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کاوه مصدق:  نه به خاطر این که جلوی تغییرات را 
بگیریم و باز نه به خاطر این که بخواهیم بمانیم به هر 
قیمتی نه! نه! فقط به خاطر این که جلوی این همه 
تکرار بی حاصل را که هزینه پشت هزینه متوجه 
کشور کرده باید درجایی گرفته شود. در این 

وضعیت چه باید کرد:
۱- در ســال ۱۸۵۰ در آلمان یک ژنرال ارتشــی 
کودتا می کند و دولت قانونی را برکنار،   کل کشور در 
اعتراض به این امــر اعتصاب می کنند. حتی ادارات 
دولتی و بازار و مدارس. ســرانجام ظرف ۴۸ ساعت 
دولت کودتا تســلیم می شــود و دولت تبعیدشده را 
برمی گرداند. براندازی الزم نیست، فقط باید حاکمان 
ادب شوند. به آن ها فهمانده شود که چکار باید بکند 
تا بمانند. تا انتخابات کلی فرصت داریم باید حاکمان 
را سر جایشان نشاند و فهماند که خدمتگزاری بیش 
نیستند و مردم ولی نعمت آن ها هســتند. اما دریغ از 
آن انســجام و همبستگی ملی که متأســفانه نداریم. 
آن پیشــکش، در درون خود جریان اصالح طلبی هم 
چندالیه ای داریــم. گعده اصلی و گعده های فرعی و 
باالخره شــوراهای فرمالیته، چه شورای هماهنگی 
چه شــورای عالی سیاســت گزاری، تصمیمات در 
جای دیگری گرفته می شــود و بدنه فرهیخته ای که 
حیران و ســرگردان این بازی های محفلی و قبیله ای 
و ژنتیکی مانده اند که چطور اصالح طلبی را از چنگ 
این پدرخواندگان و به تاراج برندگان سرمایه اجتماعی 
پس بگیرند. مشــکل ما فقط بیرون از اصالح طلبی 
نیســت. مهم ترین مانع اصالحــات همین مدعیان 
دروغیــن اصالح طلبی هســتند که خودشــان را در 
کالف خودساخته سرگردان کرده اند و یک ملت را نیز 
معطل. صحبت از مجلس ناکارآمد می کنند. غافل از 
این که شوراهای در اختیارشان نیز دچار همین معضل 
شده است. صحبت از دولت در سایه می کنند غافل 
از این که گعده های در ســایه بجای شــوراها تصمیم 
می گیرند و نمادی بیش نیستند. به راستی این وضعیت 
و این کالف ســردرگم مگر جز این است که ماحصل 
تدبیرهای نداشته همین عده ای است که سال ها پیش 
موقعی که در اوج قدرت بودند برای کشــور و ملت 
بافته اند؟ فقط در لفظ دم از اصالحات می زنند اما در 
عمل جز همین کالف بافی برای کشــور دستاوردی 
ندارند. این امامزاده ای نیســت که بتوان بدان دخیل 
بســت. باید به این توّلی گــری و مدیریت محفلی و 

قبیله ای و اخیرًا ژنتیکی خاتمه داد.
ایــن گعده بازی را تمام کنیــد راه درازی در پیش 
داریــم. ما باید بدنه فرهیخته را از دل جامعه وادارات 
بســیج کنیــم و اول اصالح طلبــی را از چنگ این 
پدرخواندگان و گعده بازان برهانیم و سپس به ایشان 
بفهمانیم حد خود را بدانند و جایشــان را بشناسند و 
درنهایت دنیا هم باید بفهمد مردم  صاحبان اصلی این 

کشور هستند.
2- پیرامون واکنش ســخنگوی دستگاه قضا در 
پاســخ به ســؤال در مورد خبر بازداشت حسن میر 
کاظمی با ۱7 قالده مبنی بر اینکه: »بارها گفته ایم قبل 
از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات 
دچــار معذوریت برای پاســخگویی می شــوم لذا با 
رعایت محذوریت های قانونی اصل بازداشــت این 
فرد را تأیید می کنــم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه 
در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی 
اعالم می شود« اما در خصوص دیگران اتهامات اثبات 
نشده بر زبان سخنگوی محترم جاری می شود. به طور 
طبیعی این سؤال پیش میاید که میان متهم با متهم چه 
تفاوتی وجود دارد؟ و دلیل این برخورد دوگانه چیست؟ 
مشکل دستگاه قضا همین تبعیض ها و نابرابری هاست 
که در درون آن هم امتداد دارد. همین تبعیض ها در نحوه 
رسیدگی و بازجویی و پرونده سازی! هم ادامه دارد. در 
مورد برخی  ها بعد از کلی تخلف و خیانت و خدشه دار 
کردن اعتماد عمومی تازه یادشان میافتد که به عنوان 
مدعی العموم وظیفه ای دارند و البته با رعایت شئون 
و حقوق متهم که امری پســندیده است اما متأسفانه 
در مــورد غیرخودی هــا اول اتهام زده می شــود بعد 
می روند دنبال مدرک و پرونده سازی و اعتراف گیری 
بدون رعایت هیچ گونه حقوق و شئون متهم که اصاًل 
پســندیده و درشان اسالم و تشــیع و انقالب و نظام 
برخاسته از ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران نیست. 
بااینکه این مســئله نخ نما شــده و اثبات کننده عدم 
استقالل و بی طرفی دســتگاه قضاست ولی بی هیچ 

ترسی این روند را ادامه می دهند.
برای یافتن دلیــل این تبعیض و نابرابری، ســه 
احتمال وجود دارد یا این آقایان بهره هوشــی پایینی 
دارند و متوجه نیســتند دیگــران می بینند و قضاوت 
می کنند یا تصورشان این است که مردم احمق و نادان و 
فاقد شعور هستند و یا این که ناخواسته دارند به بدنامی 
دامن می زنند. دو احتمال اول با احتســاب ضریب 
هوشی متوسط جامعه رد است و فقط احتمال سوم 
می ماند و اگر احتمال ســوم درست تر به نظر می رسد 
ادامه این رویه ها چرا؟ در اینجا این سؤال پیش می آید 
که مسئول خراب کردن کاخ باورهای مردم به انقالب 
و درنهایت از بین بردن اعتمادبه نفس مردم چه کسی 
است. درهرحال این نگرانی همچنان پابرجاست که 

خدای نکرده کشتی کشور به گل بنشیند.

انعکاس مواضع انتقادی حزب اراده ملت در 
قبال عملکرد جبهه اصالح طلبان که در سال های 
اخیر در قالب بیانیه و یا انجام مکاتبه قطعاً به غنای 
این قبیل مباحث که در ماه های اخیر شکل گرفته 
کمک شایان توجهی خواهد نمود. در این شماره 
به بازنشر بیانیه ای می پردازیم که در واکنش به 
لیست اعالمی شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در آستانه انتخابات دوره ششم 
شوراها منتشر گردیده بود. اکنون پس از گذشت 
بیش از دو سال از فعالیت این شورا به نظر 
می رسد دغدغه های عنوان شده بی وجه نبوده 

است.
بیانیه حزب اراده ملت در خصوص شرایط به 
وجود آمده بعد از اعالم لیست شورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان
از ابتدای شروع فعالیت رسمی در سال 
۱۳۷۹، حزب اراده ملت ایران به عنوان یک 
حزب اصالح طلب خود بنیاد و شکل گرفته از 
پایین، با سرلوحه قرار دادن صداقت، شفافیت، 
پاسخگویی، پاک دستی و قانونمندی خود 
را متعهد به حرکت در چارچوب گفتمان 
اصالحات دانسته و همگام با سایر احزاب 
و گروه های اصالح طلب تالش نموده تا 
در تشکل یابی جبهه اصالحات تأثیرگذار 
باشد. همان طور که انتخابات هفتم اسفند ۹۴ 
را حماسه حضور نامیدیم، انتظار می رفت تا 
تغییر رفتاری در نحوه ورود به این انتخابات 
حرکتی جدید برای اعتماد بیش ازپیش اکثریت 
جامعه ایرانی به تفکر اصالح طلبی باشد، 
لیکن تصمیم گیری های خارج از تدبیر و طبق 
روال دقیقه نودی اشخاص به جای احزاب که 
منجر به ارائه لیست شراکتی، وراثتی و رفاقتی 
گردیده، موجب خدشه به اعتماد مردمی شد که 
با وفاداری به تفکر اصالح طلبی به پای صندوق 
رأی آمدند، ازاین رو حاما به فاصله کوتاهی پس 
از انتخابات مجلس دهم با انتقاد از مکانیسم 
تدبیر امور از طریق شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان و در راستای تقویت جریان 
اصالح طلبی و حفظ سرمایه اجتماعی تفکر 
اصالح طلبی، راهکارهایی را مبتنی بر تعهد به 
خرد جمعی پیشنهاد کرد، ازجمله آنکه فرایند 
حزب محور باید جایگزین مکانیسم شخص 
محور شود، ولی آنچه حاصل نقد دلسوزانه و 
پیگیری های این حزب بود، سکوت و فراموشی 

نتایجی شد که از آن انتخابات حاصل گردید.
ازاین رو در آستانه پنجمین دوره انتخابات 
در  اصالحات  جریان  بازهم  شوراها، 
پیچ وخم های مناسباتی قرارگرفته که عدم 
تعهد به طراحی و تدبیر مکانیسم درست 
موجب شده تا در کمال تعجب، کسانی که 
همیشه به مهندسی انتخابات معترض بودند، 
درون  آراء  مهندسی  به  اکنون خودشان 
جریانی بپردازند   و ماه هاست به مانند گذشته 
با برگزاری جلسات فرمایشی به تصمیمات از 
قبل گرفته شده روکش حقوقی داده می شود که 
حاما این روال را برخالف احترام به مردمی 
می داند که همواره در حمایت از اصالحات 

بی منت به میدان آمده اند.
نباید فراموش کنیم هرگونه میثاق نامه ای 
زمانی تعهدآور است که معیارهای تعیین شده 
برای تهیه لیست، صادقانه رعایت شده باشد، 
ولی ما اکنون نسبت به رعایت امانت در اعتماد 
مردم تردید داریم و معتقدیم باید با راستی 

آزمایی و شفافیت به مردم پاسخگو باشیم.
لذا حزب اراده ملت ایران به شرحی 
که گذشت با جریان حاکم بر شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در راستای دفاع از 
حقوق و احترام به خواست و تفکر اصالح طلبی 
اتمام حجت نموده و ضمن تبری جستن از 
ساز و کاری که جریان اصالحات را آمیخته با 
فرصت طلبی و انحصارگرایی می خواهد، از این 
به بعد به عنوان یک حزب مستقل اصالح طلب با 
اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های خود به مشی 
سیاست ورزی متعهدانه اصالح طلبی استمرار 
خواهد بخشید و از این به بعد تمام تالش خود 
را معطوف به مبارزه با این رفتارهای خارج از 
منش و روش اصالح طلبانه در کلیت جریان 

اصالحات می کنیم.
امید می رود اصالح طلبان باتجربه اندوزی 
از خدشه ای که در گذشته بر پیکره اصالحات 
واردشده تالش کنند تا فرایندهای شفافیت و 
صداقت از سوی دست اندرکاران امر در عمل 
جاری و ساری شده و جریان اصالحات را در 
حد مکانیسمی که صرفاً به دنبال کسب قدرت 
و منصب به هر قیمتی می باشد، تقلیل نداده و 
پایبندی به گفتمان و بنیان های اساسی اش را در 

ذیل اراده ملت به منصه ظهور رساند.
 حزب اراده ملت ایران
اردیبهشت سال 96

چند نکته ... و متام حزب اراده ملت و اصالح طلبان
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مصاحبهامرادوبارهبخوانید
همزمان با انتشار صحبت های دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی، واکنش ها و برداشت های 
مختلفی از سخنان آقای کرباسچی شده است و 
برخی حتی از آن با عنوان »عبور از آقای خاتمی« یاد 
کرده و این طور نتیجه گیری کردند که کارگزاران 
از اصالحات یا آقای خاتمی عبور کرده است. با 
این همه اما باید بپذیریم که منظور آقای کرباسچی 
مساله عبور از خاتمی نیست. باتوجه به تجربه کار 
سیاسی بلندمدت آقای کرباسچی، چنین برداشت 
هایی از صحبت های ایشان ناروا و ناصحیح است؛ 
در حالی که ایشان بیشتر بر ساماندهی جریان 
اصالحات تاکید داشته و هدف شان از بیان این 
مسائل، نقد درون گفتمانی اصالحات بوده و نمی 
توان برداشت های منفی از این سخنان دریافت کرد. 
صحبت های ایشان یک مشکل دیرینه در درون 
اصالحات است و کمتر به صورت جدی به این 
مسائل پرداخته شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته 
است. فارغ از این مسائل اما صرف نظر از اینکه آقای 
کرباسچی از چه موضعی این مساله را مطرح کرده، 
مساله ای دیگری در این میان مطرح است و آن هم 
نقد عملکرد حزب کارگزاران در جبهه اصالحات 
است. حزب کارگزاران مناسبات را به پشت پرده می 
کشاند و مناسبات محفلی را دنبال می کند؛ هرچند 
که خود آقای کرباسچی اینچنین رفتار و اخالقی 
ندارد اما به هر حال عملکرد حزب کارگزاران در 

درون جبهه اصالحات قابل نقد است. در نتیجه 
اگر قرار باشد جبهه اصالحات و عملکردش نقد 
شود، بهتر است هر تشکل و حزب و هر فرد، ابتدا 
عملکرد خود را نقد کند. در مجموع به نظر می رسد 
که باید صحبت های آقای کرباسچی، دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی را مثبت ارزیابی کنیم و به این 
مهم توجه داشته باشیم که این سخنان از منظری 
دلسوزانه مطرح شده و موضوع نقد درونی جریان 
و درون گفتمانی اصالحات مطرح است. موضوعی 
که در جریان اصالحات، مکررا از سال ۱۳۷۸ تاکنون 
مطرح بوده اما همیشه این آسیب شناسی به بهانه 
های نزدیک بودن به دوره های برگزاری انتخاباتی، 
سوءاستفاده رقیب و مسائلی از این دست به تعویق 
افتاده است. شخصا فکر می کنم در این بحث، به 
هیچ عنوان موضوع شخص، حزب و گروه خاصی 
مطرح نیست؛ چراکه جریان اصالحات نیازمند نقد 
فرآیندی است تا نقد افراد؛ این فرآیندها هستند که 
باید آسیب شناسی شده و مورد اصالح قرار گیرند. 
البته درخصوص صحبت های آقای کرباسچی 
بحث نحوه بازنشر آن توسط امیدنامه نیز مطرح 
است. باور ما این است که این شانتاژ رسانه ای در 
شرایط کنونی درست نبوده است. آن هم در حالی 
که متن صحبت های آقای کرباسچی آن طور که 

وانمود شد، منتشر نشده است.
به نقل از: روزنامه اعتماد

سیاسی  فعال  نبوی،  بهزاد  خبرآنالین- 
اصالح طلب و نماینده مجلس ششم به سؤاالتی 
پیرامون اختالفات بین برخی احزاب اصالح طلب 

پاسخ داد که مشروح آن در ادامه آمده است؛
آقای نبوی! مدتی است بین طیف آقای عارف و 
اتحاد ملت و کارگزاران اختالف نظرهایی بروز 
و ظهور داشت، به نظر شما این اختالف نظر برای 
جریان اصالحات و نتیجه انتخابات تأثیر منفی 

ندارد؟
بعید می دانم این اختالف ها، اختالفات مهمی 
باشد. شاید عمدتاً اختالف نظرهای جزئی و 
سلیقه ای باشد. در همه جلسات و تصمیم گیری 
کارگزاران، اتحاد و آقای دکتر عارف در کنار هم 

می بینم و با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند و مشکلی 
ندارند.

به نظر شما بحث هایی که بر سر لیست ائتالفی 
و یا لیست اصالح طلب های ناب وجود دارد، 

ریشه ای نیست؟
نباید به این موضوعات چندان توجه کرد. هر 
کس به نوعی فکر می کند؛ ممکن است من نوعی 

به یک شکل و آقای عارف به گونه ای دیگر.
پس فکر می کنید به تصمیمات انتخاباتی 

اصالح طلبان لطمه وارد نمی کند؟
درنهایت یک نظر حاکم می شود. متأسفانه همه ما 
»بلند« فکر می کنیم و مطالبی را که باید خودمان مطرح 
کنیم، بلندبلند می گوییم! به نظرم باید دیدگاه های 

دوستان در شورای عالی سیاست گذاری تبادل 
شوند و جمع بندی نهایی از آنجا بیرون بیاید.

بین  در  که  فردی  رهبری  شما  نظر  به 
اصالح طلب ها وجود دارد جواب می دهد یا 

این که باید به سمت رهبری شورایی بروند؟
در حال حاضر هم رهبری اصالح طلب ها 

رهبری فردی نیست. 
اما روی کاغذ آقای خاتمی رهبر اصالحات 

است.
ایشان هیچ گاه نگفته که رهبر اصالحات 
است. داشتن کاریزما موضوع متفاوتی است. 
اگر مِن نوعی صدبار »تکرار کنم« کسی به حرفم 
توجه نمی کند. ایشان یک بار تکرار می کنند، تمام 

لیستشان رأی می آورد. اصالح طلبان باید از این 
امتیاز حداکثر بهره را ببرند و این ربطی به رهبری 
فردی ندارد و آقای خاتمی هم مدعی آن نیست. ما 
شورای عالی سیاست گذاری داریم که تمام احزاب 
اصالح طلب شناخته شده و شخصیت های حقیقی 
اصالح طلب از همه طیف ها در آن حضور دارند. 
این که کارایی اش کم یا زیاد است، بحث دیگری 

است.
یعنی شما شورای عالی سیاست گذاری را جریان 

اصلی رهبری در اصالحات می دانید؟
باید باشد، نه این که هست، ولی باید آن نقش را 
ایفا کند. من تقریباً هرگز ندیده ام آقای خاتمی در 

هیچ کاری به تنهایی تصمیم بگیرد.

ایرنا- دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با 
اشاره به برداشت های نادرست از مصاحبه اش با 
ارگان مطبوعاتی این حزب، گفت: اینکه می گویم 
اشکاالت اصالحات باید برطرف شود به معنای 
خروج از اصالحات نیست؛ این را کسانی به 
»خروج« تعبیر کردند که آن معایب را دارند و 
نمی خواهند اصالح شود توصیه می کنم اگر فردی 

شبهه ای دارد دوباره مصاحبه را بخواند.
»غالمحسین کرباسچی« روز سه شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در واکنش 
به حواشی ایجادشده پس از مصاحبه با ارگان 
مطبوعاتی حزب کارگزاران، گفت: دو سایت با 
مواضع مشخص با دستاویز قرار دادن سخنانم درباره 
رئیس دولت اصالحات آن را به »خروج کارگزاران 
از جبهه اصالحات« تعبیر کردند. من چنین چیزی 
را مطرح نکردم و این موضوع را از همان رسانه ها 

پیگیری کنید.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از 
سخنانش به عملکرد رئیس فراکسیون امید مجلس و 
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
اشاره کرد و گفت: محمد رضا عارف در شورای 
عالی اصالح طلبان و مجلس در این مدت چه کار 
کرده است؟ همه اعتراض های اصالح طلبان به دلیل 
عملکرد او است. وی عملکردی ندارد که کسی 
بخواهد از او انتقاد کند. اتفاقاً ناکارآمدی شورای 

عالی باعث شده است که رئیس دولت اصالحات 
به سراغ نهاد باالدستی برود.

کرباسچی درباره بخشی از سخنانش مبنی بر اینکه 
»رئیس دولت اصالحات هیچ وقت رهبر جریان 
اصالحات نبوده است«، یادآور شد: در مصاحبه 
گفتم خاتمی رهبر تشکیالتی اصالحات نبوده 
است ولی بارها وی را »رهبر نمادین اصالحات« 
که تأثیرگذار هم است، قلمداد کردم. در بازنگری 
جدید )بازسازی جبهه اصالحات( اگر وی بخواهد 
و اراده کند می تواند مدیریت تشکیالتی را در دست 
بگیرد. دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اظهار 
داشت: نظر حزب چیزی جز بحثی که کردم نیست. 
اینکه به شکل مبهم دائماً حرف از اصالحات بزنیم به 
چه معناست؟ هر شخص یا حزبی نمی تواند خود 
را اصالح طلب یا رهبر اصالحات معرفی کند. ابتدا 
باید تعریف روشنی از اصالحات ارائه کرد و هر 
گروهی که این تعریف را قبول دارد را اصالح طلب 
دانست و بعد مشخص شود که روش و عملکرد 
اصالحات در جامعه چیست. آیا از طریق انتخابات 

است یا راه های دیگری دارد.
وی بیان کرد: احزاب یا اشخاص باید تعریف، 
روش کار و ارزیابی را قبول داشته باشند. بعد هم 
بررسی کنند کسانی که ادعای اصالح طلبی دارند 
یا به اسم اصالح طلبی، به پست و سمت منصوب 

شدند عملکردشان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نیمه دوم ســال ۱37۵، آنگاه که ســید محمد 
خاتمی، دوران معزولــی را در کنج کتابخانه ملی 
می گذراند، دوســتان و یارانش ســرگرم متقاعد 
کردن او برای ورود در عرصه انتخابات ریاســت 
جمهوری بودند؛ بدان امید که با این کار، فضای 
انسداد سیاسی آن دوران را تغییر داده و روح تازه ای 
در بدن جناح چپی که منکوب شــده بود بدمند و 
درصدی از آراء این دوره انتخابات را کسب کرده 
چشم به آینده بدوزند. اما قضا در کمین بود و کار 
خویش می کرد و امان از این پیروزی های نامنتَظر و 

چیدن میوه های کال و نارس!
امروز از پس دو دهه و اندی، نمی توان به ضرس 
قاطع گفت که آیا از بختیاری ایشان بود که در میدان 
انتخابات ریاســت جمهوری بر ناطق نوری غلبه 
یافتند یا از بدبیاری شــان. هرچه بود سید محمد 
خاتمی راهی پاســتور و درگیر اداره کشور شد بی 
آن که فکری اساسی برای سرمایه اجتماعی عظیمی 
که به دســت آورده بود بکند. طبیعی بود؛ چرا که 
پیش از آن، خاتمی نه به معنای دقیق کلمه سیاست 
پیشــه بود و نه جاه طلبی های یک سیاستمدار را 
داشــت. آخوندی بود که از گردش روزگار با اهل 
فرهنگ و ادب و هنر، ُبر خورده بود و البته به خوبی 
از عهــده وظیفه اش برآمــده و در میانه راه آبش با 
برخی به یک جوی نرفته و معزولی را بر مشغولی 

ترجیح داده و به کتاب خوانی روزگار می گذراند.
تئوریســین های سیاســی، اجتماعی پیرامون 
خاتمــی البته اندکی دوراندیش تــر بودندو حزبی 
دولت ســاخته و نه دولت از دست وپا کردند تا از 
ثروت بادآورده ای که در دوم خرداد 76 به دســت 
آورده بودند صیانت کنند. اما ازین نکته غافل بودند 
که جبهه ای که نام »مشارکت« بر آن نهادند، سری 
می خواهد و سروری و رهبری فرهمند. آنان چنین 
پنداشتند که رئیس جمهور دولت مستقر که اخیرًا 
توانسته است بیست میلیون رأی مردمی را کسب 

کند بهترین گزینه برای رهبری جنبشی است که 
علی االدعا تنها به کســب قدرت اجرایی کشور 
بســنده نکرده، درصدد اصالح سیستم و رفرمی 
اساســی اســت. یعنی خاتمی را در یک جایگاه 
متناقضی قرار دادند؛ رئیس جمهور و اپوزســیون 

نظام!
الحق و االنصاف خاتمی خــود بارها و بارها 
به تصریح و تلویح ازین مسؤولیت متعارض شانه 
خالی کرده بود و در قول و فعل و تقریر از پذیرش 
پرچم اصالحات ســرباز زده. امــا قحط الرجال 
سیاسی چه بر ســر جنبش ها که نمی آورد. حتی 
موضع گیری هــای خاتمی در جریان وقایع ۱۸ تیر 
7۸ و قضایای لوایح دوگانه و قصه پر غصه تحصن 
در مجلس ششم، سران اصالح طلب را از خواب 

بیدار نکرد که خاتمی مرد این میدان نیست و باید 
فکری دیگر به حال خود کنند. نتیجه این تساهل 
و نزدیک بینی آن شــد که نباید می شد؛ انتخابات 
ریاســت جمهوری ۸۴ و شورای دوم شهر تهران 
فاجعه ای به بار آورد که هنوز که هنوز است تاوان 
آن را می دهیــم و می دهند. بعدها نیــز در خرداد 
۸۸ چنان شــد که دیگر نه از تاک نشان ماند و نه 
از تاکنشــان و خاتمی با رأی خود در دماوند برای 
چندمین بار اعالم کرد که من رهبر هیچ جنبشی 

نیستم و نخواهم بود! اما کو گوش شنوا؟
از اینها که بگذریم، خاتمی به دالیل دیگری نیز 
نمی تواند عنوان رهبر اصالحات را داشــته باشد. 
نخست این که وقتی سخن از اصطالحات می رود 
باید توجه داشت که درباره چه و که حرف می زنیم؛ 

اصالحات اگر در قالب یک حزب تعریف می شود 
که البد دبیرکل خود را دارد و نیازی به آقا باالسر 
ندارد و اگــر در پیکره جمع و جمعیتی از رجال و 
احزاب سیاسی همسو تعریف می شود، نخست باید 
همســویی این جریان ها و افراد از مرحله ثبوت به 
اثبات برسد و دوم همه آنها رهبری بالمنازع خاتمی 
را بــرای خود بپذیرند و از آن تبعیت تشــکیالتی 
بکنند. آیا چنین است؟ و الله اعلم! دستکم مصاحبه 
کرباسچی مورد نقضی برای این است. دوم این که 
اصالح طلبان بیش از دو دهه که در مسیر سیاسی 
ایران حضور فعال دارندو اسالمشان هم دهه ها قبل 
با عناوینی دیگر نقش آفرینی کرده اند قاعدتًا باید 
مرامنامه ای و مانیفستی مدّون برای ارائه موافقان 
و مخالفان خویشش داشته باشند. جبهه ای که در 
یک سر طیف آن موسوی خوئینی ها قرار دارد و در 
سر دیگر آن کرباسچی، طبیعی است که نه انسجام 
نظری و عملی داشــته باشد و نه رهبر و سروری. 
خاتمی باید که را رهبری کنــد. چه را؟ غیرازاین 
که خودش تمایل به اشتغال چنین موقعیتی ندارد، 
اصواًل چنین چیزی ممکن ومیسر نیست. چرا که 
جمع بین خوئینی ها و کرباسچی غیرممکن است.

سوم آن که شخص خاتمی از آغاز دچار بحران 
هویت بوده اســت. او در سراســر عمر سیاسی 
خویش در رفت وآمد بین طلبگی، سیاستمداری، 
فیلســوفی و روشــنفکری و مدیریت و رهبری 
بوده اســت. به گمان من شانه های نحیف خاتمی 
تاب وتوان کشــیدن این همه بار را ندارد او باید در 
خزان عمــر خویش به محبوبیت فوق تصور خود 
در غیاب سیاستمداران پیشگی و رهبری سیاسی 
و حزبــی را به اهلــش واگذارد که دو پادشــاه در 
اقلیمی نگنجند. یا باید معلم اخالق بود و یا رهبر 
یک جریان سیاســی. انتخاب با خود اوســت و 
تأخیر در تصمیم چه بسا نه اصالحاتی به جا گذارد 

نه اصالح طلبی.

چراخاتمیرهبراصالحاتنیست؟

چندی پیش غالمحسین کرباسچی دبیر کل حزب 
کارگزاران سازندگی سخنانی بر زبان رانده بود که 
از جبهه  به خروج  ناظران سیاسی  از سوی 
اصالحات و عبور از خاتمی تعبیر شد؛ هرچند با 
تکذیب خود کرباسچی روبرو شد. فارغ از این که نیّت او از طرح این مسائل چه بود و چه هست، 
نفس اعالم تلویحی این مواضع در فضای عمومی، از جریان هایی در حال شکل گیری در فضای 
خصوصی حکایت می کند. به دیگر سخن، این سخنان کرباسچی بخشی کوچک از کوه یخی 
است که قسمت عمده آن هنوز در زیر آب است. ازین رو الزم است به این بهانه به ناگفته های این 
سیاستمدار کهنه کار پرداخته و آفت بی رهبری اصالحات را در ایران که بیش از دو دهه است 

جسم و جان و روح و کالبد جنبش اصالح طلبی را آزرده است مورد واکاوی قرار دهیم.

حسن اکبری بیرق
پژوهشگر و نویسنده

h.akbaribairagh@gmail.com
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سیاست  ] داخلی [

آسیب شناسی تئوریک اصالحات؛

ازاصالحتاجنبش

نظم مطالبات از منظر حکومت •
همان طور که قبالً نیز اشاره شد اصالحات نه تنها از جانب 
مردم درخواست می شود بلکه از سوی حکومت نیز تعقیب 
می شود. نوع و میزان اصالحات قطعاً با مطالبات مردم همپوشانی 
نخواهد داشت؛ اما مشکل اصلی اینجاست که آسیب شناسی 
حکومت که توسط خود حکومت صورت می گیرد، کامل 
نیست و لذا اصالحات پیش بینی شده کفایت نمی کند. آسیب 
عمده که حکومت با آن مواجه است یکی ساختار اداری بیماری 
است که از رژیم گذشته به ارث رسیده و دیگری ساختار اشرافی 
مبتنی بر نگرش مذهبی است که تا اعماق جامعه ریشه دوانده و 
به  همراه خود تبعیض را هم در همه سطوح گسترش داده است؛ 
یعنی جزو مطالبات همه طبقات و اقشار جامعه بوده )مطالبه 
ملی( و می تواند مردم، خودی های دیروز و غیرخودی ها را 

در کنار هم متحد کند.
حسب آنچه حکومت نسبت به آسیب شناسی خود معرفت 
دارد مطالبات سه گروه اصلی که عبارت باشد از مطالبات کل 
جامعه در طبقه بندی و نظمی که از منظر حکومت مورد نظر 

قرار دادیم جای می گیرند.
۱- مطالبات نقد: عبارت است از مطالبات خودی های دیروز 
قابل تحمل، مطالبات طبقه پائین و بخشی از مطالبات فرهنگی و 
اجتماعی طبقه متوسط ازجمله مبارزه با فساد و تبعیض اصالح 
ساختار اداری، مبارزه با آسیب ها اجتماعی حفظ محیط زیست 
و امثالهم است؛ و نیز مطالبات حوزه خصوصی ازجمله آزادی 

اجتماعی و حقوق شهروندی.
الزم به توضیح است که در بحث رفع تبعیض از منظر 
حکومت، شامل اشرافیت مذهبی نمی شود. چه متأسفانه در 
نظام جمهوری اسالمی یک تصور غلط وجود دارد که بقای نظام 
را به تداوم اشرافیت مذهبی پیوند زده است فلذا در بحث رفع 
تبعیض هرگز به این موضوع نمی توانید فکر بکنید بلکه این گونه 
مطالبات در مطالبات ممنوع طبقه بندی می شود. همچنین تبعیض 
قومی گرچه آن حساسیت اشرافیت مذهبی را ندارد، اما به واسطه 
وجود نوعی نگرش امنیتی در الیه های حکومت جزو مطالبات 

چالشی طبقه بندی می شود.
2- مطالبات چالشی: عبارت است از مطالبات خودی های 
دیروز چالشی، مطالبات طبقه متوسط در حوزه ِی عمومی و هم 

آنچه از سایر حوزه ها باقیمانده است.
دیروز  مطالبات خودی های  ممنوع:  مطالبات   -۳

غیرقابل تحمل و مطالبات غیرخودی ها.

فراوانی مطالبات: •
با توجه به فراوانی زیادی که در طبقات پائین وجود دارد، 
)در اینجا فراوانی دقیق مدنظر نیست( حتی در مرزبندی 
طبقات هم طبق طبقه بندی های پیشرفته طبقه بندی متوسط 
باال و پائین وجود دارد و لذا اگر این را بپذیریم بخشی از طبقات 
متوسط می توانند مطالبات طبقه پائین را داشته باشند و ازآنجاکه 
می توانند جز طبقات پائین باشند، مطالبات طبقه متوسط هم 
می تواند از سری طبقات پائین مطالبه شود. علی ای حال در 
یک جمع بندی سرانگشتی یعنی تا آن حدی که در بحث ما 

کفایت می کند:

رتبه بندی طبقات و گروه ها از منظر فراوانی
۱- مطالبات طبقه پائین

2- مطالبات طبقه متوسط
۳- مطالبات غیرخودی ها و خودی های دیروز

رتبه بندی مطالبات ازنظر فراوانی
۱- مبارزه با تبعیض )هرگونه تبعیض اعم از اشرافیت مذهبی 

– سیاسی و اجتماعی و قومی(.
2- مبارزه با فساد که بیشترین فراوانی را در طبقات متوسط 

و پائین دارد البته بعد از مبارزه با تبعیض
۳- توزیع عادالنه درآمد

۴- مطالبات قومی
5- حقوق شهروندی، حقوق زنان، توزیع عادالنه ثروت 

و سایر مطالبات
رتبه بندی مطالبات از منظر انگیزه

۱- مطالبات قومی و مذهبی
2- مبارزه با تبعیض و فساد و توزیع عادالنه

۳- سایر مطالبات
توضیح این که مسلم است وزن و انگیزه در سایر مطالبات 
یکسان نیست با هم تفاوت دارد اما میزان و اندازه گیری دقیق آن 
مستلزم تحقیقات میدانی و دقیق است که در این مقاله به علت 
تفاوت اندک همه در یک رتبه قرار گرفته اند. البته قصد ما در 
رتبه بندی ها آمار و ارقام دقیق نیست بلکه نشان دادن این نکته 
است که چنین تصوری در نزد دوستان اصالح طلب نبوده است. 
همان طور که بعداً خواهیم دید، جهت گیری ها و بیان مطالبات در 
گفتمان دوم خرداد فاقد چنین ویژگی بوده است؛ بنابراین تا همین 
حد و با یک حساب سرانگشتی خیلی از مسائل در بخش های 
بعدی بحث آشکار خواهد شد و این که چرا برخالف تصور 
اصالح طلبان آقای کروبی چنان رأیی می آورد و مسائل بعدی 

توضیح پیدا می کند.

مطالبات ملی: •
برخی از مطالبات گرچه دارای جایگاه طبقه یا گروه خاصی 
است اما در شرایط خاصی و یا در نتیجه ساختار حاکمیت ممکن 
است تبدیل به مطالبات ملی شود در ایران مسأله رفع تبعیض و 
گرایش به تکنولوژی و استفاده از نخبگان دانشگاهی از مطالبات 

ملی شده است.

فشار مطالبات: •
بعد از پیروزی و آزاد شدن و طرح مطالبات مقوله فشار 
مطالبات پیش میاید. اگر به این فشار پاسخ داده شود، اعتمادسازی 
به وجود می آید و در سایه این اعتمادسازی زمینه های تشکیل 
احزاب قوی فراهم می آید. در صورت عدم توجه به فشار 
مطالبات بی اعتمادی پیش  آمده و احزاب پایگاه اجتماعی خود 
را از دست داده و تبدیل به احزاب بی خاصیت و فرمایشی 
می شوند و محل رفت وآمد اشراف و زد و بندهای مافیائی و 

غیره شده به بیراهه می روند.

نظم مطالبات: •
آزادسازی مطالبات منجر به نظم مطالبات شده و جامعه 

تقسیم بندی می شود. در این صورت احزاب باید تکلیف خود 
را مشخص کنند که چه مطالباتی را می بایست نمایندگی کنند. 
انتظار این که احزاب بتوانند حرکت های پوپولیستی داشته باشند 
در این مرحله ممکن نیست. بعد از دوم خرداد اصالح طلبان آن را 
با قبل از پیروزی اشتباه گرفتند و قصد داشتند به جای پاسخ گویی 
به مطالبات و تن دادن به نظم مطالبات و تعریف پایگاه اجتماعی 
خویش از رانت حرکت های پوپولیستی استفاده کنند که نشد 

ونمی شد چون نظم مطالبات چنین اجازه ای را نمی دهد.

وزن مطالبات: •
منظور از وزن مطالبات ترکیب فراوانی با انگیزه است و نیز 
رتبه بندی مطالبات از منظر وزنی. مطالبات قومی و مذهبی از 
نوع مطالبات فرا طبقه ای هستند و خاصیت فراگیری دارند. 
بدیهی است که فراوانی آن ها بستگی به فراوانی اقوام )به تجزیه 
و مجموع اقوام( و مذاهب آن هاست گاهی اوقات فراوانی قومی 
و مذهبی کامالً همپوشانی می شود در مورد ترکمن ها، کردها و 

بلوچ ها این چنین است.
اما همه ِی این مطالبات زمانی منجر به فشار مطالبات 
می شود که تبدیل به جنبش و حرکت شود. در خصوص 

ترکان – کردها- بلوچ ها و عرب ها این جنبش وجود دارد.
در مورد مطالبات طبقات که فراوانی زیادی دارند. دو بحث 
وجود دارد آیا جنبش و حرکت طبقه متوسط و طبقه پائین 
وجود دارد یا نه؟ در ایران طبقات اجتماعی به دالیل مختلف 
فاقد جنبش هستند و لذا فشار مطالبات وجود ندارد. اال در سه 
مورد ۱- رفع تبعیض 2- مبارزه با فساد و ۳- گرایش به علم و 
فناوری که هر سه این موارد در شرایط خاصی تبدیل به مطالبات 
ملی شده است. سایر مطالبات طبقات اجتماعی به مرحله فشار 
نرسیده است؛ و لذا فراوانی آن ها در مقابل مطالبات قومی و 

مذهبی مهم نیست.

رتبه بندی وزنی مطالبات: •
مجموع مطالبات همه ِی اقوام و همه ِی اقلیت های مذهبی 

نزدیک به ۸0 درصد فراگیری در جامعه ایرانی را دارد:
مطالبات قومی و مذهبی 2- رفع تبعیض و مبارزه با فساد 

۳- سایر مطالبات
پاسخ به سؤال چرا عده ای لفظ اصالحات را بکار می برند 

وعده ای نگرشی جنبشی دارند
این که چرا عده ای لفظ اصالحات را بکار می برند و بعضی 
لفظ جنبش را، ناشی از این مسأله است که عده ای یعنی آن هایی 
که داخل چرخه قدرت بودند و یا چنین احساسی داشتند با 
انتخاب به ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و وزارت به 
مطالبه ِی خود دست یافته بودند بنابراین از منظر آنان مطالبه ای 
وجود نداشت فلذا اصالحات به خوبی منظور آنان را تأمین 
می کرد. خودی های دیروز چالشی و خودی های دیروز 
غیرقابل تحمل و غیرخودی ها مطالبات خود را تحقق نیافته 
می دیدند لذا از منظر آنان، در وضعیت جنبش قرار داشتیم 
و بنابراین مفهوم جنبش مدنظرشان بود و لفظ اصالح طلبی 
و امثالهم را به کار می بردند. بدیهی است تعداد کسانی که 
اصالحات را بکار می برند بسیار کمتر از کسانی بود که لفظ 

اصالح طلبی را مناسب می دانستند. چراکه تعداد خیلی کمی 
به قدرت رسیده بودند و مفهوم اصالحات از منظر اکثریت 
جامعه قطعاً متفاوت تر از رسیدن به قدرت بود. از منظر اکثریت 
اصالحات زمانی حاصل می شد که قدرت نقد کردن مطالبات 
وجود داشت و چون چنین قدرتی عمالً وجود نداشت، لذا 

وضعیت در حالت جنبش بود.

داستان اصالحات •
ما داستانی داریم از اصالحات که دارای دو اپیزود است. 
اپیزود اول اشاره ای دارد به وضعیت آستانه قبل از انتخابات 
هفتمین دوره ِی ریاست جمهوری که از سال ۷5 شروع می شود 
و تا انتخابات پیش می رود و داستان دیگری که بعد از انتخابات 
اتفاق افتاد. چراکه هرکسی که می خواهد آسیب شناسی کند باید 
داستان خودش را آشکارا بیان کند تا هم شنونده متوجه شود که 
او چه چیزی را آسیب شناسی کرده است و بنابراین امکان نقد 
منصفانه برای دیگران هم فراهم شود و گوینده یا نویسنده هم 

در طول تحلیل خود از مسیر اصلی منحرف نشود.

داستان اول- سال های نا امیدی •
اصالح طلبان یا بهتر است بگوییم جناح چپ )نیروهای خط 
ا مام( بعد از یک دوره سکوت از سال ۷۱ تا ۷5 با فعالیت مجدد 
دفتر تحکیم و لیست دادن در انتخابات دوره پنجم مجلس به 
عرصه سیاسی بازگشت. در سال ۷5 بحث انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح بود مجدداً طبق سنت همیشگی تنها گزینه 
جناح چپ میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ به 
اذهان متبادر شد با اعالم عدم کاندیداتوری ایشان گزینه جای 
گزین مدت ها محل بحث بود تا این که سید محمد خاتمی 
کاندیدای مجمع روحانیون مبارز اعالم شد. این را هم بگوییم 
هدف از شرکت در انتخابات درواقع شناسایی مجدد نیروهای 
خط امام و تشکیل و سازمان دهی مجدد آنان در یک حزب قوی 

و فراگیر بود نه پیروزی در انتخابات.
خاتمی هم نه به قصد پیروزی بلکه برای شناسایی نیروهای 
پای کار و سازمان دهی به میدان آمد؛ اما هدف دیگر نیروهای خط 
امام بازگشت به اهداف خط امام و احیاء مجدد ارزش های دهه 
اول انقالب بود که در دوره دولت میرحسین موسوی وجود 
داشت. بحث فقر و غنا، والدت مطلقه فقیه )با آن تفسیری که 
امام از این واژه داشتند( و بحث های مشابه خصوصاً حذف 
نظارت استصوابی )البته نه این که تأیید صالحیت ملغی و رد 
صالحیت به جای آن مطرح شود بلکه مرجع تأیید صالحیت 

بجای شورای نگهبان وزارت کشور قرار می گرفت( و غیره.
اما در این میان حلقه کیان در طی سال های ریاست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی و حمایت غیرمستقیم ایشان از عبدالکریم 
سروش و سایر دگراندیشان توسط ماشاءا... شمس الواعظین و 
دیگران شکل گرفته بود. ناگفته پیداست که بحث اصلی حلقه 
کیان خاتمه انقالب و تولد نظام بود و همچنین بحث های مربوط 
به سکوالریسم و وکالت و ... و اتفاقاً در دانشگاه ها هم نفوذ 
خوبی کرده بود؛ و یکی از حلقه های قوی فرهنگی تأثیرگذار 

در دانشگاه ها بود.
گفتمان حلقه ِی کیان، گفتمان سروش بود و نیروهای مؤثر در 

دانشگاه ها هم تحکیم وحدت با تلفیق این دو موجود به وجود 
آمد که تشکیالت و نیروهایش خط امامی بود و گفتمانش کیانی 
البته در حلقه کیان از ادوار تحکیم هم قلم می زدند. از گفتمان های 
موازی با حلقه کیان، عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی بود که در دانشگاه ها خصوصاً در نیروهای جوان و 
رادیکال تأثیرگذاری داشت. با این پیشینه وارد انتخابات 
می شویم. امروز دیگر امام نیست و از حمایت ایشان هم خبری 
نیست باید همراهی مردم را به دست آورد. همه رسانه ها هم 
در انحصار رقیب. تنها رسانه سالم است که نیروهای خط امام 
می خوانند نه توده ِی مردم و کیان و عصر ما که نخبگان - اعم از 

سیاسی و دانشگاهی- می خوانند.
از سوی دیگر رشد طبقه متوسط و افزایش شمارگان 
فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهان آزادی استفاده از اینترنت و 
ماهواره و تنوع و آزادی های اجتماعی رابطه ِی زن و مرد و امثالهم 
هستند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس پنجم کارگزاران تکنو 
کرات متولد می شود که به خوبی می تواند افکار و خواسته های 
طبقه متوسط و نخبه را نمایندگی بکند و اتفاقاً کاندیداهای 
آن ها هم در مجلس رأی باالیی در تهران آورده و وارد مجلس 
می شود. همه ِی عالئم حاکی از این است که اگر خاتمی و 
حامیان او خواسته ها و مطالبات طبقه متوسط را مطرح کنند رأی 
قابل اعتنایی خواهد آورد. شخصیت علمی و دانشگاهی و رفتار 
حسنه او در زمان وزارت با طرح مطالبات طبقه متوسط سنخیت 
داشته و مقبول می افتد؛ و مطالبات طبقه متوسط گزینه تبلیغاتی 
می شود. برآورد این است که خاتمی بتواند رأی قابل قبولی 
کسب کند؛ و این رأی مبنای کار تشکیالتی و حزبی بعدی بشود.

داستان دوم - ماه عسل اصالحات •
جناح چپ و خط امام که انتظار چنین پیروزی را نداشت، بر 
قله این موج قرار گرفت اکنون کسانی که این حماسه را آفریده 
بودند، به قدرت خویش ایمان آورده و دارای اعتمادبه نفس 
شده و مطالبات طبقات پائین و سایر مطالبات آزاد می شوند. 
ازاین پس ما شاهد پدیده ای هستیم بنام فشار مطالبات، فشار 
مطالبات نه تنها جناح چپ بلکه کل حکومت را تحت فشار قرار 
می دهد؛ و به تدریج نظم مطالبات وارد معادالت سیاسی می شود 
و معادالت سیاسی بر اساس مطالبات شکل می گیرند. گرچه 
اصالح طلبان که تا دیروز در فکر متشکل کردن نیروهای خود 
بودند و یک قسمت فکرشان هنوز هم سازمان دهی مجدد خط 
امام بود، خود را برای این مسأله آماده نکرده بودند. تشت آرا، 

آشفتگی فکری – در گفتمان خاتمی ناظر به این مسأله است.
بدیهی است که اصالح طلبان از یک سو تحت فشار مطالبات 
هستند و از سوی دیگر قدرت کافی ندارند چراکه ساختار 
اشرافی حکومت که نهادهای انتصابی را سر راه اصالح طلبان 
قرار داده، قدرت آنان را بینهایت ناکارآمد ساخته است. از سوی 
دیگر اصالح طلبانی که به دنبال انسجام نیروهای خط امام بودند. 
با پیروزی در انتخابات به چیزی فراتر از خواسته خود رسیدند 
و بنابراین نیازی نداشتند تا تالش بیشتری داشته باشند؛ اما 
دوستان حلقه کیان خواستار پاسخ دادن به فشار مطالبات بودند. 
نهایتاً به دو گروه اصالح طلبان میانه رو و اصالح طلبان تندرو 

تقسیم شدند.

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 منعطف 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 پی روی 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. در شماره قبل 
واژه های اصالحات و جنبش و مطالبات و مفهوم آن در بحث تبیین و ضمن پاسخ به این سؤال که چرا عده ای واژه اصالحات 

را به کار می برند و عده ای نگرش جنبشی دارند؟ مطالبات از نگاه حکومت طبقه بندی و مورد تحلیل قرار گرفت. رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری
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دیدگاه
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نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

نمی دانم چگونه می شود ایران، هند، آمریکا و 
دیگر جوامع هفتاد رنگ را به فرش مملو از طرح 
تشبیه نمود؛ ولی دست کم می توان از مفهوم آن تنوع 
را مستفاد کرد. تنوعاتی که به قول اندیشمندان علوم 
زیستی، بیشتر از جنبه های زیست شناختی مورد 
بررسی هستند تا از دیدگاه های نژادی و قومی! 
بشر را از هر دیدگاهی بررسی کرد - علی رغم 
تمامی گوناگونی ها و تفاوت ها - ما را به حقیقت 
واحد یک کلمه ای می رساند و آن »بشریت« است. 
انسانی که اومانیسم اروپایی، وی را در مرکز ثقل 
اندیشه خود قرار داد و به مفهوم انسانیت رنگ و 
لعاب دیگری بخشید. توجه به انسان عالوه بر خلق 
مضامین شعری و مجسمه های مثال نزدنی که عمدتًا 
بیانگر رنج، عشق، شادی و دیگر عواطف انسانی 
بودند؛ سبب گردید این پرسش مهم پیش آید که 
چگونه می توان انسان را حرمت بخشید؟ انسانی 
که سالیان بی شماری در رنج و اسارت طبقات برتر 
قرار داشت؛ هم اکنون در مرحله ای قرار دارد که 
می خواهد »دادِ خویش« بستاند. قرائت های مختلف 
دینی، علی الخصوص اسالم اگرچه از برابری طبقات 
مختلف انسانی »إّن أکرمکم عندا... اتقاکم« و به قول 
فمینیست های مسلمان برابری زن و مرد »إنّا خلقناکم 
من ذکر و أنثی ...« صحبت به میان آوردند؛ اما بشر، 
به ویژه بشر اروپایی بدان بسنده نکرد و هر روز در 
کنکاشی جدیدتر پیگیر مطالبات انسانی خود می شد. 
گاه در قامت کارگر و گاه در لباسی زنانه و گاه در جامه 
سیاه؛ مسأله اما برای حکومتگران جمع تمامی این 

پیچیدگی های انسانی در »نقطه اتحاد« بود.
 در روایتی که نگارنده از صحت وسقم آن 
اطالعی ندارم؛ پیامبر اسالم می فرماید »اختالف 
امتی رحمه« اما این روایت چه ضعیف باشد و چه 
صحیح، خود حاوی پیامی تأمل برانگیز است. حقیقتًا 
اینکه نگهداشت ملل گوناگون با توجه به عناصر 
مختلفشان چگونه امکان پذیر می باشد موضوعی 
است که اندیشمندان علوم اجتماعی بدان پرداخته 
و اعصار متمادی را در راستای این اندیشه به 
واژه پردازی و طراحی تئوری به سر برده اند. اینکه 
در عصر کنونی پلورالیسم چقدر می تواند مبین 
جمله مذکور پیامبر باشد و تا چه مقدار می تواند بر 
و رویی مدرن به آن ببخشد، خود مورد جدل و گاه 
اعتراض است؛ اما در یک صورت بندی کلی، طرحی 
است که از منظری مدرن صاحب رهیافتی تاریخی 
و حتی دینی می شود. جامعه زمان پیامبر نیز متشکل از 
گروه های متفاوت بود که به رغم اختالف های زبانی 
و نژادی که داشتند همگی در زیر سایه عامل دیانت 
به اتحاد کلمه می رسیدند و به گونه ای می خواستند 
به هر شکلی در ذیل »حتّی تفلحوا« قرار گیرند. 
عنصر دیانت که از تشکیل اولین دولت - ملت ها 
تاکنون، کمابیش جای خود را به ناسیونالیسم داده 
است عوامل افتراق را در زیر مفهوم »میهن« جمع 
گردانیده و این جای گذاری نه از سر خصومت با 
دین، بلکه در پی مرزبندی های جوامع بین المللی 
پدید آمده است. موضوعی که متأسفانه نواندیشان 
یا روشنفکران دینی به خوبی قادر به تشریح و تبیین 
آن برای عموم و خصوص جامعه نبوده اند و جدال 
نامفهوم و بی سرانجام دین و دولت از همین قسم 
نشأت می گیرد. همچنانچه سکوالریسم تابه حال 
به خوبی توجیه نشده، رابطه میان دین و دولت - و 
عناصر آن چون ملت و سرزمین – نیز به درستی 
موردبحث قرار نگرفته و این خود عاملی است برای 
ایجاد تضادی نامیمون و روی گردانی از دین یا میهن! 
اگرچه تئوری های دینی و ملی از جوانبی با همدیگر 
اختالف دارند اما این اختالف برگرفته از اصل و 
اساس آن ها نیست؛ بلکه منبعث از شارحان آن است 
که حقیقت آن را بنا به رأی خود )سهواً یا عمداً( 
منقلب می کنند. از اولین مفسران تاکنون، هیچ یک 
تعریف درستی از این رابطه ارائه نداده اند. از بحث 
انواع حکومت داری گرفته تا نحوه تعیین خلیفه، 
همگی به امور مستحدثه و گاه به منافع شخصی بر 

می گردد. )ر. ک معمای غزالی، ادریس محمدی(
 مضافاً اینکه وجوه اشتراک این دو مفهوم بسیار 
است که اهم آن اجتماع عده ای با تفاوت های بسیار 
در ذیل یک بیرق است. اگرچه ناسیونالیسم افراطی، 
هیتلر و تفسیر پر رنگ و آب و گاه پرطمطراق دینی، 
داعش را می سازد؛ اما حقیقت متعادل را نمی توان از 
هر دو گرفت و استفاده این مفاهیم در کنار همدیگر 
لزوماً معنی سلبی ندارد. همچنان که جدایی آن دو 
لزوماً بازدهی مثبتی را شامل نمی شود. سرانجام اینکه 
مراد حقیر دفاع و رد این یا آن موضوع نیست؛ بلکه 
تذکر این موضوع است که ما چقدر در مفاهیم دچار 

آسیب گشته ایم.

اما قبل از ورود در فضای حسی بحث در ابتدا الزم می نماید 
که به این واقعیت اندک ورودی داشــته باشیم که شعار مردمی 
»اصالح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا« نه یک برداشت و 
شعار هیجانی محض و نه یک نه بزرگ بر اصل مسلم و الزامی 
اصالح طلبی است بلکه یک دست رد به سینه کسانی است که 
در طول دهه های گذشــته با تکیه بر منطق ساختاری و جایگاه 
رهبری سیاســی )که به تبع خود مشــارکت در همه مبادالت 
و معامالت رو و پشــت پرده را مورد تأیید قرار می دهد( تالش 
داشــته اند که مفهوم بنیادینی به نام اصالح و اصالح طلبی را در 
گروگان و مصادره خود داشته باشند و از قبل این اتکای صرف 
بدون آنکه عملشــان مطابقتی با مقتضیات اصالح طلبی داشته 
باشــد با تدوین و تأکید بر مناسباتی خود را شریک حاکمیت و 
سوار بر کول مردم بسازند و همین شترسواری دوالدوال بود که 
چنین مدعیانی را به جایی راند و در گوشه ای گیر انداخت که در 
آن نه حاکمیت برایشان تره خرد می کند چون می بیند که حرکت 
و شــعار این قوم برانگیزاننده و حالل مشــکل عمومی نیست 
و.نه مردم تکیه گاه تمناها و آرزوهای خود را بر ظرفیت و تحمل 
اصالح طلبان شعاری استوار می ســازد زیرا که به عینه دریافته 
است که توصیه های بسیار محتاطانه و فاقد اعتبار آن ها اثربخشی 

خاصی بر حاکمیت برای تغییر در نگرش ها و الگوها ندارد 
حال برای بسیاری از ما وابستگان به این مجموعه این سؤال 
مطرح اســت که چرا به چنین موقعیت و شــرایطی رسیده ایم 
شرایطی که در آن با یک منطق محاسباتی بسیار ساده می شود 

گفت که هم از گندم رأی شده ایم وهم از خرمای بغداد؟
برای پاســخ به این سؤال به اجبار باید بازگردم به این نکته که 
متأسفانه اصالح طلبان نتوانستند و یا اساسًا نخواستند بدانند که 
باید رفتار مطالبه گرانه خود را با استفاده از امکانات و ابزارهای 

کاماًل مشروع و قابل قبولی سامان دهند
در چرایــی این اتفــاق باید گفت که اصالح طلبــان با همه 
فرازوفرودهایی که داشته اند هنوز درنیافته اند که باید به صورت 
جدی و عملی برای ســه آیتم زیر در عمل ســازمانی -تاریخی 
اقدامات و فعالیت های درست و برنامه ریزی شده ای داشته و آن 

را منتشر و مورد تأکید همگانی قرار دهند
۱ – بررسی مسئله

2 – شناخت و قبول راه حل
3 – ایمان خالصانه نسبت به اجرای آن و یا توضیح شفاف این 

نکته که چرا نتوانسته اند بدان عمل کنند 
اجازه بدهید تا این سه آیتم را در عالم واقع واشکافیم تا ببینیم 
که چرا اصالح طلبان نتوانســتند و یا اساســًا نخواستند که در 

جایگاه واقعی ادعایی که دارند قرار گیرند 
عزیزان مسأله امروز ما و یا مسأله ای که بعد از انقالب می باید 
بدان می پرداختیم تا شرایط تنگناساز موجود به اجتماع و انقالب 

تحمیل نشود چه بود و چیست؟
مشخصًا اگر به سه شعار محوری و محتوایی انقالب که همانا 

استقالل، آزادی و جمهوری اســالمی بود بازگردیم این سؤال 
جدی در منظر دید واقع می شود که ما اصالح طلبان در سال های 
پس از انقالب چه آن زمانی که در قدرت محض بوده ایم و پشت 
و روی شمشیرمان می برید و چه آن زمانی که خود را در جایگاه 
یک قدرت سیاسی دریافت کننده مطالبات مردم برای تبدیل به 
توصیه به حاکمیت می دیده ایم به درستی به این شعارهای محوری 

توجه نکرده ایم و با پایداری و ثبات قدم مختص مجموعه های 
فکری، سیاسی در جهت تحقق آن ها اقدام عملی و یا تولید فکر 

علمی با محتوا نداشته ایم؟
و اگر داشته ایم و به راه حل هایی هم رسیده ایم آن را در حد اینکه 
خود را ملزم به قبول بدانیم و پاشنه کفش ها را برای عمل بدان ها 

ور بکشیم مصمم و ملزم نیافته ایم 

و درنهایت اینکه با ایمان و مخلصانه به دنبال اجرایی کردن 
آن ها نرفته ایم و یا با همــان ایمان و اخالص بر موانع و عواملی 
که مانع از تحقق آن ها می شــده اند نتاخته ایم و حتی صمیمانه با 
حاکمیت در خصوص مســئولیت های شــهروندی که داریم و 
وظایفی که به عنوان یک مجموعه سیاسی باید بدان ها بپردازیم 
اتمام حجت نکرده ایم و درجایی که باید مســائل را علنی کنیم 
مردمان را در جریان امور قرار نداده ایم و از اینکه نتوانسته ایم ونمی 
توانیم وعده ها و تعهداتمان را عملی کنیم راست و حسینی با آن ها 

گفتگو نکرده ایم 
ببینید دوستان اینکه مردم می گویند اصالح طلب، اصول گرا 
دیگر تمام ماجرا نه این است که آن ها با منطق و باور اصالح طلبی 
و بازنگری و بهبود مخالفت دارند و قهر کرده اند و این بخش از 
فرهنگ انسانی را از مجموعه باورهای خود حذف کرده اند بلکه 

اشاره مستقیم آن ها به من و مایی است که 
۱- مسئله و مشکل واقعی مردم را دریافت نکرده ایم 

2- راه حل هــا را نیافته ایم و یا اگر هم یافته ایم آن ها را قبول و 
باور نکرده ایم

3- مؤمنانه و با اخالص در راه عمل بدان ها حرکت نکرده و 
یا باب گفتگو را با مردم بازننموده ایم 

وگرنه مردم و تاریخ به درستی می دانند.
که در هر اقدام و فعالیتی که انســان برای تأمین منافعی و یا 
عمل به تعهــدی بدان ها مبادرت می ورزد احتمال موفقیت و یا 
شکست برابر با احتمال شیر و یا خط در یک پرتاب سکه است 
ولی آن چیزی که تحمل شکست را سخت می کند این است که 
عامل بکار دقیقًا مطالبه و یا آرزوی مردمان را نشناســد و یا اگر 
شناخت برای تحقق آن برنامه نداشته باشد و درنهایت اینکه اگر 

نتیجه حاصله مطلوب نبود به بهانه تراشی روی بیاورد. 
برای نمونه مگر دولت در سال های پس از انقالب در موقعیت 
حمایت و ارشــاد، قرار نبود که منابع مالی در اختیار خود را به 
افرادی اختصاص دهد که دانش و مهارت تولید اشتغال را داشته 
باشــند و یا مگر قرار نبود که از محــل این اقدام دولت، فضای 
کسب وکار به نحوی رونق بیابد که فرهنگ مصرف جای خود 

را به باور تولید و مشارکت در آن بدهد؟
اگر هدف و مأموریت این بوده چرا موفقیتی حاصل نشــده 
اســت و چرا اختالس و ارتشاء همه منابع را بجای در خدمت 
تولید قرار گرفتن به ســمت حوزه های خدماتی سوق داده و در 

بسیاری از جهات آن ها را از حیض انتفاع خارج کرده است؟
چند درصد از متخلفان اقتصادی منتســب به اصالح طلبان 

بوده اند؟
چند درصد این تخلفات با اطالع و تأیید اصالح طلبان صورت 

گرفته است؟
و چند درصد از اصالح طلبان دقیقًا درزمانی که از تخلفات 

آگاه شده اند اقدام به افشای آن کرده اند؟
ادامه دارد

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه
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در نسبت
دین با ناسیونالیسم

در شمارگان گذشته رویکرد کلی بحث را بر مفهوم بسیار عمیق مطالبه و 
مخصوصاً مطالبه از چه نوعی بنیاد گذاردیم و با ورود در حوزه ارکان و 
مؤلفه های الزمه یک کار سیاسی )1. سازمان دهی 2. آموزش 3. انضباط 
تشکیالتی 4. تبیین مسئولیت سیاسی( عنوان داشتیم که اصالح طلبان 
نتوانسته اند این مؤلفه ها و ارکان را در متن یک تشکیالت پایدار و هدفمند باور و با تالش برای نهادینه ساختن آن ها در متن 
مجموعه هایی که چون قارچ رویش دارند و هر روز اصالح طلبی برای خود دکانی سرپا می کند تا شاید بتواند از حاکمیت 
امتیازی بگیرد و با این کار چون دشنه ای همه تاروپود مجموعه اصلی را از هم می درد مشی اصالح طلبی را سامان و روح 
جدی و تازه ای در آن بدمند و در ادامه با تأکید روی این اصل که رهبران اصالح طلبی یا در داخل کشور به راویان شکرشکن 
شیرین گفتار اتفاقات تبدیل شده اند و یا از ایران کوچ کرده و با اینکه از امکانات رسانه ای گسترده ای آن هم با سهولت و 
سادگی فراوان در بهره برداری برخوردارند همه کارشان به تولید هجاها و نجواهایی تبدیل شده است که حتی در خود آن ها 
توان انگیزانندگی برای در پیش گرفتن یک مشی پویا و رو به تعالی ایجاد نمی کند، با این شمای موجز از سابقه گفتار فکر 
می کنم که بحث در خصوص نوع و کیفیت مطالبات را به همین جا بسنده کنیم و با کشاندن حوزه کالم به این وادی که 
اصالح طلبان نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که باید رفتار مطالبه گرانه خود را سامان دهند و از امکانات و ابزارهایی کاماًل 
ویژه ای در این زمینه استفاده کنند، به آسیب شناسی آنچه گریبان مدعیان اصالح طلبی و جامعه را به چنگ آورده و هرروز 

بیش از گذشته فضای تنفس و فعالیت همه را تنگ می کند بپردازیم:

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

اصالحطلبان

جهانشناسیسیاسی،اجتماعیواقتصادیسوئد

پیشــرفت در همه جوانبی که در ســالم و پویا نگاه داشــتن یک 
جامعه موردنیاز هستند مستلزم شناخت جوامع مختلف و استفاده از 
مدل هایی است که در جوامع دیگر مفید بودن خود را نشان داده اند. 
هرچند موفق بودن این مدل ها در جوامع دیگر لزومًا موفق بودن آنها 
در جامعه ما را تضمین نمی کند، اما شناخت این مدل ها و بومی سازی 
آنها می تواند منافع زیادی را بدون صرف هزینه های باال نصیب جامعه 
بکند. سوئد به عنوان یک جامعه نسبتًا موفق در مدل های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی می تواند نمونه بسیار خوبی برای این نوع تحلیل 
باشد. این کشور امروزه یک جامعه موسوم به رفاه شناخته می شود که 

سطح زندگی مردم در زمینه مسکن، بهداشت، اقتصاد و آموزش در 
درجه باالیی قرار می گیرد. در این نوع جوامع مردم همبستگی باالیی 
را در اداره جامعه به نمایش می گذارند و در عوض همه به صورت تقریبًا 
یکسانی از مواهب به دست آمده از این همبستگی در جامعه استفاده 

می کنند. 
جامعه هم متقاباًل کوشش می کند که از راه نظام صحیح مالیاتی 
پول و امکانات موجود را طوری توزیع و باز توزیع کند که افرادی که 
از سطوح پایین تری از امکانات برخوردار هستند بتوانند سطح استفاده 
خود از مواهب به دست آمده از همبستگی را افزایش دهند. در سلسله 
مقاالتی که به صورت ماهیانه در این نشــریه ارائه خواهد شد، سعی 
می شود تا الگوهای استفاده شده در این کشور جهت توسعه سیاسی 
و اقتصادی معرفی و تحلیل شوند تا خوانندگان محترم بتوانند ضمن 
آشنایی با جوامع موفق دنیا، از الگوهای کارای سوئد ایده گرفته و با 

باال بردن دانش عمومی خود، ازآن جهت ارتقای سطح عمومی رفاه و 
توسعه سیاسی اجتماعی در کشور عزیزمان ایران استفاده نمایند.

سوئد یکی از کشــورهای اتحادیه اروپاست که با جمعیتی کمی 
بیش از ده میلیون نفر به نسبت وسعت ۴۵۰۰۰۰ کیلومتری آن، کشور 

کم جمعیتی در نظر گرفته می شود. 
ازلحاظ وسعت این کشور بعد از روسیه، اوکراین، فرانسه و اسپانیا 
قرار می گیرد. حدود 3/۵ میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی کشــور 
در سه شهر بزرگ آن استکهلم )پایتخت(، یوتبوری و مالمو زندگی 
می کنند. حدود هفده درصد از جمعیت ســوئد را گــروه مهاجران 
تشکیل می دهند که اکثریت آنها از فنالند، یوگسالوی سابق، عراق 
و در سالهای اخیر سوریه به سوئد مهاجرت کرده اند. جدول زیر آمار 
مهاجران به کشور سوئد را در سال 2۰۱7 نشان می دهد. ۱۴۴2۸ نفر 
از این مهاجران، اتباع سوئد بوده اند که در دو مرتبه از خارج از کشور 

برای زندگی به سوئد بازگشته اند.
  علیرغم عضو بــودن در اتحادیه اروپا، ســوئد بجــای یورو از 
واحد پولی کرون اســتفاده می کند که در حال حاضر ارزشی حدود 
یک دهم یورو دارد. ازلحاظ دموکراســی سوئد یکی از دمکرات ترین 
کشورهای دنیاست که مردم نقش کاماًل مؤثر و مستقیمی در انتخاب 
سیاستمدارانی که بایستی کشور را اداره کنند دارا می باشند. سوئد یک 
کشور سلطنتی هم در نظر گرفته می شود، بدین معنا که باالترین مقام 
رئیس جمهور نبوده، بلکه یک پادشاه )ملکه( است که این مقام را در 
اختیار دارد. در حال حاضر پادشاه سوئد کارل گستاو شانزدهم هست 
که بر طبق قانون اساسی سوئد هیچ گونه قدرت سیاسی نداشته و صرفًا 
شاه و خاندان سلطنتی به عنوان نمایندگان کشور سوئد در مراسم های 

گوناگون و رسمی حضور پیدا می کنند. 
منبع ویکی پدیا

آمار مهاجرین به سوئد در سال 2017. منبع: اداره آمار مرکزی سوئد www.scb.seموقعیت جغرافیایی کشور سوئد )سبز تیره( در کره زمین و اتحادیه اروپا )سبز کم رنگ(

حمید نباتی
پژوهشگر

hamid.nabati@hotmail.com
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دیدگاه

اندیشه] قانون[

ماقانونمیخواهیم
نیمه مردادماه مصادف است با سالروز یکی 
از تحوالت بزرگ سیاسی تاریخ ایران یعنی تغییر 
شکل حکومت از حکومت مطلقه به مشروطه 
و صدور فرمان مشروطه که در سال ۱2۸5 
توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. مشروط 
کردن فرمان پادشاه یا تغییر حکمرانی از فرد به 
جمع و واگذاری امر حکومت از یک خانواده" 
خاص به عموم مردم، درواقع تجربه تاریخی 
بشر جهت حفظ کرامت انسانی و در امان بودن 
جامعه از آسیب ها و مضرات تک محوری است 
که در حکومت داری از شخص گرایی به سوی 
جمع گرایی و بهره گیری از خرد جمعی حرکت 
کرده است و از مزایای آن همچون آزادی، عدالت، 
رفاه و پرهیز از جنگ و کشتار بهره مند گشته است. 
لذا در فرآیند تغییر شکل حکومت ها روند کاهشی 
تأثیر افراد یا نهادهای انتصابی در مقابل افزایش 
اختیارات جماعت و گروه ها یا نهادهای انتخابی 
مشاهده می شود. نمونه بارز این فرآیند را می توان 
در تاریخ حکومت داری در انگلستان مشاهده 
کرد که از قدرت بی حدومرز پادشاه درگذشته 
کاسته شده و به قدرت مردم یا مجلس نمایندگان 
افزوده شده است و پادشاه یا ملکه دخالتی در امور 
اجرایی ندارند و صرفاً جایگاهی تشریفاتی دارند 
ولی بزرگ ترین و مهم ترین تصمیمات سیاسی 
در مجلس عوام اتخاذ می شود. ایرانیان نیز همانند 
دیگر ملل جهان در تاریخ سیاسی خود حکومت 
استبدادی و گذر از آن و تشکیل حکومت مشروطه 
را در دوران قاجار تجربه کرده اند. این فرآیند 
مشروطه خواهی یعنی کاهش قدرت افراد در مقابل 
مردم یا مجلس ملی در دوره های مختلف تاریخی 
یکسان نبوده است یعنی پس از انقالب مشروطه 
بعضی از پادشاهان و افراد با دیکتاتوری و اعمال 
سلطه در امور اجرایی مجدداً اقتدار مشروطیت، 
قانون و نظام پارلمانی را در محاق برده اند. از این 
منظر می توان مظفرالدین شاه قاجار را به جهت 
برپایی و همراهی با مشروطیت، برخالف اسالف 

و اخالفش آزادمنش ترین پادشاه ایران نام برد. 
تشکیل جمهوری اسالمی و تفکیک قوا در 
راستای افزایش مشروطیت و تقویت حکومت 
قانون به حساب می آید. بعضی از صاحب نظران 
شکل حکومت دینی و ساختار قانون اساسی 
در جمهوری اسالمی را متضاد با مشروطیت و 
آزادی خواهی می دانند و بنابراین نقدهایی از سوی 
نخبگان و دانشمندان علوم اجتماعی در خصوص 
عدم توازن قدرت بین نهادهای انتخابی و انتصابی 
یا تأثیر بیش  از حد ایدئولوژی در تعامالت سیاسی 
یا تأثیر نهادهای غیررسمی و قدرت های پنهان غیر 
پاسخگو در تصمیمات و امور نهادهای رسمی 
مطرح می شود. از نظر  نگارنده نقدهایی که از 
سوی طیف وسیعی از نخبگان، از نواندیشان دینی 
همچون سروش، شبستری، ملکیان و کدیور تا 
گروه های سیاسی، علما و روحانیون، مدرسان و 
اساتید دانشگاهی یا چهره های جوانی همچون 
دخانچی، دهباشی و صدرالساداتی که هر یک 
از این افراد و گروه ها در شبکه های اجتماعی به 
تئوری پردازی و نقد ساختار سیاسی می پردازند 
را بدون اینکه بخواهیم نفیاً یا اثباتاً در مورد هرکدام 
اظهارنظری کرده باشیم می توان در اصطالح 

مشروطه خواهی نوین تعریف کرد. 
مشروطه خواهی نوین در پی عزت و اقتدار 
ایران و ایرانی است و ضمن مشروعیت بخشیدن 
به نظام سیاسی موجود از وضع نامطلوبی که در 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ شکل گرفته رنج می برد 
و برای رهایی از شرایط نامطلوب و رسیدن به 
وضع مطلوب توصیه ها و نسخه های متفاوتی برای 
حکومت تجویز می کند. مشروطه خواهی اولیه با 
تدوین قانون اساسی همراه بوده است، ساختار 
قانون اساسی و میزان بهره مندی از عدالت و تقسیم 
قدرت و ثروت برای طبقات و گروه های مختلف 
جامعه و نسل های مختلف متفاوت و حیاتی 
می باشد. لذا با توجه به ارائه طرح جمهوریت 
سوم از سوی احزاب سیاسی بیشتر نقدهای 
مشروطه خواهی نوین به  نظام معرفتی و حقوقی 
و لزوم اصالح و تغییر قانون اساسی باز می گردد. 
بخشی از مشروطه خواهی نوین را نخبگان 
جوان و نسل های متأخر شکل می دهد که 
خواستار قانون اساسی زمان خود هستند و قانونی 
که توسط اجدادشان نگاشته و تصویب شده است 
را به چالش می کشند. رضایت و مقبولیت همه 
اقشار جامعه از قوانین اساسی حکومت و شیوه 
حکومت داری شرط اساسی مشروعیت است. 
لذا برای جلوگیری از انسداد سیاسی، تقویت 
مشروطیت و تداوم توسعه سیاسی الزم است به 
ندای مشروطه خواهی نوین به عنوان توصیه ای 
که در جهت پایداری ایران و کاهش رنج جامعه 
نقادی می کند توجه کرد و نظرات و تئوری 
پردازی های آن را در جهت رسیدن به وضعیت 

مطلوب بکار بست. 

علی اکبر مختاری
روزنامه نگار و فعال سیاسی

aamokhtari20@gmail.com

لوح با قانون چه تفاوتی دارد؟ لوح اوامر ملوکانه 
است که به اشتباه قانون تصور می کنیم. زمانی مقررات 
یک کشور لباس قانون به تن می کند که پروسه ِی آن کامل 
طی شده باشد. قانون محصول تضارب آراء کسانی است 
که منتخب مردم هستند. به صرف این که عده ای به عنوان 
نماینده مردم بنشینند و مقرراتی وضع کنند قانون به وجود 
نمی آید. این که این افراد بدون هیچ گونه مداخله ای از سوی 
ناظران و مجریان )که از ضروریات بدیهی است( و با آراء 
مردم برگزیده شوند، از مقدمات الزم آن است؛ گرچه 
شروط کافی هم دارد. این که انتظارات از این جمع که زین 
پس مجلس یا پارلمان خواهیم نامید به چه کسانی محدود 
می شود از شروط کافی آن است. یک صد و اندی سال از 
مشروطیت می گذرد چقدر این مسئله تحقق یافته است؟ 
چقدر در طول سال های سلطنت پهلوی از فرمایشی 
بودن آن گفته ایم؟ فرمایشی بودن یعنی چه؟ یعنی این که 
به نام مردم ولی به امر ملوکانه مقررات وضع کردن؛ این 
چه معنایی می تواند داشته باشد؟ یکی از آن معانی این 
است که ظاهر دموکراتیک باید حفظ شود اما محتوی به 
اراده اقلیت حاکم و نتیجه آن این می شود که مردم چون 
این مقررات را از خود نمی دانند، به آن اعتقادی نداشته 
باشند و به قول معروف حتی التزام عملی هم ندارند مگر 
از روی ترس و یا اجبار باشد که به آن ناچارا تن بدهند 
و در طی سالیان دراز این گونه عمل شده و در خصلت 
و خلق وخوی ما جاافتاده است که قانون گریزی مترادف 
زرنگی قلمداد شود و مگر خود حاکمان به آن التزام 
داشته اند، اعتقاد بماند به جای خود، چون خود حاکمان 
نیز قانون را امری دست و پاگیر می دانسته اند و مگر همین 
امروز هم متأسفانه مشاهده و مالحظه نمی شود؟ اگر 
چنین نیست لفظ و واژه ای فراقانونی معطوف به چه 
معنایی است؟ چرا چنین بوده است؟ چون نظارت بر 
اجرای قانون وجود ندارد. چه کسی باید بر اجرای قانون 
نظارت کند؟ همه می دانیم که نظارت بر اجرای صحیح 
قانون هم بر عهده قانون گذار نهاده شده است. در اینجا 
به معنای دوم فرمایشی بودن می رسیم. کسی که اوامر 
ملوکانه را مقرر می کند نمی تواند به آمر خود نظارت کند 
و این مفهومی است که تک تک نمایندگان در دوره ِی 
پهلوی آن را به خوبی می فهمیدند. مداخله نه تنها به تعیین 
نمایندگان و تدوین مقررات در پارلمان پایان نمی پذیرد، 
بلکه دخل و تصرف و اعمال نظر در مقررات تدوین شده 
بعد از مجلس هم ادامه می یابد. مگر در دوره ِی پهلوی 
مداخالت به انتخاب نمایندگان و تدوین مقررات خاتمه 
می یافت؟ )در مجلس سنا که مجلس اعیان و انتصابی 
بود، مقررات و قوانین بررسی و تأیید می شد( تن دادن 
به مقررات همین جوری تبدیل به فرهنگ نمی شود؛ 
در تمامی مراحل پای بند بودن به عدم مداخله از سوی 

حاکمان از شروط الزم آن است.

نقش احزاب و مطبوعات چیست؟ •
نهادهایی که مجازند در آراء مداخله کنند احزاب 
هستند و مطبوعات، هم نقش اطالع رسانی رادارند که 
نقش فراتر از احزاب را ایفا می کنند. لذا دامنه فرمایشی 
بودن باید گسترده شود تا با ناکارآمد کردن احزاب 
و مطبوعات پروسه فرمایشی کردن کامل شود. چرا 
احزاب و مطبوعات باید از حکومت مجوز بگیرند؟ اگر 

الزم است فعالیت ها شناسنامه دار باشند آیا از طریق ثبت 
کردن شدنی نیست؟ این همه پیچیدگی برای چیست؟ 
آیا برای مداخله و تکمیل فرآیند فرمایشی شدن نیست؟ 
»فرمایشی بودن« در درون خود مفهوم »ناکارآمدی« را 
هم همراه دارد. ناکارآمدی همزاد فرمایشی بودن است. 
چرا باید فرمایشی کرد؟ چون قدرت حاکم پاسخگویی 
و محدود بودن را دوست ندارد. »فرا قانون« بودن می طلبد 

که همه امور فرمایشی باشد.
از دیگر سو، اگر قرار باشد همه فراقانونی عمل کنند 
چه اتفاقی می افتد؟ هرج ومرج حاکم می شود. لذا الزم 
است که فراقانونی بودن محدود بشود. محدود بشود به 
عده ای و این یعنی اعمال »تبعیض« پس نتیجه می گیریم 

که »تبعیض« هم همزاد »فراقانونی« بودن است.
به اینجا رسیدیم که ناکارآمدی و تبعیض همزاد 
فرمایشی بودن و فراقانونی بودن هستند. حال اگر این 
دو قضیه را به هم وصل کنیم چه اتفاقی می افتد؛ یعنی 
برای فراقانونی بودن به تبعیض می رسیم و برای تبعیض 
ما محتاج فرمایشی بودن هستیم که ناکارآمدی را هم به 

دنبال خواهد داشت:
ناکارآمدی  فرمایشی بودن   تبعیض   فراقانونی

از سوی دیگر جامعه ما نیازمند طی کردن پروسه ِی 
توسعه خود است. این توسعه نیازمند قانون است. 
توسعه که با دستور و بخشنامه انجام نمی شود و تحقق 
نمی پذیرد، برنامه می خواهد؛ فرض ما این است که برنامه 
واقعاً یک برنامه توسعه مطابق شرایط محلی و لحاظ 
کردن مزیت ها و نواقص و پایش های پیشینی است و 
بدون کاستی و کامالً عالمانه گزیده شده است؛ برنامه 
برای اجرا نیازمند قانون است. چه تعهدی وجود دارد 
که در راستای برنامه هایی که برای توسعه ریخته می شود 
عمل شود؟ چه تضمینی برای آن هست؟ با چه اطمینانی 
می توان مطمئن بود هزینه هایی که طبق برنامه متوجه 
جامعه می کنیم فقط هزینه نبوده و مسئوالن و مأموران 
اجرا در قبال این هزینه ها به درستی عمل خواهند کرد و 
روزی این هزینه ها جواب خواهد داد؟ حاِل ناخوش 
امروز ما، درواقع همان فرداهای توسعه ای بود که پدرانمان 
به امیدش از لذت حاِل خودشان گذشتند؛ اکنون اما در 
کجا هستیم؟ اقتصاد خوداتکای سنتی مان تبدیل به 
اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی شد که اتفاقاً از رژیم 
گذشته یا همان تجربه پیشین مشروطیت به ارث رسیده 
و کماکان ادامه دارد. بحث ما اقتصاد توسعه نیست فقط 
اشاره مختصری بود به این که چرا به جای توسعه سر از 
ناکجاآباد درآوردیم؟ بعد از انقالب همه یک صدا اسالم 
را می خواستیم؛ تعارف که نداریم؛ واقعاً بعد از چهل سال 
چقدر اسالمی تر شده ایم؟ واقعاً این قضای ما، این مجلس 
ما، این دولت ما چقدر اسالمی شده است؟ در مقابل چقدر 
از اسالم فاصله پیداکرده ایم؟ و آینده جامعه ما به کدام 
سمت وسو می رود؟ خیلی راحت است هم در حوزه 
تصمیم سازی و هم در حوزه تصمیم گیری مشکل داریم. 
نه اجازه ورود دانش را می دهیم و نه همان را که نوشته ایم 
عمل می کنیم. این است که در بحث اقتصاد توسعه و 
توسعه نیافتگی ضرورت توسعه سیاسی که معبری 
است برای حاکمیت قانون چه در مراحل انتخاب چه در 
مرحله تدوین مقررات و چه بعدازآن و چه در بعد نظارت 
احساس می شود و بدون آن رشد اقتصادی دست یافتنی 
نیست به شرطی که رشد اقتصادی در جریان توسعه 
سیاسی فراموش نشود، چراکه در این مرحله توسعه 

سیاسی فقط یک معبراست.
من تعجبم این است که روشنفکران جامعه ما اعم 

از اصول گرا و اصالح طلب و اپوزیسیون اصالً چرا از 
این فاکتورها فراتر نمی روند و از مطالعات فرهنگی و 

نظریه های جدید قدرت استفاده نمی کنند؟
خیلی از پیچیدگی و سختی ها و خشونت های نهفته 
در گفتمان ما ریشه در نگرش معرفتی ما دارد. درحالی که 
غرب به سوی تغییر پارادایم دانایی خویش گام برداشته و 
انسان و هستی و جهان فنّاوری و همه ِی دست آوردهای 
خود را بازتعریف می کند؛ شاید که این پیچیدگی ها واقعًا 
و الزاماً برای شناخت بشر الزم نیست؛ شاید یکی از 
دالیل ناتوانی ما در شناخت علت هایمان نیز ریشه در 
این پیچیدگی هایی دارند که خودساخته ایم. علی ایحال 
گامی پیش می رویم ببینیم آیا در دل آن می توان به سادگی 

و شناخت دقیق تر و درست تری رسید یا نه؟
نسبت گفتمان و قدرت را در همه ِی ابعاد و نیز دالیل 
و استدالل آن را به مطالعه ِی آثار فوکو، هابرماس و دیگران 
حواله می دهیم تا وقتمان زیاد گرفته نشود. مختصراً اشاره 
می شود که برخالف گذشته در آناتومی قدرت، اقناع که 
از جنس گفتمان و سخن است در ردیف سایر ابزارهای 
قدرت مانند اجبار و تطمیع قرار می گرفت، نیست. با توجه 
به اهمیت و نقش گفتمان و زبان در ساخت ذهن و فرهنگ 
و نظم جامعه می توان به خوبی دریافت که قدرت چگونه 
خود را در گفتمان )نظم گفتار( بازتعریف و بازتولید 
می کند در درون آن غسل تعمید یافته و به درون قلب 

مردم رخنه کرده و موفق به جلب اعتماد مردم گردد.
قدرت های دموکراتیک مشروعیت خویش را از 
گفتمان جامعه خویش می گیرند و قدرت های غیر 
دموکراتیک نیز. اگر ساختار حکومت در ایران این چنین 
است و یا ساختار مشروطه سابق آن چنان بود ریشه در 
گفتمان جامعه ِی ما داشت. جامعه ِی ما متحول شد و به 
مشروطه رسید و تجربه شکست مشروطیت منجر به 
جمهوری اسالمی شد که درواقع تجربه دیگری از همان 
مشروطیت است و در درون گفتمان جامعه متحول شده ِی 
ما. گرچه دو تجربه داشته ایم اما گفتمان، عوض نشده است 
وهمانی بوده که قبالً وجود داشته است. همان طور که آنها 
شبه مدرنیسم را در ایدئولوژی پهلوی ساختند ما هم شبه 
تئوکراسی را جانشینش ساختیم. مشکل ما روشنفکران 
نبودند، همان طور که مشکل ما امروز دین نیست، بلکه 

اشکال درجای دیگری است.
گفتمان جامعه ما اشرافی است. اشرافی نه به معنای 
ساختار فئودالیته ِی آن که فوراً به دلیل نداشتن تجربه 
فئودالیسم آن را رد می کنیم. فئودالیته در غرب برتری 
خود را در گفتمان اشرافی بازتولید می کرد. اشرافیت 
یعنی برتری و شرف داشتن عده ای بر دیگران حاال این 
برتریت می تواند منشأهای زیادی داشته باشد. در تاریخ 
ما فره ایزدی، ظل ا...، نژاد آریایی و امثالهم بوده نوعی 
مزیت ویژه که عده ای را از دیگران جدا می کند. در اروپا 
این نگرش با فئودالیته )نسبی و فرزند ارشد( جفت وجور 
شده بود ولی در ایران به نحوی دیگری و با چیز دیگری 

پیونده خورده است.
گفتمان ما اشرافی است به این معنی که به عده ای 
شرافت و برتریت بخشیده است و خوب طبیعی است 
که این برتریت در ساختار حقوقی و نوع حکومت خود را 
نشان داده و بازتولید می کند. ایدئولوژی پهلوی ها مبتنی بود 
بر برتری نژاد آریایی و برتری زبان فارسی بر سایر زبان ها 
و گویش ها و آن را پیوند زده بودند با مدرنیته گو این که 
هزاران سال قبل کوروش کبیر منادی مدرنیته بوده و از این 
خیال بافی ها که شما و ما می دانیم هیچ واقعیت تاریخی 
و بیرونی ندارد و امثال تقی زاده ها و فروغی ها و افشارها 

و دیگران در فرهنگستان آن زمان به بازتولید این تفکر 
مبادرت کردند. آنها اشرافیت را از گفتمان ما گرفتند و در 
ایدئولوژی پهلوی بازسازی کردند. در جمهوری اسالمی 
هم همان اشرافیت کار خود را کرد. عده ای آن را گرفتند 
و در حکومت اسالمی بازخوانی کردند و این تجربه 
قبلی هم رفت. گرچه می دانیم فرهنگ اسالمی یکی از 
مدعیان اصلی نفی برتری نژادی و منادی برابری و برادری 
برای همه انسان ها بود ولی در ایران شیعه آرمانی به تدریج 
جای خود را به تشیع تاریخی داد و این که می گفتیم لیس 
الالنسان اال ما سعی و این که هرروز هفده بار می گوئیم 
محمداً عبده و رسوله ... که محمد عبد اوست وزندگی اش 
سراسر عبدوار بود و این که می بینیم علی در خطبه های 
معروفش اشرافیت عرب را در هم می شکند و چوب 
همین مخالفت هایش را می خورد این که می بینیمان اکرم 
عندا... اتقی کم و سابقون السابقون اولئک المقربون که 
صراحتاً نظام نابرابری را درهم می شکند و به قول شریعتی 
همین تشیع علوی در طول تاریخ تبدیل به تشیع سیاهی 
می شود که سلطنت را از درون مکتب تشیع بیرون می کشد 
ری می سازد که  و از این حسین )ع( و راه حسین مخدِّ
اکنون آن را مشاهده می کنیم و این همه عشق و عالقه و 
شور و هیجان تبدیل شده است به سازمان مذهبی ای که 
بتواند این نظام اشرافی و برتریت ها را توجیه بکند و قس 

علی هذا که همگان آن را بهتر می دانید.
پس مشکل ما دین نیست و من در تداوم دیدگاه 
شریعتی که تز مذهب علیه مذهب را مطرح کرد، گامی 
فراتر می روم و آن این که گفتمان اشرافیت است که علیه 
مردم موضع گرفته. همین اشرافیت است که آزادی و 
عدالت و هر چیز را در این سرزمین به نفع خود مصادره 
کرده است. در مواجهه با غرب هم اثر خود را می گذارد. 
از غرب می گیریم اما آن چیزی را که و آن طوری که یا 
ضرری به نظام اشرافی، نداشته باشد و یا به نفع آن تمام شود 
و این است که نه پارلمان ما پارلمان است و نه دانشگاه ما 

دانشگاه است و نه صنعتمان صنعت و نه ...
این اشراف به ظاهر و یا حتی به جد در بین خود جنگ 
زرگری دارند، نه دنبال ایران و ایرانیت هستند و نه دنبال 
اسالم و تشیع و نه اخیراً کسانی که دم از انقالب می زنند به 
دنبال انقالب هستند و نه مخالفانشان به دنبال جمهوریت 
و دموکراسی. استفاده ابزاری از اعتقادات و باورها و 
ارزش های جامعه در هر قضیه ای صادق است در قضیه 
حضور زنان در قضیه جوان گرایی رد پای آن را به خوبی 
می توان مشاهده کرد. در ژن های برتر در انحصارطلبی در 
آقازاده های دختر و پسر در مشارکت زنان در امور جامعه 
در سهم خواهی شان از انقالب و کشور که حضورشان 
هیچ توفیری در بهتر کردن حال جامعه مان ندارد. ازاین رو 
معتقدم نباید به نابرابری پنهان شده در ورای شعارها 
بی توجه باشیم. این گفتمان فقط در حکومت نمود ندارد 
در همه ِی ابعاد و زمینه ها و بخش ها حضور دارد حتی در 
درون مخالفین و مناسبات درونی آنها. ما باید گفتمانمان 

را از اشرافیت و نابرابری پاک کنیم.
اما در ایران اشرافیت به سه دوره قاجار، پهلوی و 
جمهوری اسالمی تقسیم می شود و در هرکدام به نوعی 
بازسازی شده است. به قول یکی از صاحب نظران تاریخ 
ایران در دوران پهلوی که بعدازآن قاجار آمد و نیز در 
جمهوری اسالمی فقط 5% خاندان های قدرت رفتند و 
۹5% باقی ماندند؛ و هنوز که هنوز است قدرت در دستان 

آنها می چرخد چرا؟
چون برخالف تصور، مشکل ما نه مدرنیته است و نه 
دین بلکه مشکل ما اشرافیت است که در گفتمان ما وجود 

دارد و این اشرافیت از درون خانواده و مدرسه و دانشگاه 
بازتولید می شود و در همه جا القاب و عناوین، حکومت 
بی چون وچرا دارند. ساختار بوروکراسی، مریض است. 
چون گفتمان اداری ما اشرافی است. ترفیعات بر اساس 
شایستگی ها نیست. بر اساس فضیلت ها و شرف هایی 
است که ربطی به شایستگی فرد ندارد وابستگی به 
خانواده های قدرت و... این است که تا این گفتمان 
اصالح نشود، ساختار دموکراتیک در آن جای نمی گیرد 
و درجایی که گفتمان دموکراتیک مبتنی بر برابری و 
برادری شکل نگیرد ما این مشکالت را خواهیم داشت.

نمی خواهم همه مشکالت را به همین کلمه فرو 
بکاهم. آری در نظام دموکراتیک هم مشکالت وجود 
دارند که باهمت و با اتکا به دانش و فهم تک تک آحاد 
جامعه با این مشکالت مواجه می شویم؛ اما ساختار اشرافی 
خود مانع بزرگی است برای رها نشدن این استعدادها 
و خالقیت ها و نیز کشنده همه ِی انگیزه ها و توانایی ها 
بنابراین به نظر من مشکل ما با آزادی و استقالل و پیشرفت 
حل نمی شود مشکل ما با برابری و برادری حل می شود 
حتی در درون اصالح طلبی هم ما گرفتار این اشرافیت و 
نابرابری هستیم. همان داستان کهنه خودی و غیرخودی 
که در مجلس ششم وارد ادبیات سیاسی ما شد و انحراف 
در اصالح طلبی آغاز شد. همان داستان ایرانی و انیرانی 
)ضد ایرانی( که در شاهنامه داریم همان داستان با ما و برما. 
کدام ما؟ مایی که سعید است و بر مایی که شقی است. در 
این داستان دیگر جایی برای توسعه وجود ندارد. جایی 
برای پاسخگویی نیست سعید به شقی پاسخ بدهد؟ ایرانی 
به انیرانی؟ خودی به غیرخودی؟ و این است که بعد از 
چهل سال رسیدیم به همان نقطه صفر. همچنان که بعد 
از صدسال رسیدیم به سر سطر و آغازی دیگر و تکراری 
دیگر باید فکری اساسی کنیم به این نقطه سرخط به این 
آغازهای دیگر به این تکرار در تکرار و چرخه مکررات. 
چاره ما یک کلمه است که مستشارالدوله در صد و پنجاه 
سال قبل گفت. نباید از قانون فرار کنیم. چاره ما قانون 
است نه فراقانون و نه اوامر ملوکانه و ونه ...، قانون است 
که در درون خود برابری را دارد. چه حاکم چه محکوم در 
برابر قانون مساوی هستند تا کارآمدی به سیستم برگردد؛ 
و قانون نیز به عدم مداخله صاحبان قدرت در چرخه 
انتخابات برمی گردد تا مجلسی غیر فرمایشی و برخاسته 

از متن جامعه و کارآمد شکل بگیرد.
در جامعه نابرابر دل نگرانی و دلسوزی به خاطر 
ارزش های جامعه شعاری بیش نیست و تحت هر 
عنوانی باشد، فقط بهانه ای است برای مداخله و تداوم 
نابرابری. تجربه چهار دهه انقالب هم آن را نشان داده 
است. برخالف تصور ما دعوای جناح چپ و راست 
بر سر نظارت استصوابی بر سر اصل سی وهفت قانون 
اساسی و اصل برائت نبود. فقط دعوا بر سر مرجع تأیید 
صالحیت بود )تأیید صالحیت یعنی؛ اصل مجرم بودن 
همه مگر آن که صالحیت کاندیدا تأیید شود(. چپی ها 
معتقد بودند دولت مرجع تأیید است ولی جناح راست 
معتقد بود شورای نگهبان مرجع تأیید است. چراکه تنها 
از این طریق است که نابرابری حفظ می شود و هر دو بر 
این نابرابری معتقدند و اگر قرار باشد اصل برائت اجرایی 
شود؛ یعنی همه صالحیت داشته باشند مگر خالف آن 

ثابت شود؛ منجر به برابری می شود.
در پایان نباید به مجیزگویی ها توجه کرد بیشترشان 
دوستی خاله خرسه است به قول معلم استاندارد ساز 
مفاهیم انقالبی، شهید دکتر بهشتی من تلخی برخورد 

صادقانه را بر شیرینی کاذب منافقانه ترجیح می دهم.

مشروطه خواهی نوین

علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com
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پرسش: من با این کلمه گسست مشکل دارم. چون واقعاً برای جامعه ِی ما 
خیلی بار مثبت دارد. حکایت از یک جامعه ای است که عقب می ماند و یا 
عقب مانده می شود و بقیه جوامع که جلو می زنند. من با توجه به خوش بینی 
که شما نسبت به ایران زمین دارید، دو آسیب جدی که در جامعه ما وجود 
دارد عرض می کنم. ما حدوداً یک چهارم جامعه ما مشغول وندالیسم هستند. 
یک چهارم از جامعه که درگیر معضل بیکاری اند. مسئله بعدی اینکه جامعه 
ما واقعاً یک جامعه ِی کاست است. ما که اینجا نشستیم، چون درس خواندیم. 
اگر تحصیالتمان باالتر برود حتی در این نشست هم شرکت نمی کنیم. این 
یک مشکل اساسی است که بعد از انقالب اسالمی خیلی شدت پیدا کرد. این 
کاست بودن جامعه ما مدام در حال عمیق تر شدن است. از طرفی برمی گردم 
به فرمایشات حضرت عالی که می گویید ما یک رگه ِی فرهنگی جهانی داریم، 
یک روحیه پهلوانی داریم، یک روحیه جوانمردی داریم که از شاهنامه و از 
پدرانمان به ما ارث رسیده است. بله می پذیرم؛ اما در کنارش ما آدم های 
خیلی بزهکاری هستیم. نمونه اش همان کامیون هایی که توی خیابان ها موقع 
یک تصادف ریخته می شود و مردم غارت می کنند. راننده مشغول یک دقیقه 
استراحت و سیگار کشیدن است، بار ماشینش را می دزدند. مثالش را در زلزله 
هم دیدیم. همان جاها دزدی شده، تجاوز شد و بعد هم این همه کمک های 

مردمی معلوم نیست کجا رفته.
ببینید دوستان، یک چیزی برایتان بگویم. من متوجه ام این مطالبی که دارید 
میگویید تجربه زیستی شماست که خیلی از ما هم شبیه اش را داریم. منتهی 
راستش را بخواهید، من خیلی در مورد استفاده از کلمات سختگیرم؛ یعنی مثاًل 
وقتی شما میگویید: وندالیسم. وندالیسم دقیقاً یک تعریف روشن دارد. به هر 

چیزی نمی گوییم وندالیسم. یا اینکه میگویید 25 درصد مردم وندال هستند. 
باید یک آمار معتبری بدهید. من همین طوری اعداد و ارقام را قبول نمی کنم. 
این که شما دیدی یک نفر رفته و فالن جا رو خراب کرده، بله هم متوجهم و هم 
می دانم که موارد زیادی داریم. من هم یکی رو دیدم که خراب می کرده و البته 
یکی رو هم دیدم نکرده و مشغول ساختن بود. این شکل نتیجه گیری، خیلی 
معنی دار نیست. به نظرم کلمات را یک خورده دقیق باید بکار برد. همین طور 
در خصوص دیگر کلیدواژه ها مثل »کاست«. جامعه کاستی تعریف دارد. چند 
نفر اینجا در جمع ما، در کارخانه کار کردند؟ کارهای پایین، سطح پایین، کار 

کردند؟ )چند نفر دست بلند می کنند(
 ببینید بین ما این دوستان هستند. اآلن بنده دکترا دارم. آن دوست دیگر 
من که آنجا نشسته اند و باهم دیگر گپی داشتیم، فوق لیسانس دارند. من توی 
کارخانه کار کردم و ایشان هم قطعه خودرو می زدند. حتی خاطره اش را از 
اینکه دستش زیر دستگاه آسیب دیده برایم گفت. ما جامعه کاستی نیستیم. چند 
نفر از شما که اینجا هستید طی ده سال گذشته کالً سبک زندگی تان عوض 

شده؟ )دست ها باال می رود(
 بله دقیقاً. خیلی هامون سبک زندگی مان عوض شده. کاست یک مفهوم 
روشنی دارد. عقاید مردم تغییر کرده آن هم طی ده سال. میگویند خیلی از این 
کلیدواژه ها، کلیدواژه های جا افتاده ای است که باید موقع بکار بردن منظورمان 
روشن باشد وگرنه ممکن است همین طوری چیزی بگوییم، منفی یا مثبت که 
باعث بشود با شنیدنشان الکی خوشحال بشویم یا الکی خودمان را سرزنش 

کنیم و ناامید بشویم. دوستان، بهتر است این کار را نکنیم.
پرسش: من دوست دارم به وجه سیاسی من و دیگری بیشتر از وجه 

فرهنگی اش اشاره بشود. اگر بخواهیم از وجه سیاسی تر به این مسأله نگاه 
کنیم. اتفاقی که امروز در ایران افتاده، بیشتر یک جدال درون نسلی است 

تا گسست.
 یک جدال درون نسلی. جدال من در مقابل دیگری. مثالً یک فرد جوان 
بسیجی است. او در ساختار رسمیت دارد اما مِن جوان دیگر ندارم. برای 
همین وقتی می گوییم جوان، این جوان باید در ساختار تعریف شده باشد و 
از نیروهایش در آن ساختار بهره گرفته شود. به نسل دهه ۷0 و ۸0 دقت کنید. 
جوانی که در ساختار حضور داشته باشند، نیست. شاهدیم که این ها فقط در 
کف خیابان به عنوان سوژه های سرگردان، به عنوان چسب زخم ها دارند کار 
خودشان را می کنند نه آن نقش ساختاری؛ و در یک جدال درون نسلی با آن 

بخش دیگر از جوانان اند.
تا جایی که من دیدم ما حدود ۱5 تنش پایه در جامعه ایران زمین داریم. این 
تنش ها که دارم میگویم همشان، در سرتاسر قلمرو ایران زمین مشترک است 
و این خیلی جالب می باشد. ما تنش های مشترک داریم، برای این است که 
مثالً شما یک عراقی می بینید، یک ترک می بینید، یک اهل ترکیه می بینید یک 
پاکستانی می بینید. راحت می فهمید حرفش چیست. مشکالتمان دقیقاً یکی 
است. این ۱5 تنش که ۱2 تا از آن ها برجسته تره بین ما مشترک است. یکی 
تنش مربوطه به قطب بندی سیاسی است. ببین ماجرا این است: تنش یعنی 
چه؟ یعنی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب. ُمدل ما به این معنی است. 

شما مثالً در مورد گسست نسلی حرف می زنی چرا این یک تنش است؟
به این خاطر که یک وضعیت موجودی داریم که در آن، محتوای فرهنگی 
نسل قبل به نسل بعد منتقل نمی شود و یک وضعیت مطلوبی داریم که در آن، 

این محتوای فرهنگی منتقل می شود و انسجام اجتماعی تولید می کند. منتهی 
این تنش هایی که داریم حرفشان را می زنیم روی همدیگر هم تأثیر می گذارند. 
چیزی که شما اآلن گفتید و مثال زدید، خیلی تنش درون نسلی نیست. درواقع 
تنش نسبت به قدرت است و البته که این تنش هم خیلی جدی است. منتهی 
دقت کنید، بحث ها یک مقدار کّمی می شود اینجا. ببینید چند درصد جمعیت 
در آن رده بندی اند که شما میگویید؟ اگر در یک پیمایش ملی آرای احزاب 

سیاسی شمارش بشوند، مشخص می شود.
ما درواقع با یک الیه ای که بسیار به سرعت دارد چروکیده می شود و الیه ِی 
نخبه اقتصادی سیاسی کشور است روبرو هستیم. این الیه به سرعت دارد 
چروکیده می شود و یکی از عالئم اینکه میگویند: »ایران کشور امام زمان است« 
این است که همچنان با این شرایط، باقی است. با این حجم اندکی از کارآمدی 

که دارد و حجم نابخردی که جریان دارد.
آن جدالی که شما به آن اشاره دارید، بیشتر به این مربوطه و سوژه »من« فکر 
کنم خیلی در آن موضوع شما مهم نیست؛ یعنی اتفاقاً آنجا نگاه می کنید و می بینید 
آنچه آن ها تولید کردند، خیلی شبیه به جوان نیست. این بنده ِی خدا بیشتر شبیه 
یک کپی از بابایش است تا کلمه جوان. ولی میری توی خیابان و جوان ها را که 
می بینید خیلی این شکلی که آن ها ساختند، نیستند. بسیار جالبه چون این یکی 
از آن انسدادهای نسلی است؛ یعنی نسل قدیِم صاحب اقتدار وقتی خواسته که 
خودش را بازتولید کند، جوان خودش را بازتولید نکرده خودش را بازتولید 

کرده که ناموفق است. اصوالً همیشه این فرایند ناموفق است.

جامعه] شهر[

دربارهگسستنسلها
3سخنرانی شروین وکیلی در نشست فصلی گسست نسلی

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 برگزار شد. در این نشست مجید ابهری و شروین وکیلی به ایراد سخنرانی پرداختند. مفهوم 
جامعه شناختی نسل، الگوی چرخش نسل ها، تأثیر انقالب های فناورانه و تنش های اجتماعی ایران 
امروز ناشی از گسست های نسلی ازجمله مباحثی بود که شروین وکیلی جامعه شناس و استاد 
دانشگاه در این نشست به آن ها پرداخته است که اراده ملت از این شماره و در چند قسمت منعکس 
خواهد نمود. مسأله گسست نسل ها برای کسی مثل من که یک نسل بینابینی است مسأله خیلی 
ملموسی است. چه چیزی ما رو متمایز می کند از نسل قبل و نسل بعد. این شکافی که ما 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. در بخش پایانی این نشست که با مدیریت زهره رحیمی مسئول کمیته 
فرهنگی حزب برگزار شد، شروین وکیلی به پرسش های حاضرین پاسخ دادند که بخش هایی از 

آن تقدیم می گردد.

در رابطه با کاهش نرخ باروری زنان دیدگاه های 
مختلفی مطرح شده است و آن چیزی که روشن 
است دلیل این تحول به توانایی جسمی زنان و مردان 
برای زادوولد ارتباطی ندارد و عوامل دیگری هم 

مؤثر واقع می شود.
با ورود زنان به عرصه تحصیل و کار، تمایل 
آنان به داشتن تعداد زیاد فرزند کاهش یافته است یا 
اینکه وقتی در شرایط فعلی زنی بخواهد 6 یا ۸ ماه 
مرخصی زایمان بگیرد ممکن است شغلش را از 
دست بدهد و این موضوع در عمل بر میزان باروری 

تأثیر مستقیم دارد.
در یکی از ابعاد دیگر، خانواده های پرجمعیت 
زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی 
افراد، فعال تر و بانشاط بوده و به سالمت و صحت 
زندگی می کنند. اگرچه خانواده های پرجمعیتی هم 
وجود دارد که به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، 
تعداد افراد خانواده برای آن ها ایجاد مشکل کرده 
است و اینکه اگر خانواده ای پرجمعیت در بستر 
فقر اجتماعی قرار گیرد مشکالتش افزوده می شود. 
در مقابل خانواده کم جمعیت به مراتب نگرانی های 

کمتری در پیش رو دارند.
چند مورد از خطرات کاهش جمعیت در جامعه 
می توان به ۱. تغییر نظام های تربیتی و مفاهیم اخالقی 
2. کاهش نشاط اجتماعی - اقتصادی ۳. کاهش 

حجم و رشد جمعیت ملی و........
البته بخش بزرگی از کاهش باروری به تغییرات 
اندیشه ای و گرایش زوجین در باروری است که 

با طیف وسیعی از عوامل اجتماعی ارتباط دارد.
همچنین تحصیالت زنان، نیروی کار زنان، 
هنجارهای فرهنگی می تواند بر سطح زادوولد 

تأثیر گذاشته باشد.
در بین این موارد تحصیالت زنان بر حد متوسط 

و فرزند آوری ارتباط مستقیم دارد.
در کشورهای درحال توسعه که زنان برابری 
جنسیتی بیشتری کسب می کنند و به واسطه 
تحصیالت و کسب شغل، عرصه اجتماعی را بیشتر 
تجربه می کنند و به تبع آن به دنبال تحقق انتظارات 
و آمال و آرزوهای فردی خود می روند، از باروری 
خود می کاهند چون فرزند آوری را مانع دستیابی به 

آرزوها و اهداف فردی خود می بینند.
از طرفی دیگر میزان باروری هر خانوار بستگی 
به جایگاه و پایگاه اجتماعی والدین دارد به گونه ای 
که خانواده با توجه به پیشرفت و ترقی حاصل شده 
در جامعه و موقعیتی که به عنوان یک عضو دارا است 

به باروری و فرزند آوری می اندیشد.
لذا نتیجه می گیریم این کاهش و افزایش باروری، 
همه جوانب را می توان برایش در نظر گرفت، که 
فرهنگ /اقتصاد/می تواند گزینه های مهم تر آن باشد.

کاهش یا افزایش
باروری
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سیاست ]تحزب[

ایرنا- احمد حکیمی پور فعال سیاســی اصالح طلب در 
میزگرد ایرنا در پاسخ به حســین کنعانی مقدم فعال سیاسی 
اصولگــرا گفت: اصولگرایــان از مارک و برچســب »ضد 
والیت فقیه« همچون تبر نامرئی برای حذف اصالح طلبان از 
انتخابات استفاده می کنند و این فرایند حذف به افراد درون خود 

جریان اصولگرایی نیز کشیده شده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، 
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم موضوع مشارکت 
سیاسی از طریق نظام حزبی و به ویژه جایگاه احزاب و گروه های 
فعال در دو جریان اصلی اصولگرایی و اصالح طلبی از اهمیت 
ویژه ای برخــوردار بوده و ضــرورت پرداختن به چالش ها و 

مشکالت موجود بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
در همین راستا گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری 
ایرنا اقدام به برگزاری میزگــردی با حضور »احمد حکیمی 
پور« فعال سیاســی اصالح طلب و »حسین کنعانی مقدم« 
فعال سیاسی اصولگرا کرده است. کلیاتی از این میزگرد در پی 

خواهد آمد.
صورت بندی فعلی سیاسی کشور جوابگوی نیازهای  •

جامعه نیست
حکیمی پور در پاســخ به پژوهشــگر ایرنــا و در ابتدای 
سخنانش به وضعیت کنونی اصولگرایان اشاره کرد و گفت: 
وضعیــت اصولگرایان چنــدان فرقی نکرده اســت. پایگاه 
اجتماعی آنها ثابت است. اما دیگر آن انسجام سابق را ندارند. 
دچار چنددســتگی و رقابت های درونی شــده اند. دیگر در 
گفتمان اصولگرایی از نوسازی و حرف های جدیدی که بتواند 

سبد رأی آنها را بیشتر کند، خبری نیست.
او افزود: البته در جناح مقابل هم مشــکالت وجود دارد. 
اما به طور کل به نظر من صورت بندی سیاسی رسمی موجود 
اصولگرا-اصالح طلب دیگر جوابگوی مسائل سیاسی جامعه 
نیست. این تقسیم بندگی دوگانه بیانگر واقعیت های سیاسی 
جامعه ما نیست. مســائل و مشکالت جدیدی وجود دارد و 
نیروهای جوان انتقاد دارند. این دو جریان دیگر انگیزه بخش 
نیســتند. نمی توانند در جریان انتخابــات و ترغیب مردم به 

مشارکت تأثیرگذاری سابق را داشته باشند.
حکیمی پور ادامه داد: اما مســئله اصلی من این نیســت. 
موضوع معیوب بودن نظام انتخاباتی ما است. هم نظام حزبی 
و هم نظام انتخاباتی معیوب است. باید این دو به همدیگر پیوند 
بخورند. البته این موضوع ربطی به نوع نظام سیاســی ندارد. 
یعنی الگویی است که در تمام دنیا دنبال می شود و موفق بوده 

است.
در ادامه این میزگرد حسین کنعانی مقدم نیز به نقد جریان 
اصالح طلبی پرداخت و گفت: این جریان رهبری مشخصی 
ندارد. معلوم نیســت که آیا رهبر در سایه دارد؟ آیا پدرخوانده 
دارد؟ برای من مشخص نیست که رهبری این جریان با آقای 
خاتمی است، با کارگزاران است و یا با اشخاص و گروه های 

دیگر. به عالوه مانیفست مشخصی هم ندارد یعنی مشخص 
نیست که با اصولگرایان چه اختالفات و یا چه نقاط مشترکی 

دارند.
او افزود: هــر دو جریان اصالح طلــب و اصولگرا دارای 
یک کارنامه عملکرد هستند. مردم از هر دو جریان نقد دارند. 
عملکرد اصالح طلبان از ســال ۱3۸۸ بــه بعد در جامعه زیر 
ســؤال رفته است. این جریان در جامعه رنگ باخته است. به 
نظر می رسد هسته مرکزی اصالح طلبان جریان سال ۱3۸۸ 
را یــک جنبش می دانند کــه ما با این امر مخالف هســتیم. 
اصالح طلبان اگر خواهان بازگشــت به قدرت هستند باید به 
مردم جواب دهند. آنها نباید روی شــانه های آقای روحانی و 

غیره قرار گیرند.
 مردم کاری به خط کشی های سیاسی ندارند •

حکیمی پور در پاسخ به نقدهای کنعانی مقدم گفت: جریان 
اصالح طلبی در حال تجدید ســازمان و ساماندهی نیروهای 
خود است؛ چه در تهران و چه در شهرهای دیگر. اما در مورد 
رهبری باید بگویم که اصالح طلبان اعتقادی به رهبری فردی 
ندارنــد. معتقد به رهبری گروهی هســتند. به نظر من آقای 

خاتمی یک ظرفیت ملی و یک فرد فراجناحی است.
او تصریح کرد: مردم خیلی به این خط کشی های سیاسی 

توجــه نمی کنند. بخش قابل توجهی از شــرکت کنندگان در 
انتخابات یعنی بیش از 7۰ درصد آنها در ۱۰ روز آخر و حتی در 
روز انتخابات در مورد کاندیداها می پرسند و به دنبال شناسایی 
آنها هستند. در کشورهایی که سنت دیرینه حزبی وجود دارد 
به این شکل نیست. در آنجا نهاد حزب در انتخابات جا افتاده 
است و مشــارکت از طریق احزاب صورت می گیرد. حزب و 

انتخابات به همدیگر پیوند خورده است.
حکیمــی پور گفت: معتقدم در ایــران دوره گذار به چنین 
سنتی قفل شده و خیلی طوالنی شده است. تالش هایی مانند 
»قانون جامع انتخابات« صورت می گیرد اما خیلی کند پیش 
می رود. پیوند حزب و انتخابات روندی جهانی است و تاکنون 
بدیلی برای آن پیدا نشده است. ما باید این روند را دنبال کنیم. 
سیســتم انتخاباتی ما یک سیستم ناکارآمد است. مشکل ما 
میزان مشارکت نیست. با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده 

درهرصورت مشارکت ۵۰ درصدی را خواهیم داشت.
این فعال سیاسی ادامه داد: اما تمام حرف من این است که 
تا زمانی که حکمروایی حزبی حاکم نشود مشکل بر جای خود 
باقی است. مشکل ما بر سر کار آمدن یک مجلس کارآمد و 
پاسخگو است که این امر در قالب حکمروایی حزبی ممکن 
اســت. در نبود حکمروایی حزبی آدم ها با انگیزه و شایســته 

منزوی می شوند و آدم های دالل و کاسب وارد عرصه سیاسی 
می شوند.

مشارکت کمتر از ۵۰ درصد است •
در ادامه کنعانــی مقدم به پیش بینی میزان مشــارکت در 
انتخابات مجلس پرداخت و گفت: بر اســاس مطالعاتی که 
انجام داده اند میزان مشــارکت زیر ۵۰ درصد خواهد بود مگر 
اینکه شرایطی خاص پیش بیاید. یعنی از نظر سیاسی اتفاقاتی 
بیافتــد که میزان مشــارکت را باال ببــرد. در همه انتخابات 
انجام شــده 7۰ درصد آرا غیر جناحــی و 3۰ درصد جناحی 
است. از این 7۰ درصد نیز ۴۰ درصد جزو آرای خاکستری به 

شمار می رود و 3۰ درصد نیز آرای هیجانی است.
حکیمی پور هــم در ادامه انتقادات خــود به نظام حزبی 
کشــور اظهار داشــت: باید احزاب کار ویژه های مشخصی 
داشته و کاماًل مشخص و شفاف باشند. احزاب باید کارخانه 
شهروندسازی باشند. اما متأسفانه احزاب در نیازهای اولیه 
خود مانده اند. درگیر زد و بندهای پشت پرده هستند. چگونه 

در چنین فضایی حزب فراگیر می تواند شکل بگیرد؟
او گفت: در قانون اساســی حزب دیده شــده اســت اما 
سازوکار آن مشخص نیســت. مافیای قدرت و ثروت منافع 

خــود را در این می بینند که حکمروایی حزبی حاکم نشــود. 
مشکل دیگر این است که در نبود نظام حزبی و سرکوب احزاب 

جا برای سیلبریتی ها و امثال آن ها باز شده است.
حذف اصالح طلبان با انگ »ضد والیت فقیه بودن« •

حکیمی پور به نقــد فرایند گزینش کاندیداهــا و یا تأیید 
صالحیت آنها پرداخت و گفت: جامعه این احساس را ندارد 
که نهاد نظارتی بر انتخابات بی طرف اســت. همچنین بحث 
شورای نگهبان مهم ترین دغدغه اصالح طلبان است. بسیاری 
از کاندیداها رد صالحیت می شوند. این رد صالحیت ها منجر 
به بی انگیزه شــدن نیروهای اصلی و مهم جریان اصالحات 
شده است. برای مثال لیست »امید« یک لیست ائتالفی بود. 
نگذاشتند که با نیروهای اصلی وارد انتخابات شویم. بسیاری 
را رد صالحیــت کردند. این رد صالحیت ها ممکن اســت 
برای برخی مهم نباشد اما برای برخی بسیار مهم است. زیرا 

آبرویشان به خطر می افتد.
او در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اصولگراها با مارک 
و برچســب »ضد والیت فقیه بودن« اصاًل ح طلبان را حذف 
می کننــد. آنها انگ ضدیت با والیت فقیــه را به ابزاری برای 
حذف اصالح طلبان تبدیل کرده اند. درواقع با یک تبر نامرئی 
نیروهای انقالبی را حذف می کنند. کار به جایی رسیده است 
که با این تبر نیروهای خود جریــان اصولگرایی را هم حذف 
می شوند. حکیمی پور گفت: شبکه وسیع شورای نگهبان در 
سراسر کشور از اصولگرایان هستند و دارند برای اصالح طلبان 
پرونده سازی می کنند. برای ایجاد احساس بی طرفی در مردم 
باید تعدادی از افراد درون این شــبکه از اصالح طلبان باشند. 
ما نمی گوییم شورای نگهبان نباشد بلکه اگر نظام حزبی حاکم 
شود خود احزاب شایسته ها را انتخاب می کنند و کار شورای 

نگهبان هم راحت تر می شود.
استانی کردن انتخابات و دیکتاتوری حزبی؟! •

در پایــان این میزگرد کنعانــی مقدم به انتقاد از اســتانی 
شــدن انتخابات پرداخت و گفت: استانی کردن انتخابات به 
دیکتاتوری حزبی می انجامد. ما دنبال تک حزبی، دوحزبی و 
چندحزبی ناکارآمد که پشتش زر و زور و تزویر باشد نیستیم. 
در مشارکت سیاسی مردم در امور خود، احزاب ابزاری هستند 
که می توانند اراده مردم را تبدیل به یک خواســته بکنند و این 
خواســته را به عنوان یک پل ارتباطی بیــن مردم و حاکمیت 
منتقل کنند و این کار هم با فرستادن نمایندگان خود در مجلس 
یا انتخاب های مختلف محقق شود. البته ما هنوز چهل سال 
اســت که در حال تمرین هستیم و حاال حاالها باید در زمینه 

حزب کار کنیم.
او افزود: ما باید زمینه را برای فعالیت احزاب فراهم کنیم 
و ابزار الزم را در اختیار آنها قرار بدهیم تا افراد از کانال حزبی 
وارد انتخابات و درنهایت مجلس شوند. اما اگر قرار باشد در 
ورود افراد به احزاب و کاندید شدنشان قدرت و ثروت دخیل 

باشد فایده ندارد.

میزگرد »واکاوی چالش جریان های سیاسی در آستانه انتخابات ۹۸« در ایرنا

حکیمیپور:حذفاصالحطلبانبابرچسبضدوالیتفقیه

به گزارش حامانیوز جلســه شــورای مرکزی 
حــزب اراده ملــت در دفتر مرکــزی این حزب با 
حضور اکثریــت اعضا دبیرکل و قائم مقام دبیرکل 

برگزار شد.
در این جلســه احمــد حکیمی پــور دبیرکل 

حزب اراده ملت با اشاره به برگزاری جلسه برخی 
شــخصیت ها و دبیران کل احزاب اصالح طلب با 
وزیر کشور درباره انتخابات آینده مجلس شورای 
اسالمی گفت: در این جلســه برخی ها نگرانی از 
مشــارکت پایین مردم در انتخابات آتی داشتند اما 

امــروز مهم ترین موضوعی که باید مدنظر دولت و 
نظام قرار گیرد آن است که انتخابات باید حاصل و 
ثمر داشته باشد. مردم در چند دوره اخیر مجلس 
با مشــارکت خود عماًل تغییــری در زندگی خود 
ندیده اند و این نگاه برایشان ایجادشده که شرکت 

در انتخابــات حاصلی نــدارد، به همین منظور ما 
مدل انتخاباتــی با محوریت احزاب را بیان کردیم، 
مانند مدلی که در آن نمایندگان عالوه بر ارگان های 
مختلف احزابی که آن ها را معرفی کرده بر عملکرد 
آنها رصد می کنند و طبیعتًا نیز احزاب پاسخگوی 
مردم هستند که چنین فردی را برای پارلمان معرفی 

کرده اند.
در این نشست مسائل دیگری مانند انتخابات 
لیســتی و الکترونیکی هم مطرح شــد که به نظر 
می رسد عملیاتی شدن این دو مورد دور از دسترس 
نیست. اکثر احزاب خواستار آن بودند که شورای 
نگهبان برای بررســی احراز صالحیت کاندیداها 

دقت زمان بیشتری بگذارد.
حکیمی پور در بخشــی دیگر از صحبت های 
خود تصریح کرد: شکایت جمعی از فعاالن سیاسی 
از مجری هتاک برنامه حجاب نشان از آن داشت که 
این فعاالن مطالبه مدنی خود را از مجرای حقوقی 
دنبال کردند و به حاصل رسیدن آن نشان داد که این 
یک مدل موفق است که نیاز به همت و توجه قوه 

قضاییه نیز دارد.
در ادامه جلسه اعضای شورای مرکزی حزب 
اراده ملت با بررســی موضوع همه پرسی که اخیرًا 
از ســوی برخی دولت مردان مطرح شــده گفتند: 
همه پرســی و رفراندوم مســئله ای بود کــه ما در 
قطعنامه کنگره اخیر حزب به عنوان یک ظرفیت 

مناسب برای حل برخی مشــکالت کشور بدان 
اشاره کرده بودیم و این امر اگر به تأیید مقام رهبری 
برســد می تواند ضمن همدلی وحدت بیشــتر در 

جامعه گره از برخی مشکالت کشور باز کند.
در ادامه اعضای شورای مرکزی موضوع حذف 
چهار صفر از پول ملی را بررسی کردند. متأسفانه 
حذف چهار صفر از پول ملی موضوعی اســت که 
تاکنون چندین بار مطرح شده مثل تغییر پایتخت، 
مطرح می شود ولی اراده جدی برای دنبال کردن آن 

دیده نمی شود.
حذف چهار صفر یکی از روش هایی است که با 
پایین آمدن ارزش پول ملی برای کنترل روانی جامعه 
صفرهایی را از پول واحد کشــور کم می کنند. این 
روش مزایایی مانند باال رفتن برخی اجناس خرد و 
در بعد دیگر آن سودرسانی به برخی کسبه کوچک 
دارد که این خود برخی مشاغل مانند تاکسی داران و 
امثال آن را مدیریت می کند و تنش های آن را جمع 

می کند.
اما ایــن طرح بدون آن که بســتری برای پایین 
آوردن تورم فراهم شــود هیچ سودی برای کشور 

ندارد.
بنابراین توصیه می شود اگر دولت دکتر روحانی 
هم زمان برنامه ای برای کنترل تورم ندارد نباید دست 
به این اقدام هزینه ساز بزند. البته باید گفت که کنترل 
تورم تقریبًا هیچ ربطی به تحریم ها ندارد کشورهایی 

مانند ســوریه و افغانســتان هســتند که با وجود 
تحریم ها و یا اقتصاد ضعیف اما تورم باال ندارند.

همچنین مســئول دفتر سیاســی حزب دکتر 
اسماعیل مختاری شرح کاملی از وضعیت حقوقی 
دریای خزر و تنگه هرمز را برای حاضران تشریح 
کردند و آخرین مواضع دفتر سیاسی، در این موارد 

را بیان کردند.
در ادامه جلسه اعضای شورای مرکزی مجامع 
عمومی شعب حزب در شهرهای همدان، سنندج، 
بویر احمد، گچســاران و ســمنان بررسی و تأیید 
کردند. همچنین نشست فوق العاده اعضای ارشد 
حزب که قرار اســت در شــهریورماه سال جاری 
برگزار شود را مورد بررسی قرار دادند و دستورات 
آن را مشــخص نمودند. گفتنی اســت نشســت 
فوق العاده اعضای ارشد برای اعالم آخرین مواضع 

حزب تشکیل می شود.
در پایان جلسه اعضای شورای مرکزی تصویب 
کردند که در بحث مبارزه با فســاد که قوه قضاییه 
بشــدت در حال پیگیــری آن اســت در بیانیه ای 

مواضع، پیشنهادات و رویکرد خود را اعالم کند.
گفتنی اســت بحث های مرتبط با همه پرسی، 
حذف صفر از پول ملی و رژیم های حقوقی دریای 
خزر در نشریه حزب به طور مبسوط مورد واشکافی 
قرار گرفته است و عالقه مندان می توانند به سایت 

دوهفته نامه اراده ملت مراجعه نمایند.

در جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت مطرح شد

حذفچهارصفرازپولملیبدونکاهشتورمهیچسودیبرایکشورندارد
انتخاباتدرکشوربایدحاصلداشتهباشد
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رویدادنگاه

 شمعی رو به باد •
روزگاری نه چندان دور در دهه هفتاد، اکثر نشریات محلی 
مستقیم و غیرمستقیم، متأثر از حضور پررنگ معلمان قلم به دست 
بود.فرهنگیانی که ضمن عمل به وظایف سازمانی، اوقات فراغت 
خود را با روزنامه نگاری و خبرنگاری سپری می کردند تا ضمن بیان 
مشکالت معیشتی، منزلتی و صنفی خود از تریبون های موجود با 
عرق روحی خویش تأثیر مثبتی در بهبود زندگی مردم پیرامونشان 
داشته باشند.متأسفانه امروزه نسل معلمان پویا، جسور، قلم به دست، 
صاحب اندیشه و البته دست اندرکار حوزه رسانه و خبر رو به 
انقراض بوده و بسیاری از فرهیختگان فرهنگی کنج عزلت اختیار 

کرده و در زندگی شخصی خویش غوطه ورند... 

 روز خبرنگار •
 ۱۷ مرداد به مناسبت شهادت »محمود صارمی« روز خبرنگار 
نام گذاری شده است. این روز فرخنده را بر خبرنگاران و 
روزنامه نگاران پر تالش و جویندگان حق و حقیقت تبریک گفته 
امیدواریم افق های روشن تری در انتظار دوستان رسانه و خبر باشد.

 راه رفتن بر لبه تیغ •
روزنامه نگاری و خبرنگاری در عصر انفجار اخبار و اطالعات 
به ویژه در جهان سوم راه رفتن بر لبه تیغی است که هر لحظه 
امکان سقوط و هبوط در آن محتمل است. بدون شک هرکسی در 
وجودش بعدی از ابعاد متکثر خبرنگاری را داراست.تالش برای 
درک بی کم وکاست حقایق در نهاد ماست. امروزه خبرنگاری 
دنیای بی سر و تهی است که چهار مقوله صحت، سرعت، دقت 

و کیفیت اضالع اصلی آن است.

 تأثیرات فضای مجازی بر رسانه و خبر •
گرچه گوشی های هوشمند و تکنولوژی های جدید تمام 
عرصه های اجتماعی از جمله عرصه خبر و ژورنال را متحول کرده 
و محدودیت های زمان، مکان، زبان، امکان و جغرافیا را درنوردیده 
است و ما به طور روزافزون با انبوه خبرنگاران آماتور و پدیده ِی 
روزنامه نگاری شهروندان مواجه هستیم، لیکن هنوز هم مسئولیت 
انعکاس اخبار راستین، بدون دخل و تصرف جناحی و گروهی 
و همچنین پایبندی به تعهد اجتماعی نسبت به درستی و صحت 
خبر بیشتر معطوف به خبرنگاران و روزنامه نگاران حرفه ای است.

 چالش های حوزه رسانه و خبر •
یکی از مشکالت عینی این روزها، تأخیر فاز نشریات کاغذی 
نسبت به نشریات الکترونیکی و دیگر شبکه های اجتماعی مجازی 
است. همچنین گستره منطقه ای مخاطب، تیراژ نازل و حوزه 
تأثیرگذاری اندک آن ها نسبت به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و 

امثالهم از دیگر مشکالت این عرصه می باشد.
سینه سپر کردن یک خبرنگار در ثبت درست وقایع و به تصویر 
کشیدن چهره عریان واقعیت، به معنای دست کردن در النه زنبور 
قدرت و ثروت بوده و عالوه بر خطر سقوط، احتمال گزیدگی 

همیشه وجود دارد.

 روزنامه یا روزی نامه؟! •
متأسفانه بنا بر هزار و یک دلیل برخی از دوستان حوزه رسانه و 
خبر تبدیل به گوش شنوا و چشم بینای مدیران شده و بعضاً نقش 
تدارکاتچی روابط عمومی ها را بازی می کنند و برای حفظ منافع 
نازل جناحی، شخصی و بعضاً به خاطر در امان ماندن از تله های 
موجود )مشخص نبودن خطوط قرمز( دست به خودسانسوری 
می زنند. دستمزد نازل، فقدان امنیت شغلی، عدم حمایت حرفه ای 
و بیمه ای، ورود افراد غیرحرفه ای و مصادره بخش های مدیریتی 
رسانه و خبر توسط سیاسیون از دیگر مشکالت عینی حوزه خبر و 
رسانه می باشد.رویکرد جناحی و نتیجتاً تقلیل منافع ملی و عمومی 
به منافع حزبی و جناحی، کمبود خبرنگار مبتنی بر آموزش علمی 
و آکادمیک و همچنین استیالی فضای ناامن و شائبه آلود و مبتنی 
بر شایعه در فضاهای مجازی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی از 

دیگر چالش های منفی حوزه رسانه و خبر می باشد.

 تحلیل یا تکثیر؟ مسئله این است! •
از چالش های مثبت خبرنگاران و اهالی مطبوعات می توان 
به کارکرد مثبت در ارتقای کیفی زندگی اجتماعی، پرتوافکنی بر 
تاریکخانه های قدرت و ثروت، بیان مشکالت واقعی مردم در قالب 
گزارش های تحلیلی، یادداشت های پژوهشی و نتیجتاً امیدآفرینی 
می باشد. به هرحال نشریات کاغذی نیز همانند کتاب در معرض 
تهدید و تحدیدند و مطبوعات کاغذی هم بسان کتاب برای بقای 
خود محکوم به ارتقاء کیفیت و انطباق خود با تکنولوژی های نوین 

و تحلیل رویدادهای مهم جاری هستند.

 ضرورت نظام جامع رسانه های همگانی •
در پایان امیدواریم ضمن حرکت تدریجی اهالی رسانه و خبر 
به سوی حرفه ای و مستقل شدن از حکومت، حاکمیت نیز در قبال 
بهره مندی از خدمات دوستان رسانه و خبر، در خصوص تأمین 
حداقل های معیشت و منزلت این قشر شریف و البته آسیب پذیر 
گام های عملی برداشته و با تدوین، تصویب و عملیاتی کردن نظام 
جامع رسانه های همگانی پاسدار حقوق اهالی رسانه و خبر باشد.

به گزارش حامانیوز در این مراسم که با حضور رهام پیکری 
فرماندار مرودشت و اعضای شورای اجرائی و بازرس حزب اراده 
ملت برگزار شد جمعی از دبیران احزاب اصالح طلب و فعاالن 

سیاسی شهرستان مرودشت نیز حضور داشتند.
 در ابتدای این مراسم حسین زارع عضو هیأت اجرائی حزب اراده 
ملت شعبه مرودشت ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مناسبت 
عید سعید قربان گزارشی پیرامون عملکرد چهارساله حزب اراده 
ملت در شهرستان مرودشت بیان نمود و افزود: همه باید به این 
باور برسیم که دوران فردگرایی، فرد محوری و طایفه گرایی تمام 
شده و باید با حضور در احزاب و انجام کار تشکیالتی و احترام 
به خرد جمعی در عرصه های مختلف حضور داشته باشیم.  رهام 
پیکری فرماندار مرودشت نیز در سخنانی ضمن عرض تبریک عید 
سعید قربان افزود: حزب بایستی دارای ساختار اجرائی و فیزیکی 
باشد در غیر این صورت عماًل حزب نخواهد بود و شکل نخواهد 
گرفت.  پیکری یادآور شد: با تشکیل دولت گفتمان دریچه تشکیل 
احزاب سرعت گرفت که متأسفانه با عوض شدن دولت احزاب 
نادیده گرفته شدند که نادیده گرفته شدن احزاب به معنای نادیده 
گرفتن اجتماع می باشد و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید دوباره احزاب شکل گرفتند. در ادامه نماینده عالی دولت 
در شهرستان مرودشت افزود: خوشبختانه توانسته ایم در این مدت 
خدمت کاری در مرودشت با احزاب و نمایندگان احزاب همکاری 
کنیم و الزم است در تشکیل احزاب به دنبال جوانان و سرمایه گزاری 
بر روی جوانان باشیم و اگر به دنبال توسعه هستیم بایستی به دنبال 
شکل گیری احزاب باشیم در غیر این صورت با شعار ایجاد کارخانه 
و غیره کار عملی نخواهد شد. فرماندار مرودشت در پایان اظهار 
داشت: از عزیزانی که در شهرستان به دنبال شکل گیری احزاب 
سیاسی هستند تقدیر و تشکر می کنم. در پایان جلسه اسفندیار دهقان 
ناصرآبادی دبیر حزب اراده ملت شعبه مرودشت نیز ضمن تشکر از 
مدعوین خواستار برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور فرماندار 
شهرستان در دفتر حاما در جهت بیان اقدامات اجرائی دولت در 

شهرستان مرودشت شد که با استقبال فرماندار مواجه گردید.

درمجمع عمومی سنندج مطرح شد:
گسترشحزبیتحکیممردمساالریرا

دربردارد

شهرستان  عمومی  مجمع  اولین  در  قدیمی  علیرضا  دکتر 
سنندج حزب اراده ملت ایران گفت: باگذشت بیش از ۱00 سال 
از مشروطیت هنوز مبانی مردم ساالری در ایران کامل نشده است 
و گسترش فعالیت احزاب خصوصاً احزاب مردمی به تحکیم 
مردم ساالری کمک می کند.شهرستان سنندج و استان کردستان از 
فعال ترین حوزه های سیاسی در ایران است و به دالیل مختلف مورد 
کم توجهی و بی مهری قرار گرفته است. گسترش تشکیالت حزبی 
که مطالبه گرانه خواسته های طبقات مختلف را منعکس می کند، 
می تواند بخشی از این کم توجهی را جبران کند و مردم محلی را 
در سرنوشت خویش سهیم سازد. در این مجمع اعضا حزب هیئت 
اجرایی حزب در سنندج را انتخاب کردند و درنهایت ناصر شفیعی 

را به دبیری حزب در این شهرستان برگزیدند.

خلفی خبر داد: 

بادستورمعاوندادستانتهران
علیذکریاییمجریهمایشحجاب

تحتتعقیبقضاییقرارگرفت

گزارش حامانیوز از روند کمک به سیل زدگان روستای شاه کندی

عملکرد بنیاد مسکن رضایت بخش بود

فرهنگخبرنگاری
خبرنگارفرهنگی

دفتر جدید حزب اراده ملت شعبه 
مرودشت افتتاح شد

حسینزارع:دورانفردمحوری
بهپایانرسیدهاست

دوهفته نامه

با پیام اینستاگرامی زهره رحیمی یکی از کنشگران 
حزبی کشور که از سخنان مجری همایش حجاب در 
تهران با نام علی ذکریایی که در تاریخ 20 ام تیرماه 98 
خطاب به بخشی از جامعه صحبت های توهین آمیزی 
را نسبت به زنان مطرح کرده بود و آن ها را حیوان خطاب 
کرده بود، خبر می داد و دعوت وی برای پیگیری حقوقی 
موضوع، در ابتدای مرداد 15 نفر در فضای اینستاگرام 
اعالم آمادگی کردند تا پیگیر حقوقِی این رفتار 
اهانت آمیز شوند. این جمع از کنشگران در نامه ای به 
علی القاصی مهر دادستان تهران خواستار ورود ایشان 
به اجرای  برای رسیدگی  به عنوان مدعی العموم 
توهین آمیز »علی ذکریایی« مجری همایش در تهران 

شدند.
این کنشگران در نامه های جداگانه ای به فراکسیون 
زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری با تشریح جوانب امر و عواقب آن خواستار 
پیگیری موضوع از سوی نهادهای مزبور شدند. در این 
نامه ها تأکید شده است چنین رفتارهای اهانت آمیزی 

آن هم در مراسم عمومی، مصداقی از زوال گسترده ِی 
حقوق جامعه و زمینه ساز رفتارهای تقابل گرایانه بین 
شهروندان خواهد بود که درنهایت نارضایتی و خشونت 
و تنش را در فضای جامعه، دامن خواهد زد. از سوی 
دیگر سرکار خانم ابتکار معاون زنان ریاست جمهوری، 
ضمن انتشار نامه ِی این کنشگران در صفحه اینستاگرامی 
خود، اعالم نمود پیگیری و رسیدگی به نامه ِی این 

کنشگران را به مشاور حقوقی خود سپرده است.

به گزارش حامانیوز با دستور رضا نجفی معاون اول 
دادستان تهران به دادسرای جرائم اخالقی مبنی بر بررسی 
اتهامات وارده به مجری همایش حجاب در تهران که 
بخشی از جامعه زنان کشور را حیوان خطاب کرده بود، 
علی ذکریایی )مجری مذکور( تحت تعقیب قضایی قرار 

گرفت.
این دستور در پی دیدار مجید خلفی نماینده 
درخواست کنندگان مجازات علی ذکریایی با رضا نجفی 
معاون اول دادستان تهران در روز چهارشنبه ۱6 مرداد در 

محل دادسرای عمومی و انقالب تهران صورت گرفت.
مجید خلفی در این دیدار ضمن برشمردن مصادیق 
مجرمانه صورت گرفته در اظهارات علی ذکریایی 
و توهین و اهانت صریح به بخشی از جامعه زنان که 
موجب زوال حقوق اجتماعی ایشان شده عنوان نمود 
انتظار داریم دادسرا به دادخواهی مطالبه گران مجازات 
علی ذکریایی از مسیر قانونی مطرح شده پاسخ مثبت دهد.
رضا نجفی معاون اول دادستان تهران نیز با ذکر 
این موضوع که توهین و اهانت از مصادیق مجرمانه 
قابل گذشت بوده و در صورت تقدیم شکوائیه از طرف 
فرد یا گروهی دادسرا صالحیت ورود پیدا می کند بیان 
نمود: البته در مصداق جاری )علی ذکریایی( به لحاظ 
اینکه توهین و اهانت به بخشی از جامعه )زنان( صورت 

گرفته، اتهام مذکور به این مجری قابل بررسی می باشد.
وی به دادسرای جرائم اخالقی دستور داد ضمن 
بررسی مستندات ارائه شده ازجمله فیلم اظهارات 
ذکریایی به موضوع مطروحه ورود و گزارشی به دادستان 

ارائه دهند.

حسن محمدی، از اهالی روستای شاه کندی )از 
روستاهای شهرستان مالیر( و یکی از اعضای حزب 
اراده ملت ایران )حامای همدان( در گفتگوی اختصاصی 
با حامانیوز با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در روستای 
شاه کندی، از چگونگی وضعیت ناشی از سیالب اخیر 
در روستای شاه کندی تا ساخت وسازی که هم اکنون 

توسط بنیاد مسکن در حال انجام است، اظهار داشت:
روستای شاه کندی

از اوایل فروردین ماه، بارش های سنگینی از برف و 
باران در منطقه اتفاق افتاد؛ روستای شاه کندی نیز از این 
موضوع در امان نماند و سهمش از سیالب های اخیر، 
ویرانی و خرابِی فراوان بود؛ خانه های مسکونی روستائیان 
که از ساختی کاه گلی برخوردار بودند به شدت از رطوبت 
حاصل، تأثیر پذیرفتند؛ دیری نپاید که با ویرانه هایی از 

منازل مسکونی روبرو شدیم.
این بارش ها به نحوی رخ داد که روستای شاه کندی 
قادر به برقراری هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارج نبود و 
در برخی نقاط ارتفاع برف به ۱.5 متر می رسید، قطع شدن 
برق و آب روستا به مشکالت مردم افزوده شد و بارش 
برف طوری بود که خودروهای ما قادر به حرکت نبودند 
تا بتوانیم از شهرستان حتی نان تهیه کنیم. با پیگیری هایی 
که توسط بنده و اعضای حزب حاما در این منطقه صورت 
گرفت، هالل احمر توسط خودروهای مخصوصی که 

در اختیار داشت توانست به جهت کمک رسانی وارد 
روستا شود.

رضایت از عملکرد بنیاد مسکن در روستای شاه کندی
بعد از مدتی که بارش ها متوقف شد و اوضاع از این 
منظر روبه سکون گرائید، با پیگیری هایی که در این راستا 
بر عهده داشتم با مراجعاتی مکرر و پی درپی به نهادهای 
مرتبط، برای هر یک از آسیب دیدگان روستای شاه کندی 
پرونده ای به جهت بهره از تسهیالت موجود، تشکیل 
دادم. پس از گذشت بازه ای از زمان مهندسان بنیاد مسکن 
مالیر در محل حضور پیدا کردند و به ارزیابی خرابی های 
موجود پرداختند. محمدی گفت: عملکرد بنیاد مسکن 
مالیر مورد رضایت اهالی روستای شاه کندی است و 
طی این مدت رئیس ستاد بازسازی، مهندسان عمرانی و 
مهندسان ناظری همچون، سوری، جلیلی، رضایی مقدم، 
بیات، برخوردار و گودرزی و خصوصاً فریدونی که 
زحمات زیادی برای این روستا در خصوص پروژه ها، 
نقشه ها و تسهیالت به عهده داشته اند از آن ها کمال تشکر 

را داریم.
ناظر ارشد بنیاد مسکن در خصوص پروژه های 
روستای شاه کندی در گفتگو با حامانیوز با بیان اینکه به 
جهت پیشبرد این پروژه ها در روستای شاه کندی به آن ها 
تسهیالتی تعلق گرفته است، اظهار داشت: به میزان مبلغ 
۴0 میلیون تومان به واحدهای احداثی وامی ۱5 ساله تعلق 

گرفته است و ۱6 میلیون تومان هم وام بالعوض به جهت 
تحقق هر پروژه و واحد مسکونی درنظرگرفته شده است 
که ۱0 میلیون تومان آن وام بالعوض احداثی است و 
6 میلیون هم به اسکان های موقت تعلق می گیرد که با 
پیشرفت مرحله به مرحله پروژه این وام، واگذار می شود. 
به هر واحد مسکونی در حال احداث تعداد ۱60 کیسه 
سیمان هدیه رهبری تعلق گرفته. هر واحد مسکونی به 
متراژ 60 متر، از نقش پروانه و هزینه مهندسی رایگان 
برخوردار می شود و با درنظرگرفتن واحدی بیش از 60 
متر تنها هزینه طراحی به دفتر مهندسی پرداخت می شود.

تسهیالت معیشت
اهالی بیان داشتند وقتی سیل و باران آمد اکثر خانه ها 
ویران شد وسایل و احشام زیر آوار ماند اولین کسی که 
به کمک ما آمد محمدی بود و بعدازآن هم تنها کسی که 
به بنیاد مسکن مراجعه و پیگیر کارهای تشکیل پرونده 
و اخذ مجوز و وام برای ساخت وسازها شد ایشان بود. 
هم اکنون هم در ساخت خانه ها اهالی را راهنمایی می کند. 
در خصوص ساخت وساز و وام دهی ها دهیاری شاه 
کندی نقش چندان نداشت. محمدی با پیگیری بی وقفه 
خود توانستند برای اهالی که وضعیت معیشت و مالی 
خوبی ندارند ۱5 میلیون تسهیالت معیشت از بنیاد مسکن 
دریافت کرده که همه منجر به تشکیل پرونده و ارجاع 

به بانک  شده اند.

رضا قاسم پور 
مسئول کمیته فرهنگی 
حزب اراده ملت ایران 

b.zanganli@gmail.com

طی پیامی احمد حکیمی پور درگذشت
والده آیت ا... بیات زنجانی را تسلیت گفتند

به گزارش حامانیوز دکتر احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده 
ملت در پیامی درگذشت مادر آیت ا... بیات زنجانی را تسلیت 

گفتند.  متن پیام بدین شرح است:
انا هلل و انا الیه راجعون

ارتحال بانوی مؤمنه، صبور، مهربان و نیکوکار، مادر گرامی عالم 
فرزانه حضرت آیت ا... بیات زنجانی را خدمت ایشان و عموم 
بازماندگان از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم. آن فقیده سعیده 
به عنوان مادری مبارز و سخت کوش به مثابه شجره طیبه در دامان 
پرمهر خود فرزندان شایسته ای را پروش داد که منشأ خیرات و 
برکات زیادی برای میهن و مردمشان بوده و هستند که ازجمله 
آن ها شهید گران قدر بیات و دانشمند و فقیه گران قدر حضرت 
آیت ا... بیات زنجانی باعث افتخار و مباهات هم دیاران عزیز 
هستند. بدین وسیله ضمن عرض تسلیت مجدد، علو درجات 
آن مرحومه نو گذشته را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
احمد حکیمی پور 2۴/ مرداد/۹۸


