذهب یا ضد ادبیات مذهبی دیده بشود، یعنی این امر جا 
افتاده است. مثاًل شما می بینند که باالخره حزب جمهوری یا 
احزاب دیگر وصل به نهادهای مهم مذهبی بودند؛ بنابراین 
اصل حزب را کسی مخالفت زیادی نکرده با اینکه اصل 
حزب مخالفانی هم دارد؛ اما مشکلی که ما توی ایران داریم 
کسی تا حاال فرصت تبیین روشن از رابطه حزب و مذهب 
نداشته و تنها کسی که تالش کرد مرحوم آقای بهشتی بود 
در اوایل. مرحوم بهشتی کتاب هایی را بنام مواضع ما نوشته. 
این که این کتاب را نوشت می دانید علتش چه بود؟ علتش این 
بود که حزب در شرایطی تأسیس شده بود که مرامنامه اش 
برای اعضاءش روشن نبود یعنی حزب همین که شکل 
گرفت به صورت بادکنکی بزرگ شد و بعد از رهبرانشان 

که درگیر سازمان دهی بودن بجای درگیر تبیین نظری یعنی 
آن اتفاق برایشان رخ نداد و مرحوم شهید بهشتی شروع کرد 
این را به عنوان تبیین مواضع یا مواضع ما شروع کرد توضیح 
بده و میدانید که شهادتش هم اجازه نداد این توضیح کامل 
بشود. بعد دبیرکل اش هم خود آیت ا... خامنه ای بود که بعداً 
درگیر ریاست جمهوری شد، ترورها و بعد بحث رهبری، 
ایشان هم فرصت بحث های روشن را در این زمینه نداشتند 
و بعد جنگ اتفاق افتاد که کسی به سمت تبیین تئوریک 
حزب نرفت؛ یعنی چه؟ یعنی ما با پدیده ای مواجه هستیم 
که ضرورت دارد اما تبیین کافی ندارد؛ یعنی حزب اآلن 
ضرورت بنیادین است اما ما ادبیات زیادی نتوانستیم تولید 
کنیم که این ادبیات بتونه این ضرورت را تبیین کنه چون 
نمی تواند تبیین کنه قانون گذار هم توان قانون گذاری ندارد. 
من دوتا مثال برای شما بزنم بعد آخرش هم کمی به مذهب 
و حزب برمی گردیم. دوست دارم که دوستان هم گفتگو 
کنند. ببینید ما قانونی داریم قباًل هم این قوانین را داشتیم. 
شما کسی بنام اعتضاد السلطنه شنیدید؟! اعتضاد السلطنه از 
شاهزادگان بزرگ قاجار بود بعد رفت اروپا آمد و بنیان گذار 
این تلگراف و تلفن ایشان بود و خط تلفن را اولین بار از 
تهران به زنجان و از زنجان به تبریز کشید. اعتضاد السلطنه 
وزیر علوم ناصرالدین شاه بود و جزو روسای دارالفنون هم 
هست. عکسش را اگر اآلن توی اینترنت برید بزنید می بینند. 
آدم روشنفکری به نظر می آید. جزء آخرین شاهزادگان و 
فرزندان فتحعلی شاه بود و بعد این اعتضاد السلطنه شروع 
کرد طرحی بده تون موقع برای اداره ایالت ها که شبیه به 
انجمن بود یعنی شبیه به انجمن های خاص بود. توجه 
کردید؟! یعنی در خیلی سال های قبل، اولین بار کوشش 
می کند اداره نسبتاً دموکراتیک یا نزدیک به دموکراتیک 
ایالت ها را داشته باشند. این متنش را می توانید اآلن ببینید 
دانشگاه تهران روی سایت کتابخانه مرکزی اش گذاشته و 
بعد آنجا اعتضاد السلطنه را بزنید تحت عنوان اداره والیات. 
توجه کردید؟! اصاًل دست نوشته خود آن موقع می آید یعنی 
سال ها قبل تالش ها این طوری بوده؛ یعنی این سال ۱28۹-

۹۰ یعنی صد و پنجاه سال قبل است. بعد سال ۱36۰ نخستین 
قانون احزاب ما نوشته شده، این قانون احزاب ایرادی دارد 
که آن متن دارد. چون که تبیین روشنی نشده، قانون گذار 
قانون  به عنوان  را  احزاب  قانون  ندارد،  روشنی  درک 
احزاب، جمعیت ها و اقلیت های دینی و ... اسم گذاشته، 

یعنی احزاب را در ذیل اسم قانون احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاسی، صنفی، اسالمی یا اقلیت های دینی 
شناخته شده گذاشته است. این قانون چند ایراد اساسی دارد. 
یکی این است که اصاًل حزب را با تشکل های فرهنگی با 
مثاًل اقلیت های دینی، با انجمن معلمان، با انجمن مهندسان، 
انجمن اساتید قاتی کرده. اساساً آن ها فعالیتشان مدنی است 
و این فعالیتش سیاسی است، اصاًل دوتا تشکیالت با ماهیت 
متفاوت است که یکجا جمع کرده اند. این قانون یک ایراد 
دومی پیدا کرده است. آمده فقط گفته است که احزاب آزادند 
اما این را به دولت ندوخته است؛ یعنی فقط احزاب شبیه 
به هیأت ها آزاد هستند و می توانند فعالیت کنند اما اینکه 
چگونه می توانند در دولت قرار بگیرند، یعنی مثل اینکه 
یک موتوری درست کردند که تنها کار می کند اما اصاًل 
گیربکس و چرخ دنده ای که وصل بشود به دولت اصاًل 
ندارد؛ بنابراین این حزب عماًل شکل نمی گیرد. در قانون 
۱3۹5 که مدرن ترین قانون احزاب است به حزب تکلیف 
داده اما حقوقش را نداده است. معنی قضیه چیست؟ معنی 
قضیه این است که حزب متعهد است اما راهی برای دولت 
و قدرت ندارد. خب چه اتفاقی افتاده است؟ چون تبیین 
روشنی نشده، نه قانون گذار می فهمد چگونه باید این قانون 
را بنویسد و نه احزاب می توانستند این را به عنوان مطالبه 
ملی وارد ذهن قانون گذار بکنند. پس از طریق نمایندگان، 
حامیان و رسانه هایشان به مسأله ملی تبدیل کنند، اگر مسأله 
ملی باشد، مجلس به چیزی که مسأله ملی باشد مجبور است 
عکس العمل نشان بدهد و بعد می بینند که قانونی تصویب 
می شود، اما لزوماً نه احزاب عکس العملی نشان می دهند 
نه نمایندگان مجلس عکس العمل روشنی نشان می دهند 
چون که ایده روشنی که بتواند قانون را اصالح کند این 
نیست. پس ما شاهد یک وضعیتی در ایران هستیم. اوالً حزب 
ضروری است، ثانیاً رهبران بزرگ مذهبی هم احزاب را دارند 
تأیید می کنند اما تأیید کلی غیر از توضیح تئوریک و نظری 
است چون این توجیه نظری نشده است، هنوز جایگاهی 
شفاف در نظام برای آن روشن نیست؛ بنابراین احتیاج دارد 
که این بحث و گفتگو در کانون های حزبی در نشریاتشان در 
جاهای دیگر پیش برود شاید بتواند شفاف کند شاید قانون 
بعدی این کار را بکند. من این بحث را می بندم چون آخرش 
کمی هم به بحث های مذهبی بعد از گفتگوی دوستان 
اشاره خواهم کرد. مثاًل نمونه اش را بگویم. در اندونزی و 

همین طور مالزی ولی در اندونزی خیلی محکم تر، دوستان 
می دانند اندونزی نزدیک به 26۰ میلیون جمعیت دارد. در 
اندونزی بیش از ۱4۰۰ حزب در قالب تشکل های متفاوت 
وجود دارد. این قدر این احزاب زیاد بودند درواقع راه را 
برای دیکتاتوری هم باز می کردند. بعد کشوری که زیر پوتین 
سوکارنو بود. به هرحال سال 2۰۰۱ متفکرانی که معنی حزب 
را فهمیدند، این امر را به مطالبه ملی تبدیل و النهایه قانون 
تجمیع احزاب را تصویب کردند. قانون احزاب دو اصل مهم 
داشت. یک اصل این بود که احزاب باید در تمام استان ها 
بتوانند تشکیالت داشته باشند تا حزب فراگیر تلقی بشوند، 
بنابراین بقیه احزاب مجبور شدند یا حذف گردند و یا در این 
احزاب ادغام شوند و درنتیجه سه حزب بزرگ شکل گرفت. 
دومین شرطی که گذاشتند این بود که کمیته مراقبت از قانون 
اساسی کاندیداهای احزاب را ممیزی نمی کرد؛ یعنی چه؟ 
یعنی اگر کاندیدا مستقل بود ممیزی می کرد و صالحیتش 
را احراز می کرد اما اگر این احزاب چون که مؤسسانش قباًل 
احراز شدند چون شورای مرکزی اش مورد تأیید وزارت 
کشور و نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول مثل قوه قضائیه 
و جاهای دیگر هستند گفته شد کاندیداهایشان احتیاج به 
ممیزی ندارند و همین که این را گفتند احزاب از دو سال 
قبل شروع کردند به ساختن رئیس جمهور، رئیس جمهور 
را فروختند به مردم یعنی کاندیدا را به ممیزی گذاشتن و 
فروختن به مردم شعارشان شکل گرفت. بعد 2۰۱2 این 
کشور شد یک کشور مدرن، با ثبات و بعد کشوری که مثل 
آمریکا تحت فشار بحران مسکن قرار گرفت تورمش باال 
رفت. دوستان می دانند که اندونزی با اینکه خودش وصل 
به نظام سراسری جهانی بود در این طوفان ماند. ببینید این 
نشان می دهد که اگر یک حزب بتواند احزاب دیگر را قانع 
کند می توانند چنین چیزی را برای شورای نگهبان برجسته 
کنند. مگر می شود؟ مگر شما چه کار می کنید؟ شورای نگهبان 
مگر دنبال احراز صالحیت نیست؟ مگر در احراز صالحیت 
دنبال شاهد نیست؟ تحقیقات منطقش این گونه است که یک 
قسمت جستجوی سوءپیشینه و بعد از این ها، نهادهای رسمی 
و بعد یک قسمت هم تحقیقات محلی و میدانی و شهود ... 
اگر شما بگویید که شهود کاندیدای حزبی هیأت مؤسسش یا 
شورای مرکزی اش است، ایشان را هم که شما تأیید کردید و 
جواز دادید. فقط این یک بند را مجلس بتواند برجسته بکند 

چه اتفاقی می افتد؟ دقیقاً می تواند تحزب را زنده کند

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 دیگر 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.

2
دولت پنهان 

واقعیت یا افسانه
علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com
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نسل ما چه باید بکند چه می تواند بکند و چه نیروها و منابعی در اختیار 
داریم اتفاقاً با همه این حرف هایی که زدیم خوش بین هستم در مورد نسل 
بعد و امیدوارم یک زمانی یکی از دوستانم به من گفت این احتماالتی که 
میگی چند درصد است گفتم بین 5 تا ۱۰ درصد گفت این که امید نشد 
گفتم یکجاهایی امید پشتوانه دارد از جنس خواست و ما بحثمان امید 
خالی نیست امید و اراده است و این چیزی که اآلن می خواهم بگویم امید 
و اراده است امید و خواست. خواست، بودن، سالم تندرست شکوفای 
زیست جهان نسل بعد از ما می آیند که ما باید داشته باشند قاعدتاً اگر ما 
سالم باشیم و تن درست و به لحاظ آماری هنوز هستیم بعدازاین همه بال 
سر ایران آمده شما یک مقدار آمار بگیرید هنوز یک جمعیت پویا و چاالک 
سالم داریم همچنان موج زلزله می آید، سیل می آید، شلوغ می شود چند 
نفر حمله می کنند خانه همسایه رو غارت می کنند صفر و تو امریکا این 
کار را می کنند و این تصورات ما ایرانی ها این طور هستیم یک بخشی 
غیرعلمی و بخشی غلط و یک بخشی برنامه ریزی شده است تصوری 
که من در مورد ایران زمین و نسل های بعدی دارم خوش بینانه است 
به سه دلیل یک این نسل جوانی که ما داریم نسل جوانی ست با اینکه 
بیگانه است از ما اما باهوش چاالک و جسوری است و تردیدی در این 
نیست من از یاد نمی برم ما همیشه دهه شصت ها رو می خندیدیم به آن ها 
چون دهه پنجاهی بودیم و احساس بزرگی می کردیم تا در اواخر دهه 8۰ 
اتفاقی افتاد که دهه شصتی ها داخل آن بودند چون پخته و جسور بودند 
و هوشمند با یک رسانه جدید فیس بوک و خیلی جالب که خیلی جاها 
عدد تعیین کننده است یکجا یک دهه شصتی می بینید یکجا پنج هزار 
دهه شصتی می بینید که اینجا هستند می بینید مردم سیل می آید ده هزار 
نفر مدعی آنجا هستند. نسل جوان چه کار می کند سیل می آید. اعتراض 
اجتماعی می شود. چه اتفاقی می افتد این ها هوشمند رفتار می کنند خیلی 
از این ها اخالقی رفتار می کنند. این ها اخالق یاد نگرفتند کسی به این ها 

اخالق یاد نداده این ها درواقع چرند تحویل گرفته اند این ها سریال های 
کره ای مزخرف دیده اند این ها سریال های ترکیه چرند در مورد خانواده 
دیده اند این ها زیست جهانشان این شکلی از چرندیات سرگرم کننده 
اشباع شده من به این میگویم چرند چون محتوای معنایش کم است چون 
من شاهنامه خواندم از دید آن ها چرند نیست و مشکلی هم نیست کلمه 
چرند رو به عنوان یک کلمه تحقیرآمیز نشنوید به عنوان متن که محتوای 
معنایی رقیق دارد ببینید. منتها این آدم هایی که با این محتوا خو گرفتن در 
شرایطی که سیل می آید یک فروشگاهی فرومی ریزد نمی روند غارت 
کنند ما ورزقان و کرمانشاه بودیم مگر کسی غارت کرد کمک رسانی 
کردند بسیار سازمان یافته بودند اما جوانان بسیار خوب بودند نسل جدید 
ما هرچقدر بیگانه ازنظر ما می آید جوهر خوبی دارد یک جوهر اخالقی 

دارد و این را باید دید و تقویت کرد.
این را می گویم تجربه من از زیست جهانم است منتها می خواهم 
بگویم تجربه من در زیست جهان تجربه یک شهروند عادی در زیست 
جهانش نیست تجربه منتهی به چند ده نفر نیست تجربه منتهی مبتنی بر 
چند ده هزار نفره یکجایی به لحاظ آماری چند ده هزار نفره یعنی آمار 
عمومی تر طبعاً میلیونی نیست شما ممکن بگوید شما داری اینجا رو 
می بینی خوش بینی شاید این طوری باشد منتها آمار علمی آینه شما از 

یک عددی رد بشوید میگویم یک نتیجه گیری علمی می شود کرد.
رخ دادهایی که دارد گسست تولید می کند رخ دایی هست که دارد 
من ها را توانمند می کند یعنی تعداد گزینه های پیشروی من ها زیاد 
می شود مثال شما یک دوره ای را دارید که یک نموداری کاریکاتوری 
داریم که می گفت معجزات بر سال که همین طور معجزات بود با یک 
ریتم مشخصی که یک دفعه زده بود که دوربین در گوشی موبایل و 
یک دفعه افت کرده بود فتوشاپ صفر شده بود یک دوره ای است آن 
وسط که فن آوری به وجود آمده ولی پخته نیست هنوز یک دوره ای 

بود که مثالً شما می دید که فن آوری هایی به وجود آمده که خود همین 
اینترنت که ابزار ارتشی امریکا بود اما اآلن طرف دارد با خانواده اش 
آن طرف دنیا صحبت می کند رفتار انسانی و ارتباطی این فن آوری 
جدید دارند دامنه آزادی رفتار انسان ها را زیاد می کنند این یک نکته 
مهمی است طبعاً چیزهای دیگری هم دنبالش است طبعاً شما داری به 
خانواده ات پیغام می دهی یکی دارد شنود می کند این ها هم هست منتها 
دامنه من ها تغییر می کند و زیاد می شود و من ها به لحاظ آماری نیرومند 
می شوند هنگامی که فیس بوک اولین بار آمد یک فرصت طالیی برای 
افراد خاله زنک که به طور ناشناس در مورد یک آدم هر چیزی دوست 
داری بنویسی و همه بشنوند به وجود آمد چون یک موقعیت طالیی 
تمام تاریخ شایعه پردازی و پشت سر گویی منتظر این لحظه طالیی بود 
که تو بتوانی یک چنین کاری بکنی یعنی این که شما می دید هنگامی که 
فیس بوک آمد تو دو سال اول همه پشت سرهم حرف می زدند همه 
در حال افشاگری بودند فالنی با فالنی ارتباط دارد و... و کم کم تغییر 
کرد این رویه یک نفر مثالً خانم فالنی کپی کرده اثر هنری را می توانید 
ده تا عکس همراهش بفرستی که طرف بخواند این را دلیل دیگر اآلن 
الزمه تغییر می کند می خواهم بگویم که این موج فن آورانه می آید و 
همه چیز را به هم ریخته می شود به یک تعادلی می رسد به یک عقالنیتی 

منتهی می شود.
دومین نکته ای که گفتم آزادی من ها دارد بیشتر می شود و من ها 
نیرومندتر می شوند همچنان که نسل جدید درخواست هایش دقیق تره 
در ابراز خودش نیرومند تره چرا کتمان کنیم این را باید ارج نهاد در خیلی از 
زمینه ها سرگردان و بی فرجام و نادان و سطحی است منتها خودمان در آن 
سن چه وضعیتی داشتیم در طی این رسانه ها نگاه کنیم که جذاب هستند.
سومین نکته ای که گفتم این بود که اشاره ای کردم ... را تربیت کنند 
این که این امکانات رسانه جدید آنچه که این گسست را تولید کره در 

ضمن دسترسی به منابع فرهنگی را افزون کرده یعنی هنگامی که گوشی 
همراه تازه آمده بود پیامک مد شده بود یک جریانی شروع شد من 
هم درون آن بودم نکند که زبانمان فینگلیش بشود خط هامون تغییر 
کند و نگرانی را هر کس به گونه ای می نوشت که این را چه کار کنیم 
همین را استاندارد کنیم فارسی بکنیم یک گروه بسیار نخبه و نازنین از 
جوان های ما فونت های اولیه پیامک را درست کردند پیامک ها فارسی 
شد و ویندوز عربی شد و بعد فارسی این ها رو بدن اینکه دولت پشتش 
باشد مردم خودشان این کار را کردند تنها زبانی که در اینترنت هیچ دولتی 
پشتش نیست فارسی است خرج هایی که برای زبان های دیگر می شود 
باور نکردنی است آن زمان من سه تا پیش بینی کردم و دوستان به من 
می خندیدند؛ زبان فارسی مد می شود و استانده و مردم شاهنامه را در 
اینترنت می خوانند؛ یک گروه نازنینی شروع کردند منابع فارسی را روی 
اینترنت گذاشتن، ویرا بود اسمش بعداً شد گنجور و اآلن عمالً بدنه متون 

فارسی ادبی را داریم رو اینترنت
و چیزی را که می بینم استانده شد روی اینترنت و کانال ها شعر ردوبدل 
می شود و چقدر استاندارد است عجیب نیست نسلی که گسسته است 
بشناسد گذشته را کاری که ما می توانیم بکنیم این است که آن چیزی که 
گران بهاست داریم و فراوان داریم در فرهنگمان اول خودمان بخوریم و 
بعد سفره ای برایش بازکنیم مطمئن باشید جوانان می آیند و می خورند 
جوانان از خرده ریزهایی که تصادفی می ریزد درست می خورند و 
آدم های برجسته هست درونشان امیدوار باشیم به جوانان نه به خاطر 
اینکه احتمال آماری اش باالست به خاطر اینکه خواست ماست خواست 
ایران زمین است اراده باقی ماندن ایران زمین است و ایران زمین به این خاطر 
مانده که خواست بوده. وگرنه بقای احتمال تداوم تمدن ایران پایین بوده و 
همیشه باقی مانده نه به خاطر احتمال آماری باالی رخدادها بلکه به خاطر 

خواست انسان ها در زیست جهانشان.

جامعه] شهر[

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

2

به همت کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایران نشست فصلی با موضوع گسست نسلی در روز 
چهارشنبه مورخ 98/3/29 در محل موسسه نشرآوران با حضور جمعی از عالقه مندان حوزه فرهنگ 
مفهوم  پرداختند.  ایراد سخنرانی  به  وکیلی  و شروین  ابهری  مجید  نشست  این  در  شد.  برگزار 
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 معمواًل 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.

عنوان ستون
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جامعه]شهر[

شایسته ساالری
حلقه مفقوده مدیریت

علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com

رویکرد

بنا بر اعالم آمار رسمی در حال حاضر بیش 
از 44۰ هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاه های 
اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در 
حالی است که تعداد کارمندان کشور ژاپن 
با جمعیت ۱2۷ میلیونی جمعاً 3۰۰ هزار نفر 
است و ما در ایران با 8۰ میلیون جمعیت حدود 
5/۱ برابر کل کارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم. 
پنج شیوه مدیریتی ضد توسعه در کشور که 
باعث توقف و ایستایی در روند توسعه یافتگی 

کشور هستند عبارت اند از:
۱- مدیران معامله گر و بی هویت

تا  از سبک پوشش  مدیرانی هستند که 
طرز سخن گفتن خود را با گفتمان دولت ها 
تنظیم می کنند و دوری و نزدیکی به گروه ها 
و افراد ذی نفوذ سیاسی را با شامه قوی خود 
می سنجند که چه زمانی راهنمای چپ و چه 

زمانی راهنمای راست را بفشارند.
این تیپ مدیران از همه بیشتر تحول کشور 
را قفل می کنند. اخالق، جوانمردی و پایبندی 
به قیود انسانی هرگز در قاموس این مدیران 

جایگاهی ندارد.
این ها را باید دالالن سیاسی و اقتصادی 
نامید. برای ایشان هرگز مهم نیست چه کسی 
در رأس کار باشد. مهم تارهای درهم تنیده ای 
هست که روی آن می غلتند و از منابع و مزایای 
دولتی و بیت المال ارتزاق می کنند. وقتی پای 
اصالح طلبی در میان باشد، ژست اصالح طلبی 
می گیرند و وقتی اصول گرایی روی بورس 
اصول گرایان  از  را  سبقت  گوی  باشد، 

می ربایند.
معامله گر،  جماعت  این  چشم  پیش 
میهنی،  و  ملی  اخالقی،  دغدغه های 
پیشرفت کشور، جوانمردی و وطن پرستی 
خنده دارترین واژگان است. تنها دو چیز در 
نظر این مدیران مقدس است: ما باشیم و منافع 

ما برقرار باشد!
2- مدیران پاره وقت و از راه دور

این دسته از مدیران اگرچه به اسم مدیر 
تام و تمام یک سازمان یا اداره هستند اما 
واقعیت چیز دیگری است. دو روز تدریس 
در دانشگاه، یک روز مشاور یک شرکت، دو 
روز سفر کاری! اینان سازمان خود را از راه 
دور اداره می کنند. این مدیران سعی می کنند 

سازمان را با ساعات حضور خودتنظیم کنند.
گاهی از خود می پرسم در حکم کارگزینی 
این مدیران مگر فوق العاده مدیریت و سایر 
مزایا بابت »یک ماه کار تمام وقت« پرداخت 
نمی شود پس چگونه می پذیرند که نیمی از 
هفته را در محل خدمت نباشند و از این مزایا 

برخوردار شوند؟
3- مدیران قبیله ای و عشیره ای

دولتی  سازمان های  همیشگی  بلیه  این 
فقط  مدیری  ماست.  کشور  در  اجرایی  و 
همشهری های خود را به کار می گمارد و امور 

عشیره خود را رتق وفتق می کند.
این دسته مدیران هیچ گونه درکی از نگاه 
ملی به مسائل ندارند. ایران و آینده کشور را 
در روستا و زادگاه خود می بینند. وقتی با یک 
ارباب رجوع یا کارمند سازمان خود مواجه 
می شوند که در زمره همشهریانش نیست، 
گویی با یک غیر ایرانی و بیگانه طرف هستند. 
ماحصل فامیل گرایی چیزی جز تضییع حقوق 

مردم و جلوگیری از شایسته ساالری نیست.
4- مدیران آکادمیک و غیر اجرایی

این قبیل مدیران از مدیریت فقط دانش 
آن را به ارث برده اند. مدیران دانشگاهی اما 
کم توان و غیر اجرایی! به همه چیز از منظر 
می کنند.  نگاه  پژوهشی  موضوع  و  مسأله 

سازمان را باکالس درس اشتباه گرفته اند.
نمی دانند که منابع، زمان و انرژی در حدی 
نیست که به پای افکار و آرمان های انتزاعی 
آن ها تلف شود. این مدیران نمی دانند در کنار 
ارزشمندی نگاه پژوهشی به مسائل، سرعت 
عمل هم مهم است. این مدیران به اسم کار 
فرصت های  ناخواسته  یا  خواسته  علمی، 

طالیی توسعه را می سوزانند.
 5- مدیران ترسو و مطیع

نتیجه  می دانند  و  می بینند  که  مدیرانی 
تصمیم مقام مافوق آن ها چقدر زیان بار است، 
اما به دلیل شخصیت ضعیف و منفعل خود 

هرگز لب به نقد و نظر نمی دهند.

پنج سبک مدیریتی 
ضد توسعه در ایران

اداره  برای  اسکاندیناوی  دولت های  که  سیستمی 
کشورهایشان به کار می برند چیزی است که به مدل نوردیک 
معروف است که خودشان از آن به عنوان »سیستم رفاقتی« نام 
می برند. بارزترین خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد 
این است که نفع عمومی بر نفع فردی ترجیح داده می شود. 
بگذارید سیستم نوردیک را با سیستم سرمایه داری آمریکایی 
مقایسه کنیم. در امریکا شما چه بیل گیتس باشید که مثاًل برجی 
۱۰ میلیون دالر درآمد دارد و چه یکی از کارمندان بیل گیتس 
باشید که حقوقش ۱۰ هزار دالر است، اداره مالیات ۱3 درصد 
از حقوق شما را به عنوان مالیات اخذ خواهد کرد تا برای منافع 
عمومی مورداستفاده قرار دهد. مطمئنان در چنین نظامی قشر 
ثروتمند روزبه روز پولدارتر می شوند و قشر متوسط باید دائم 

دنبال پول بدوند.
بعد از مدتی جامعه به دو قشر کم درآمد و غنی تقسیم می شوند 
و کم درآمدها که قسمت عمده ِی جمعیت را تشکیل می دهند، 
تحت فشار قرار گرفته و برای کسب رفاه بیشتر رو به کارهای 
خالف قانون می آورند؛ بعد از مدتی اتحاد اجتماعی از هم 
فرومی پاشد و جنبش هایی نظیر جنبش ۹۹ درصدی در آمریکا 

تشکیل می شود که نسبت به این بی عدالتی ها اعتراض می کنند.
حاال شما بیایید و میکروفن دستتان بگیرید که به پیر به پیغمبر 
این پول ها را با زحمت درآوردم مگر به خرج کسی که به سختی 
زندگی می کند می رود؟ اما در کشورهایی مثل نروژ و سوئد 
و دانمارک، دولت 4۰ درصد تا 6۰ درصد از درآمد شما را 
بدون  این کشورها  مردم  البته  که  می کند  مالیات  مشمول 
هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دودستی به دولت 

تقدیم می کنند، چون می دانند که اگر کارشان به بیمارستان 
کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست پول پرداخت کنند.

اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم 
بدهید، بنابراین در این نظام فاصله طبقاتی ایجاد نمی شود. فقر 
که نباشد و هرکسی دستش در جیب خودش باشد، بخش 
بسیار زیادی از جرم و جنایت هم خودبه خود محو می شود 
و جامعه به امنیت می رسد و مردم فرصت می کنند وقتشان 
را صرف کارهای مهم تری کنند. مثاًل می توانند وقتشان را به 
کارهای مفیدی مثل کسب علم برای خود علم )و نه درس 
خواندن برای مدرک گرفتن و پشت میز نشستن و انجام دادن 
کار راحت تر و دریافت پول بیشتر(، اختصاص دهند که این 

خودش باعث پیشرفت های بعدی می شود.
شما اگر با فرهنگ حاکم بر اسکاندیناوی بزرگ شوید 
حرص و طمع نخواهید داشت و نیاز ندارید زیرآب کسی 
را بزنید چون جدا از برقراری نظام شایسته ساالری، از امنیت 
شغلی بسیار خوبی برخوردار هستید تا حدی که مثاًل دولت 
سوئد تضمین می کند اگر شغلتان را به هر دلیلی از دست دادید 
تا 2۰۰ روز بعد 8۰ درصد از چیزی که حقوق می گرفتید را 
به عنوان بیمه بیکاری به شما پرداخت کنند، اگر ۱۰ روز دیگر 
هم ادامه یافت این رقم به ۷۰ درصد کاهش می یابد و اگر بازهم 
ادامه داشت 6۰ درصد می شود. به عبارت ساده تر، اگر کودکی 
در این کشورها به دنیا بیاید قبل از ترخیص شدن از بیمارستان، 
خودبه خود 2 مرحله از مراحل هرم مازلو )معروف به هرم 

سعادت( را پشت سر گذاشته است.
برگرفته از: سایت پارسینه

قریب به دو سال است که فعاالن سیاسی و اجتماعی به عنوان 
ناظران وقایع مدیریتی به جهت ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی، 
اجتماعی و به ویژه سیاسی در بزنگاه های مختلف از باب دلسوزی 
برای بهبود روند امور با توجه به شرایط ویژه و حساس داخلی 
و خارجی حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی در مقیاس ملی بر 
حکمران محلی از سر خیرخواهی هشدار و گوشزد نمودند ولی 
باوجوداین همه ضعف ها و ناتوانی ها در مناسبات مختلف در 
قالب سخنرانی ها و مصاحبه ها جز تعریف و تمجید و فتح الفتوح 

گلوگاه های مشکالت گریبان گیر مردم چیزی شنید نشد و اما در 
عالم واقعی هر روز بر مطالبات و مشکالت مردم اعم از معیشتی و 
بوروکراسی اداری انباشته می شد به طوری که عمق این ضعف ها 
و ناتوانی ها در بی توجهی ناشی از ضعف عملکرد مدیران عمدتًا 
ریشه در انتصاب بی ضابطه و با معیارهای البی گری، رفیق بازی 
به جای شاخص های شایسته ساالری، خالقیت، دانش و 
تخصص حکایت دارد! اکثر مدیران انتصاب شده آنانی هستند 
که حداقل دریکی دو دهه اخیر در همان صندلی ها جا خوش 
کرده امتحان پس داده اند و تقریباً می توان ادعا کرد بخشی از اوضاع 
و شرایط حاکم کنونی ناشی از ضعف عملکرد آنان است که 
انتصاب مجدد آنان به معنی ادامه روند گذشته و تعمیق مشکالت، 

به لحاظ عدم موفقیت آنان بوده است

اندر احواالت سقف سنی مدیران چرا باید تاوان ضعف مدیران عافیت طلب را 
مردم پرداخت کنند؟

سقف سنی مدیران کشور مشخص شــد لکن این مصوبه 
بیش از آنکه ذوق آور باشــد مایه ِی نگرانی اســت. میدانیم که 
سال گذشــته قانون اصالح بازنشستگی دستخوش اصالحی 
شد تا )شــاید( مدیرانی که وارث جاه و منصبی بودند را تغییر 
داده و ادارات را دچار تطوری محسوس نمایند. اصالح قانون 
بازنشستگی گشایشی ایجاد کرد اما کافی نبود. مصوبه ِی فوق 

قابل تقدیر است اما چرا رعب ناک به نظر می رسد؟!
به اندیشه ِی نگارنده قانون در رابطه با تعهد معنی میابد؛ یعنی 

تعهد افراد جامعه )جامعه هدف قانون( در سر سپردن به امری 
و پیش از آنکه قهرًا یا جبرًا حاکم شود باید در فرهنگ جامعه ِی 
هدفش ایجاد گردد. جوانان منتظرند لوایح پیش از آنکه به صورت 
قاعده و قانون درآیند در شالوده فکری مسئوالن بجوشد که این 

امر مؤثرترین ضامن اجرای مصوبات است.
رئیس جمهور با این مصوبه با جوانان ســخن می گوید، او 
به دنبال جوان باوری اســت همان طور که به زنان باور دارد اما 
نمی شود شــاید هم نمی گذارند! مصوبه به ما می گوید اصالح 
قانون بازنشستگی فرهنگ بسیاری از ارکان دولتی را متحول 
نســاخته و مجبوریم جوان باوری را به شــکل قاعده، شیوه یا 
قانون درآوریم و ارکان و مدیران را موظف به انطباق خود با این 
الگوی رفتاری و فکری نماییم. علی ای حال باید صبر پیشه نموده 

و کارکرد قوانین حامی جوان باوری را نظاره نماییم.

رضا قاسم پور 
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت

b.zanganli@gmail.com

مدل نوردیک 
در کشورهای اسکاندیناوی چیست؟

استقرار نظام شایسته ساالری و یا شایسته محوری یکی از خواسته های به حق مردم 
از حکومت ها و مسئوالن حکومتی است. رعایت اصل شایسته ساالری در واگذاری 
مناصب و مشاغل حساس و کلیدی نه تنها در ثبات، رشد و پیشرفت کشور مؤثر است، 
بلکه یکی از رموز موفقیت و ماندگاری زمامداران و حکمرانان خوب به حساب می آید. 
- قدرت آینده ِی جهان از جهات اقتصادی، سیاسی و فن آوری در انحصار 
هوشمندان و شایستگان تالش گر است، اگر اغراق نباشد طی دهه های اخیر که 
جهان شاهد تحوالتی وسیع و عمیق تر از گذشته بوده است، می توان همه ِی این 

پیشرفت ها را حاصل توجه به رعایت اصل شایسته ساالری دانست.
- امروزه شهروندان سازمانی، رعایت شایسته ساالری را از خواسته های به حق 
خود می دانند و از مدیران خود می خواهند که راهبردهای نوینی برای رعایت این 
اصل در واگذاری مناصب و مشاغل کلیدی سازمان تبیین کنند و بر اجرای کامل آن 

نظارت و کنترل داشته باشند.
- شایسته خواهی به معنای ایجاد فرهنگ و اراده ِی جمعی به منظور دوست داشتن، 
خواستن و بهره گیری از شایستگان و ارج نهادن به آنان، به عنوان یک استراتژی 
تغییرناپذیر؛ شایسته یابی به معنی بهره مندی از شیوه های نوین برای جذب نیروهای 
شایسته؛ شایسته گزینی به معنی استفاده از روش های بهینه در انتخاب مناسب ترین فرد 
برای مشاغل کلیدی، شایسته گماری به معنی رعایت تناسب مشاغل و شایسته داری 
به معنی تأمین نیازهای روحی-روانی و معیشتی شایستگان در سازمان است. اهتمام 

و توجه به فرایند مذکور را می توان شایسته پروری تلقی کرد. 
- واژه شایسته ساالری را می توان  این گونه تعریف کرد که بر اساس آن شهروندان 
از طریق نظام های آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی و با تالش و کوشش فراوان، 
استعدادهای خود را شکوفا می کنند و درنهایت، فارغ از طبقه، اجتماعی، ثروت، 
نژاد، قومیت و جنسیت، برای تصدی مناصب مختلف، تنها بر اساس شایستگی 

برگزیده می شوند.
- شایسته ساالری در مفهوم مرسوم، نظامی است که در آن پاداش ها و منابع 
کمیاب به افراد دارای صالحیت اختصاص می یابد، بدین معنی که مردم باید با وعده 
موقعیت ها، حرکتی رو به باال و بر مبنای استعداد، تالش فردی خود را داشته باشند و 
این همان رد و انکار نظام های طبقاتی و اشرافی است که در آن افراد بر اساس قواعد 
موروثی و جانشینی به موقعیت اجتماعی دست می یابند؛ اما برخی از معیارهایی که ما 

به استعداد و تالش افراد نسبت می دهیم، مردم را به گونه ای مجزا اندازه گیری نمی کنند 
بلکه بر روش موازی و در ارتباط با طبقه گرایی )اشراف گرایی( قرار دارند. آنچه که 
استعداد فرد نامیده می شود، در حقیقت منابعی از پست های اجتماعی یا فرصت هایی 
است که به وسیله ِی فضیلت خانوادگی و تیر و تبار به او رسیده است، اگرچه به این 
نظام نیز نظامی شایسته ساالر می گوییم، اما این نظام تنها از نظام های اشرافی )طبقاتی( 

دموکراتیک تر و طرفدار تساوی حقوق  بیشتر است.
جامعه ما را دو دسته باهوش ها و کودن ها تشکیل می دهند، تقسیم می کنیم، اما 
فرض بر این است که بیشتر مردم باهوش اند و وجود انجمنی متشکل از طبقه اشرافی 
در جامعه مطلوب الزم است، اما بهتر است قدرت و اختیار به افراد شایسته داده شود. 
نظام اجتماعی توسط نخبگانی رقم می خورد که از ضریب هوشی و تالش باالیی 

برخوردارند.
- قوم گرایی، خویش پرستی، فامیل بازی یا خویش استخدامی و موروثیت یا 
میراث بری در استخدام و گرفتن مناصب دولتی را به شدت کنار نهد و با انتخاب فرد 
شایسته را فراتر از تنها دارا بودن ضریب هوشی می توان برگزید. در مرحله ِی انتخاب 
و گزینش افراد برای مشاغل و مناصب، ممکن است موفقیت اجتماعی و دارای افراد 
در تحصیالت آن ها دخالت کند؛ بنابراین مالک باید شایستگی و تالش باشد که از 

طریق آزمون و امتحان و رقابت قابل سنجش موردبررسی قرار می گیرد.
- شایسته ساالری به دو تضاد تئوریک نیز اشاره دارد. اولین تضاد، تضاد توزیعی 
است؛ یعنی توزیع افراد منتخب بر اساس ویژگی خانوادگی، موروثی و فامیل 
بازی است یا بر اساس شایستگی های آن ها، تضاد دوم سیاسی است. دموکراسی، 
حاکمیت مردم )منتخبان مردم( است، درحالی که در شایسته ساالری، حاکمیت به وسیله 
بااستعدادترین مردم صورت می گیرد و برابری فرصت هاست که مفهومی فراتر از 
تبعیت صرف از برابری دارد و خود ممکن است باعث نابرابری و مبنای تناقضات 
بنیادین در جامعه شود، هرچند تمامی جوامع مدرن و حامی دموکراسی، اعتقاد به میزانی 
از برابری- برای مثال در رأی- دارند، اما آنچه که نابرابری را در حوزه هایی شروع 
می کند، به گونه ای از پیش مطرح شدنِ ایده ِی برابرِی فرصت امکان نداشت در ارتباط 
با تحصیالتی که بسیار سنجیده و مطالعه شده باشد. گاهی دیده می شود که شکست 
افراد در یک جامعه به دلیل بدشانسی به اندازه کافی دردناک است، اما دردناک تر از آن، 

شکست به دلیل سنجیده شدن بدون معیارهای شایسته ساالری است.
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کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر

Klm337@yahoo.com

حمیدرضا قائدی
رئیس شاخه جوانان حزب اراده ملت

hamghaedi3@gmail.com

دوشنبه 14 مرداد 1398 - شماره 14 



عنوان ستون

7دوشنبه 14  تیر 1398 - شماره 14  دوهفته نامه

جامعه]شهر[

شایسته ساالری
حلقه مفقوده مدیریت

علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com

رویکرد

بنا بر اعالم آمار رسمی در حال حاضر بیش 
از 44۰ هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاه های 
اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در 
حالی است که تعداد کارمندان کشور ژاپن 
با جمعیت ۱2۷ میلیونی جمعاً 3۰۰ هزار نفر 
است و ما در ایران با 8۰ میلیون جمعیت حدود 
5/۱ برابر کل کارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم. 
پنج شیوه مدیریتی ضد توسعه در کشور که 
باعث توقف و ایستایی در روند توسعه یافتگی 

کشور هستند عبارت اند از:
۱- مدیران معامله گر و بی هویت

تا  از سبک پوشش  مدیرانی هستند که 
طرز سخن گفتن خود را با گفتمان دولت ها 
تنظیم می کنند و دوری و نزدیکی به گروه ها 
و افراد ذی نفوذ سیاسی را با شامه قوی خود 
می سنجند که چه زمانی راهنمای چپ و چه 

زمانی راهنمای راست را بفشارند.
این تیپ مدیران از همه بیشتر تحول کشور 
را قفل می کنند. اخالق، جوانمردی و پایبندی 
به قیود انسانی هرگز در قاموس این مدیران 

جایگاهی ندارد.
این ها را باید دالالن سیاسی و اقتصادی 
نامید. برای ایشان هرگز مهم نیست چه کسی 
در رأس کار باشد. مهم تارهای درهم تنیده ای 
هست که روی آن می غلتند و از منابع و مزایای 
دولتی و بیت المال ارتزاق می کنند. وقتی پای 
اصالح طلبی در میان باشد، ژست اصالح طلبی 
می گیرند و وقتی اصول گرایی روی بورس 
اصول گرایان  از  را  سبقت  گوی  باشد، 

می ربایند.
معامله گر،  جماعت  این  چشم  پیش 
میهنی،  و  ملی  اخالقی،  دغدغه های 
پیشرفت کشور، جوانمردی و وطن پرستی 
خنده دارترین واژگان است. تنها دو چیز در 
نظر این مدیران مقدس است: ما باشیم و منافع 

ما برقرار باشد!
2- مدیران پاره وقت و از راه دور

این دسته از مدیران اگرچه به اسم مدیر 
تام و تمام یک سازمان یا اداره هستند اما 
واقعیت چیز دیگری است. دو روز تدریس 
در دانشگاه، یک روز مشاور یک شرکت، دو 
روز سفر کاری! اینان سازمان خود را از راه 
دور اداره می کنند. این مدیران سعی می کنند 

سازمان را با ساعات حضور خودتنظیم کنند.
گاهی از خود می پرسم در حکم کارگزینی 
این مدیران مگر فوق العاده مدیریت و سایر 
مزایا بابت »یک ماه کار تمام وقت« پرداخت 
نمی شود پس چگونه می پذیرند که نیمی از 
هفته را در محل خدمت نباشند و از این مزایا 

برخوردار شوند؟
3- مدیران قبیله ای و عشیره ای

دولتی  سازمان های  همیشگی  بلیه  این 
فقط  مدیری  ماست.  کشور  در  اجرایی  و 
همشهری های خود را به کار می گمارد و امور 

عشیره خود را رتق وفتق می کند.
این دسته مدیران هیچ گونه درکی از نگاه 
ملی به مسائل ندارند. ایران و آینده کشور را 
در روستا و زادگاه خود می بینند. وقتی با یک 
ارباب رجوع یا کارمند سازمان خود مواجه 
می شوند که در زمره همشهریانش نیست، 
گویی با یک غیر ایرانی و بیگانه طرف هستند. 
ماحصل فامیل گرایی چیزی جز تضییع حقوق 

مردم و جلوگیری از شایسته ساالری نیست.
4- مدیران آکادمیک و غیر اجرایی

این قبیل مدیران از مدیریت فقط دانش 
آن را به ارث برده اند. مدیران دانشگاهی اما 
کم توان و غیر اجرایی! به همه چیز از منظر 
می کنند.  نگاه  پژوهشی  موضوع  و  مسأله 

سازمان را باکالس درس اشتباه گرفته اند.
نمی دانند که منابع، زمان و انرژی در حدی 
نیست که به پای افکار و آرمان های انتزاعی 
آن ها تلف شود. این مدیران نمی دانند در کنار 
ارزشمندی نگاه پژوهشی به مسائل، سرعت 
عمل هم مهم است. این مدیران به اسم کار 
فرصت های  ناخواسته  یا  خواسته  علمی، 

طالیی توسعه را می سوزانند.
 5- مدیران ترسو و مطیع

نتیجه  می دانند  و  می بینند  که  مدیرانی 
تصمیم مقام مافوق آن ها چقدر زیان بار است، 
اما به دلیل شخصیت ضعیف و منفعل خود 

هرگز لب به نقد و نظر نمی دهند.

پنج سبک مدیریتی 
ضد توسعه در ایران

اداره  برای  اسکاندیناوی  دولت های  که  سیستمی 
کشورهایشان به کار می برند چیزی است که به مدل نوردیک 
معروف است که خودشان از آن به عنوان »سیستم رفاقتی« نام 
می برند. بارزترین خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد 
این است که نفع عمومی بر نفع فردی ترجیح داده می شود. 
بگذارید سیستم نوردیک را با سیستم سرمایه داری آمریکایی 
مقایسه کنیم. در امریکا شما چه بیل گیتس باشید که مثاًل برجی 
۱۰ میلیون دالر درآمد دارد و چه یکی از کارمندان بیل گیتس 
باشید که حقوقش ۱۰ هزار دالر است، اداره مالیات ۱3 درصد 
از حقوق شما را به عنوان مالیات اخذ خواهد کرد تا برای منافع 
عمومی مورداستفاده قرار دهد. مطمئنان در چنین نظامی قشر 
ثروتمند روزبه روز پولدارتر می شوند و قشر متوسط باید دائم 

دنبال پول بدوند.
بعد از مدتی جامعه به دو قشر کم درآمد و غنی تقسیم می شوند 
و کم درآمدها که قسمت عمده ِی جمعیت را تشکیل می دهند، 
تحت فشار قرار گرفته و برای کسب رفاه بیشتر رو به کارهای 
خالف قانون می آورند؛ بعد از مدتی اتحاد اجتماعی از هم 
فرومی پاشد و جنبش هایی نظیر جنبش ۹۹ درصدی در آمریکا 

تشکیل می شود که نسبت به این بی عدالتی ها اعتراض می کنند.
حاال شما بیایید و میکروفن دستتان بگیرید که به پیر به پیغمبر 
این پول ها را با زحمت درآوردم مگر به خرج کسی که به سختی 
زندگی می کند می رود؟ اما در کشورهایی مثل نروژ و سوئد 
و دانمارک، دولت 4۰ درصد تا 6۰ درصد از درآمد شما را 
بدون  این کشورها  مردم  البته  که  می کند  مالیات  مشمول 
هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دودستی به دولت 

تقدیم می کنند، چون می دانند که اگر کارشان به بیمارستان 
کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست پول پرداخت کنند.

اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم 
بدهید، بنابراین در این نظام فاصله طبقاتی ایجاد نمی شود. فقر 
که نباشد و هرکسی دستش در جیب خودش باشد، بخش 
بسیار زیادی از جرم و جنایت هم خودبه خود محو می شود 
و جامعه به امنیت می رسد و مردم فرصت می کنند وقتشان 
را صرف کارهای مهم تری کنند. مثاًل می توانند وقتشان را به 
کارهای مفیدی مثل کسب علم برای خود علم )و نه درس 
خواندن برای مدرک گرفتن و پشت میز نشستن و انجام دادن 
کار راحت تر و دریافت پول بیشتر(، اختصاص دهند که این 

خودش باعث پیشرفت های بعدی می شود.
شما اگر با فرهنگ حاکم بر اسکاندیناوی بزرگ شوید 
حرص و طمع نخواهید داشت و نیاز ندارید زیرآب کسی 
را بزنید چون جدا از برقراری نظام شایسته ساالری، از امنیت 
شغلی بسیار خوبی برخوردار هستید تا حدی که مثاًل دولت 
سوئد تضمین می کند اگر شغلتان را به هر دلیلی از دست دادید 
تا 2۰۰ روز بعد 8۰ درصد از چیزی که حقوق می گرفتید را 
به عنوان بیمه بیکاری به شما پرداخت کنند، اگر ۱۰ روز دیگر 
هم ادامه یافت این رقم به ۷۰ درصد کاهش می یابد و اگر بازهم 
ادامه داشت 6۰ درصد می شود. به عبارت ساده تر، اگر کودکی 
در این کشورها به دنیا بیاید قبل از ترخیص شدن از بیمارستان، 
خودبه خود 2 مرحله از مراحل هرم مازلو )معروف به هرم 

سعادت( را پشت سر گذاشته است.
برگرفته از: سایت پارسینه

قریب به دو سال است که فعاالن سیاسی و اجتماعی به عنوان 
ناظران وقایع مدیریتی به جهت ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی، 
اجتماعی و به ویژه سیاسی در بزنگاه های مختلف از باب دلسوزی 
برای بهبود روند امور با توجه به شرایط ویژه و حساس داخلی 
و خارجی حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی در مقیاس ملی بر 
حکمران محلی از سر خیرخواهی هشدار و گوشزد نمودند ولی 
باوجوداین همه ضعف ها و ناتوانی ها در مناسبات مختلف در 
قالب سخنرانی ها و مصاحبه ها جز تعریف و تمجید و فتح الفتوح 

گلوگاه های مشکالت گریبان گیر مردم چیزی شنید نشد و اما در 
عالم واقعی هر روز بر مطالبات و مشکالت مردم اعم از معیشتی و 
بوروکراسی اداری انباشته می شد به طوری که عمق این ضعف ها 
و ناتوانی ها در بی توجهی ناشی از ضعف عملکرد مدیران عمدتًا 
ریشه در انتصاب بی ضابطه و با معیارهای البی گری، رفیق بازی 
به جای شاخص های شایسته ساالری، خالقیت، دانش و 
تخصص حکایت دارد! اکثر مدیران انتصاب شده آنانی هستند 
که حداقل دریکی دو دهه اخیر در همان صندلی ها جا خوش 
کرده امتحان پس داده اند و تقریباً می توان ادعا کرد بخشی از اوضاع 
و شرایط حاکم کنونی ناشی از ضعف عملکرد آنان است که 
انتصاب مجدد آنان به معنی ادامه روند گذشته و تعمیق مشکالت، 

به لحاظ عدم موفقیت آنان بوده است

اندر احواالت سقف سنی مدیران چرا باید تاوان ضعف مدیران عافیت طلب را 
مردم پرداخت کنند؟

سقف سنی مدیران کشور مشخص شــد لکن این مصوبه 
بیش از آنکه ذوق آور باشــد مایه ِی نگرانی اســت. میدانیم که 
سال گذشــته قانون اصالح بازنشستگی دستخوش اصالحی 
شد تا )شــاید( مدیرانی که وارث جاه و منصبی بودند را تغییر 
داده و ادارات را دچار تطوری محسوس نمایند. اصالح قانون 
بازنشستگی گشایشی ایجاد کرد اما کافی نبود. مصوبه ِی فوق 

قابل تقدیر است اما چرا رعب ناک به نظر می رسد؟!
به اندیشه ِی نگارنده قانون در رابطه با تعهد معنی میابد؛ یعنی 

تعهد افراد جامعه )جامعه هدف قانون( در سر سپردن به امری 
و پیش از آنکه قهرًا یا جبرًا حاکم شود باید در فرهنگ جامعه ِی 
هدفش ایجاد گردد. جوانان منتظرند لوایح پیش از آنکه به صورت 
قاعده و قانون درآیند در شالوده فکری مسئوالن بجوشد که این 

امر مؤثرترین ضامن اجرای مصوبات است.
رئیس جمهور با این مصوبه با جوانان ســخن می گوید، او 
به دنبال جوان باوری اســت همان طور که به زنان باور دارد اما 
نمی شود شــاید هم نمی گذارند! مصوبه به ما می گوید اصالح 
قانون بازنشستگی فرهنگ بسیاری از ارکان دولتی را متحول 
نســاخته و مجبوریم جوان باوری را به شــکل قاعده، شیوه یا 
قانون درآوریم و ارکان و مدیران را موظف به انطباق خود با این 
الگوی رفتاری و فکری نماییم. علی ای حال باید صبر پیشه نموده 

و کارکرد قوانین حامی جوان باوری را نظاره نماییم.

رضا قاسم پور 
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت

b.zanganli@gmail.com

مدل نوردیک 
در کشورهای اسکاندیناوی چیست؟

استقرار نظام شایسته ساالری و یا شایسته محوری یکی از خواسته های به حق مردم 
از حکومت ها و مسئوالن حکومتی است. رعایت اصل شایسته ساالری در واگذاری 
مناصب و مشاغل حساس و کلیدی نه تنها در ثبات، رشد و پیشرفت کشور مؤثر است، 
بلکه یکی از رموز موفقیت و ماندگاری زمامداران و حکمرانان خوب به حساب می آید. 
- قدرت آینده ِی جهان از جهات اقتصادی، سیاسی و فن آوری در انحصار 
هوشمندان و شایستگان تالش گر است، اگر اغراق نباشد طی دهه های اخیر که 
جهان شاهد تحوالتی وسیع و عمیق تر از گذشته بوده است، می توان همه ِی این 

پیشرفت ها را حاصل توجه به رعایت اصل شایسته ساالری دانست.
- امروزه شهروندان سازمانی، رعایت شایسته ساالری را از خواسته های به حق 
خود می دانند و از مدیران خود می خواهند که راهبردهای نوینی برای رعایت این 
اصل در واگذاری مناصب و مشاغل کلیدی سازمان تبیین کنند و بر اجرای کامل آن 

نظارت و کنترل داشته باشند.
- شایسته خواهی به معنای ایجاد فرهنگ و اراده ِی جمعی به منظور دوست داشتن، 
خواستن و بهره گیری از شایستگان و ارج نهادن به آنان، به عنوان یک استراتژی 
تغییرناپذیر؛ شایسته یابی به معنی بهره مندی از شیوه های نوین برای جذب نیروهای 
شایسته؛ شایسته گزینی به معنی استفاده از روش های بهینه در انتخاب مناسب ترین فرد 
برای مشاغل کلیدی، شایسته گماری به معنی رعایت تناسب مشاغل و شایسته داری 
به معنی تأمین نیازهای روحی-روانی و معیشتی شایستگان در سازمان است. اهتمام 

و توجه به فرایند مذکور را می توان شایسته پروری تلقی کرد. 
- واژه شایسته ساالری را می توان  این گونه تعریف کرد که بر اساس آن شهروندان 
از طریق نظام های آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی و با تالش و کوشش فراوان، 
استعدادهای خود را شکوفا می کنند و درنهایت، فارغ از طبقه، اجتماعی، ثروت، 
نژاد، قومیت و جنسیت، برای تصدی مناصب مختلف، تنها بر اساس شایستگی 

برگزیده می شوند.
- شایسته ساالری در مفهوم مرسوم، نظامی است که در آن پاداش ها و منابع 
کمیاب به افراد دارای صالحیت اختصاص می یابد، بدین معنی که مردم باید با وعده 
موقعیت ها، حرکتی رو به باال و بر مبنای استعداد، تالش فردی خود را داشته باشند و 
این همان رد و انکار نظام های طبقاتی و اشرافی است که در آن افراد بر اساس قواعد 
موروثی و جانشینی به موقعیت اجتماعی دست می یابند؛ اما برخی از معیارهایی که ما 

به استعداد و تالش افراد نسبت می دهیم، مردم را به گونه ای مجزا اندازه گیری نمی کنند 
بلکه بر روش موازی و در ارتباط با طبقه گرایی )اشراف گرایی( قرار دارند. آنچه که 
استعداد فرد نامیده می شود، در حقیقت منابعی از پست های اجتماعی یا فرصت هایی 
است که به وسیله ِی فضیلت خانوادگی و تیر و تبار به او رسیده است، اگرچه به این 
نظام نیز نظامی شایسته ساالر می گوییم، اما این نظام تنها از نظام های اشرافی )طبقاتی( 

دموکراتیک تر و طرفدار تساوی حقوق  بیشتر است.
جامعه ما را دو دسته باهوش ها و کودن ها تشکیل می دهند، تقسیم می کنیم، اما 
فرض بر این است که بیشتر مردم باهوش اند و وجود انجمنی متشکل از طبقه اشرافی 
در جامعه مطلوب الزم است، اما بهتر است قدرت و اختیار به افراد شایسته داده شود. 
نظام اجتماعی توسط نخبگانی رقم می خورد که از ضریب هوشی و تالش باالیی 

برخوردارند.
- قوم گرایی، خویش پرستی، فامیل بازی یا خویش استخدامی و موروثیت یا 
میراث بری در استخدام و گرفتن مناصب دولتی را به شدت کنار نهد و با انتخاب فرد 
شایسته را فراتر از تنها دارا بودن ضریب هوشی می توان برگزید. در مرحله ِی انتخاب 
و گزینش افراد برای مشاغل و مناصب، ممکن است موفقیت اجتماعی و دارای افراد 
در تحصیالت آن ها دخالت کند؛ بنابراین مالک باید شایستگی و تالش باشد که از 

طریق آزمون و امتحان و رقابت قابل سنجش موردبررسی قرار می گیرد.
- شایسته ساالری به دو تضاد تئوریک نیز اشاره دارد. اولین تضاد، تضاد توزیعی 
است؛ یعنی توزیع افراد منتخب بر اساس ویژگی خانوادگی، موروثی و فامیل 
بازی است یا بر اساس شایستگی های آن ها، تضاد دوم سیاسی است. دموکراسی، 
حاکمیت مردم )منتخبان مردم( است، درحالی که در شایسته ساالری، حاکمیت به وسیله 
بااستعدادترین مردم صورت می گیرد و برابری فرصت هاست که مفهومی فراتر از 
تبعیت صرف از برابری دارد و خود ممکن است باعث نابرابری و مبنای تناقضات 
بنیادین در جامعه شود، هرچند تمامی جوامع مدرن و حامی دموکراسی، اعتقاد به میزانی 
از برابری- برای مثال در رأی- دارند، اما آنچه که نابرابری را در حوزه هایی شروع 
می کند، به گونه ای از پیش مطرح شدنِ ایده ِی برابرِی فرصت امکان نداشت در ارتباط 
با تحصیالتی که بسیار سنجیده و مطالعه شده باشد. گاهی دیده می شود که شکست 
افراد در یک جامعه به دلیل بدشانسی به اندازه کافی دردناک است، اما دردناک تر از آن، 

شکست به دلیل سنجیده شدن بدون معیارهای شایسته ساالری است.

یحیی نیسی 
بازرس حزب اراده ملت دفتر  اهواز

Yahya.neisi@gmail.com 

کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر

Klm337@yahoo.com

حمیدرضا قائدی
رئیس شاخه جوانان حزب اراده ملت

hamghaedi3@gmail.com
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نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
این که پیروزی دشمن در جدایی سرمایه های اجتماعی نظام از 
مسئوالن است، گفت: باید واقعیت ها را به مردم گفت، چراکه 

آن ها نظام خود را دوست دارند و پای آن ایستاده اند.
شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه 
حفظ اعتماد مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور 
چه تأثیری بر مقاومت کشور در برابر مداخالت خارجی 
و فشار تحریم ها دارد؟ اظهار داشت: این که آمریکا دشمن 
کشور ماست یک امر واضح است و دشمن هیچ گاه بیکار 
نمی نشیند، موفقیت آمریکا زمانی خواهد بود که بتواند مردم 
را از حاکمیت جدا کند و اکنون تمام تالش خود را به کار گرفته 

تا این عمل محقق شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که آمریکا 
برای فاصله بین مردم و مسئوالن در دست گرفته است، 
تحریم هاست که امروز تأثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته 
است. می شد با برنامه ریزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت 

تأثیر فشارهای آمریکا را کاهش داد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی تصریح کرد: 
بنده در زمان بررسی الیحه بودجه سال جاری در مجلس 
شورای اسالمی پیشنهاد دادم تا از سرمایه نهادها و بخش های 
غیردولتی برای کمک به دولت استفاده کنیم و اصالً خودمان 

از فروش نفت دست بکشیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
امروز متأسفانه کشور به صورت جزیره ای اداره می شود و هر 
وزارتخانه و اداره کار خود را پیش می برد و مشکالت را به 
گردن یکدیگر می اندازند. در اصل یک صدای واحد برای 

پاسخگویی به مردم وجود ندارد.
بی مقدار بیان کرد:  به نظر بنده ما به مردم اهمیت نمی دهیم 
زمانی که ما به بخش خصوصی، صادرات، بازرگانی و 
تولیدکنندگان کشور اعتماد نکنیم آن ها نیز متقابالً به دولت 
اعتماد نخواهند داشت. ما باید به این بخش ها اعتماد کنیم و 

چرخ آن ها را به حرکت در بیاوریم تا به کمک دولت بیایند.
وی افزود: بخش خصوصی خود می تواند تشخیص دهد تا 
از چه طریق کاال به داخل کشور بیاورد و صادر کند. باید با قوانین 
از تولیدکنندگان به معنای واقعی حمایت کنیم. زمانی که تولید 
و صادرات رونق پیدا کند نفت خودبه خود خاصیت خود را 
از دست می دهد و آمریکا از بازی های خود دست برمی دارد.
بی مقدار در ادامه درباره تأثیر یک صدایی مسئوالن در 
پاسخگویی به مردم و حفظ سرمایه های اجتماعی کشور بیان 
کرد: هر فردی نباید از طرف مسئوالن بلندگو به دست بگیرد 
و اظهارنظر کند بلکه نظام باید یک صدای واحد داشته باشد. 
مردم سرمایه های اجتماعی کشور هستند و باید واقعیت ها را 
به آن ها گفت. چراکه آن ها نظام خود را دوست دارند و پای 

آن ایستاده اند.

معرفی کتاب

به گزارش حامانیوز دومین کتاب از 
انتشارات حزب اراده ملت به نام »گفتار« از 
سری مجموعه »حاما چه می گوید؟« شامل 
بیانیه ها و اطالعیه های حزب اراده ِی ملت 
ایران )حاما( می باشد که از بدو صدور 
ماده ِی  کمیسیون  توسط  رسمی  مجوز 
۱۰ احزاب، به عنوان مواضع رسمی حزب 
انتشاریافته و در کنار چند بیانیه که توسط 
حزب،  دانشجویان  و  جوانان  سازمان 
کمیته ها و کارگروه ها منتشر شده است، 
بیان گر نقطه نظرات حزب در خصوص 
مسائل و رویدادهای مهم کشور می باشد.

این مجموعه، امکان دسترسی آسان و 
یکجا برای اعضا و هواداران حزب جهت 
اطالع از سیر مواضع رسمی و علنی حزب 
در مقاطع حساس و در امور مهم جامعه را 

میسر می سازد.

در کار سیاسی و تشکیالتی مستمر 
بین  منطقی  و  اصولی  روایی  پایدار،  و 
مجموعه دیدگاه ها و مواضع آن تشکل 
سیاسی در طول دوران فعالیت، اهمیت 
ویژه ای دارد که بایستی سایه ِی انسجام و 
پویایی و تکامل در آن مشهود باشد. حاما 
از بدو شکل گیری خود سعی کرده قویًا 
به این اصل اساسی پایبند باشد، ازاین رو 
عملکرد  مواضع  و  حزب  مجموعه ِی 
آن نشان از یک خط روشن و قابل دفاع 
دارد. بدیهی است پایبندی به این اصل، 
دلیل بر جزمیت تشکیالتی نبوده است، 
بلکه با پذیرش کامل یک اصل مهم دیگر 
در کار جمعی، یعنی نقد و خوداصالحی 
مداوم، صورت گرفته است. تنظیم درست 
رابطه ِی متقابل این دو اصل، رمز پایداری و 

برپایی یک حزب سیاسی می باشد.

به گزارش حامانیوز سومین کتاب از 
انتشارات حزب اراده ملت به نام »کردار« 
از سری مجموعه »حاما چه می گوید؟« 
شامل تاریخچه ِی حزب و کنگره های آن 
ازاین جهت  حزبی  کنگره های  می باشد. 
اهمیت دارند که به عنوان مهم ترین وقایع 
و  می شوند  شناخته  احزاب  تاریخ  در 
و  ماه ها  در  حزبی  کنش های  عصاره ِی 
روزهای منتهی به خود می باشند. کنگره ها 
تبلور تمام اقدامات احزاب هستند. گرچه 
در فاصله ِی بین کنکره ها اتفاقات خرد و 
کالن زیادی می افتد، ولی کنگره ها معموالً 
شروع یک دوران جدید را نوید می دهند، 
آن،  به  مربوط  اسناد  مطالعه ِی  ازاین رو 

می تواند نمای دقیقی از وضعیت حزب 
را در آن زمان نشان دهد.

سال  از  ایران  ملت  اراده ِی  حزب 
۱3۷۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده 
است. بااین وجود نطفه های اولیه ِی آن از 
پایان دهه ِی شست بسته شده و از آن زمان 
رویدادهای مهمی را تجربه کرده است و 
تا پایان سال ۱3۹۷، دو پلنوم و ۱۰ کنگره 
برگزار کرده است. در این کتاب بعد از دو 
بحث تاریخی در مورد حزب و کنگره های 
آن، قطع نامه ها یا بیانیه های عیناً کنگره ها 
آورده شده اند. در قسمت نهایی نیز، اسامی 
مسئولین حزبی در ادوار مختلف ذکر شده 

است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی

باید واقعیت ها را به مردم گفت

»حاما چه می گوید؟«

»گفتار« منتشر شد

»حاما چه می گوید؟«

»کردار« منتشر شد

سخنگوی حزب اراده ملت)حاما(:

 تحریم وزیر امور خارجه؛  انفعال کاخ سفید

محمدهادی جامعی ســخنگوی حزب اراده ملت ایران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا در واکنش به اقدام وزارت خزانه داری آمریکا برای تحریم وزیر امور خارجه ایران، گفت: 
ارتباطات، بهره گیری از دیپلماسی عمومی و استفاده از قدرت نرم به همراه دیپلماسی فعال در 
عرصه بین المللی از نکات مثبتی است که محمدجواد ظریف را در سطح جهان برجسته کرده 
است. وی افزود: توان اقناعی، نفوذ کالم، تجربه، تخصص به همراه دیپلماسی موفق، از ظریف 
چهره ای برجسته ساخته که موجب عصبانیت هیات حاکمه آمریکا و انفعال گروه "بی" و فشار 

آن ها برای تحریم ظریف شده است.
سخنگوی حامد خاطرنشان کرد: دولت آمریکا شناخت و درک کافی از سیاست داخلی 
و ارتباط ارکان مختلف حاکمیت در ایران ندارد و تحریم ظریف هم از سردرگمی آن ها حکایت 
دارد. اگر این تحریم برای کنار گذراندن ظریف باشد دخالتی آشکار در امور داخلی ایران و اگر 
برای تضعیف توان دیپلماتیک ظریف در عرصه بین المللی باشد نشان از انفعال کاخ سفید دارد.

جامعی تحریم ظریف را در نوع خود کم سابقه دانست و یادآور شد: افشاگری و منطق ظریف 
در گفت وگو با رسانه ها و همتایان خود، هیات حاکمه آمریکا را در موضع ضعف قرار داده است.

سخنگوی حامد ضمن محکوم کردن این اقدام، دولتمردان آمریکا را به  واقع بینی در جهت 
برداشتن تحریم ها و بازگشت به برجام دعوت کرد و گفت: اگرچه کاسبان تحریم از آرامش و 
گفت وگو ضربه می خورند و در پی باال بردن تنش ها هستند اما تحریم ظریف توان دیپلماسی 

ایران را تضعیف نمی کند.

غالمرضا شهسواری، دبیر حزب اراده ملّت ایران شهرستان قزوین 

 تأملی در انتخاب سرپرست شهرداری قزوین
هرچند از علت استعفای شهردار قزوین فعالً خبری به 
جراید و افکار عمومی منعکس نشده است و بنده نیز مانند 
سایر همشهریان قزوینی خبر موثقی در این خصوص ندارم 
لکن شوربختانه مدتی است؛ نهادهای مدنی و حلقه های 
واسط بین حاکمیت و مردم از سوی نهادهای اقتدارگرای 
غیر پاسخگو در معرض تحدید و احضار قرار گرفتند که  
عواقب آن برای جامعه و نهادهای اجتماعی خوشایند 
نخواهد بود! احضار  و بازداشت چند تن از اعضای شورای 
شهر شیراز و اخیراً بازداشت شهردار شهریار نمونه ای از 

روند جاری است که با واکنش اعضای شورای شهر تهران مواجه شد. هرچند سخنگوی قوه 
قضائیه سیاسی بودن این دستگیری ها را انکار نموده و برخورد و کشف جرم را از وظایف قوه 
قضائیه اعالم نمود اما اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جامعه خبری و کنجکاو را اقناع ننموده 
است. نهادهای مدنی و خبرنگاران انتظار دارند قوه قضائیه برابر صراحت قانون اساسی؛ جامعه 
را از علل واقعی این دستگیری ها مطلع نماید؛ در غیر این صورت رسانه های جمعی و فضای 
مجازی؛ در نبود اخبار موثق احساس خواهند کرد با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، این احضارها و بازداشت ها و استعفاها هدفمند و سیاسی بوده و عده ای در صدد هستند 
انتخابات آتی را مهندسی نمایند. بسی روشن است انتخاب شهردار قزوین از وظایف شورای 
اسالمی شهر است اما مردم انتظار دارند فردی که به امور خدمات شهری؛ ترافیک؛ مدیریت 

شهری و تعهد و تخصص آراسته است و دارای سابقه باشد به چنین پستی انتخاب گردد.
از ریاست محترم شورای اسالمی شهر قزوین به عنوان پارلمان محلی انتظار می رود؛ به مثابه 
قاعده اسالمی شور و مشورت، از همه طیف های سیاسی و نهادهای مدنی برای انتخاب احسن 
نظرخواهی نموده و سپس کارنامه کاندیداهای پیشنهادی در معرض انتخاب اعضای شورای 
شهر قرار می گرفت. چگونه است تشویق و تحریک مردم به شرکت در انتخابات از سوی 
حضرت حجه االسالم قوامی حسن است اما انتقاد وی از نحوه انتخاب سرپرست شهرداری 
دخالت تلقی گردیده است. این بنده ناقابل اعتقاد دارد شورای شهر نباید میدان رقابت سیاست 

باشد بلکه به دوراز راست، چپ و میانه با امکانات موجود در خدمت این مردم فداکار باشند.

دعوت شریفی دبیر حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان:

 اطالع رسانی و مطالبه گری جدی
در بحث خلیج گرگان

در نشست حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان در دفتر این حزب شریفی دبیر حزب 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، با اشاره به دیدار با استاندار محترم گلستان، 
گفت: یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست با حق شناس، موضوع توجه به منابع طبیعی 
و محیط زیست بود. متأسفانه برخی سوء مدیریت ها به این عرصه ها آسیب جدی وارد کرده 
که باید هرچه زودتر مرتفع گردد. مطلب مهم دیگر وضعیت خلیج گرگان است که جناب 
استاندار در این خصوص هشدار دادند و الزم است تمام دستگاه ها برای رفع هرچه سریع تر 
این معضل به میدان بیایند. شریفی گفت: بنده از تمام شما هموندان گرامی تقاضا دارم در بخش 
محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه بحث خلیج گرگان اطالع رسانی و مطالبه گری جدی داشته 
باشید.  در ادامه این نشست بازخوانی و آموزشی مرامنامه حزب اراده ملت ایران در دستور کار 
قرار گرفت که جناب دکتر انصاری مسئول کمیته آموزش، در این بخش با اشاره به مفاد مرامنامه، 
توضیحات الزم را ارائه کردند. حزب اراده ملت ایران در سطح کشور توجه به امر آموزش را در 

اولویت خود دارد و این امر در شعبه گلستان نیز به طورجدی به انجام می رسد.

دوهفته نامه

به  ملزم  آن که  بدون  و  باشیم  با خود صادق  اگر 
گزارش دهی به دیگران باشیم به راحتی می توانیم علت 
حذف صفر را دریابیم. به منظور یافتن علت اصلی این 
کار باید برای زندگی روزمره خود یک سند حسابداری 
تشکیل دهیم. کاری که اغلب ما در زندگی روزمره انجام 
نمی دهیم. سر ستون اولمان ردیف است و سرستون 
دوم شرح است. سر ستون سوم فی یا همان قیمت و 

درواقع قیمت قبل از حذف صفر است. در ستون چهارم 
قیمت را بعد از حذف صفر قرار می دهیم. رسم کاسبی 
بر این است که خرده ِی قیمت را به سمت باال گرد کنیم 
و خرده ِی بدهی را به سمت پائین گرد کنیم. در ستون 
پنجم قیمت گرد شده را قرار می دهیم و سپس در ستون 
ششم یک صفر به قیمت اضافه می کنیم. در ستون هفتم 
که ستون آخر است مابه التفاوت ستون ششم و ستون 
سوم را حساب می کنیم. جمع ستون هفتم مقدار تورم 

ناشی از حذف صفر را به ما نشان می دهد.
برای  اگر  بدهم.  توضیح  را  مثال موضوع  با یک 
مثال صورتحساب موبایل شما دوازده هزار و یک صد 
و سی ودو ریال باشد، در ستون سوم یا همان فی یک 
می نویسیم دوازده هزار و یک صد و سی ودو ریال و 
سپس در ستون چهارم یا فی دو می نویسیم یک هزار 
و دویست و سیزده تومان و دو ریال و بعد عدد را به 
نزدیک ترین عدد باالتر گرد می کنیم که احتماالً یک 
هزار و دویست و سیزده تومان و پنج ریال می شود و در 
ستون پنجم قرار می دهیم. باالخره در ستون ششم یک 
صفر اضافه می کنیم و به عدد دوازده هزار و یک صد و 
سی وپنج ریال می رسیم. در ستون آخر به عدد سه ریال 
می رسیم که از حاصل تفریق ستون هفتم و ستون سوم به 
دست می آید. حاصل جمع این ستون تورم تحمیل شده 
بر دوش خانوار به دلیل حذف صفر و فارغ از سایر 

عوامل تورم زا است.

حذف چهار صفر از پول ملی
بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com
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