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حزب اراده ملت و اصالحطلبان
انعکاس مواضع انتقادی حزب اراده ملت در
قبالعملکردجبههاصالحطلبانکهدرسالهای
اخیردرقالببیانیهویاانجاممکاتبهقطع ًابهغنای
اینقبیلمباحثکهدرماههایاخیرشکلگرفته
کمکشایانتوجهیخواهدنمود.دراینشماره
به بازنشر بیانیهای میپردازیم که در واکنش به
لیست اعالمی شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان در آستانه انتخابات دوره ششم
شوراهامنتشرگردیدهبود.اکنونپسازگذشت
بیش از دو سال از فعالیت این شورا به نظر
میرسد دغدغههای عنوانشده بیوجه نبوده
است.
بیانیه حزب اراده ملت در خصوص شرایط به
وجود آمده بعد از اعالم لیست شورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبان

از ابتدای شروع فعالیت رسمی در سال
 ،۱۳۷۹حزب اراده ملت ایران بهعنوان یک
حزب اصالحطلب خود بنیاد و شکلگرفته 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 گروههای اصالحطلب تالش نموده تا
در تشکل یابی جبهه اصالحات تأثیرگذار
باشد .همانطور که انتخابات هفتم اسفند ۹۴
را حماسه حضور نامیدیم ،انتظار میرفت تا
تغییر رفتاری در نحوه ورود به این انتخابات
حرکتیجدیدبرایاعتمادبیشازپیشاکثریت
جامعه ایرانی به تفکر اصالحطلبی باشد،
لیکن تصمیمگیریهای خارج از تدبیر و طبق
روال دقیقه نودی اشخاص بهجای احزاب که
منجر به ارائه لیست شراکتی ،وراثتی و رفاقتی
گردیده،موجبخدشهبهاعتمادمردمیشدکه
باوفاداریبهتفکراصالحطلبیبهپایصندوق
رأیآمدند،ازاینروحامابهفاصلهکوتاهیپس
از انتخابات مجلس دهم با انتقاد از مکانیسم
تدبیر امور از طریق شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان و در راستای تقویت جریان
اصالحطلبی و حفظ سرمایه اجتماعی تفکر
اصالحطلبی ،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
پیگیریهایاینحزببود،سکوتوفراموشی
نتایجی شد که از آن انتخابات حاصل گردید.
ازاینرو در آستانه پنجمین دوره انتخابات
شوراها ،بازهم جریان اصالحات در
پیچوخمهای 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،
اکنون خودشان به مهندسی آراء درون
جریانی بپردازند و ماههاست بهمانند گذشته
با برگزاری جلسات فرمایشی به تصمیمات از
قبلگرفتهشده روکش حقوقی داده میشودکه
حاما این روال را برخالف احترام به مردمی
میداند که همواره در حمایت از اصالحات
بیمنت به میدان آمدهاند.
نباید فراموش کنیم هرگونه میثاق نامهای
زمانی تعهدآور است که معیارهای تعیینشده
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
سیاستگذاریاصالحطلباندرراستایدفاعاز
حقوقواحترامبهخواستوتفکراصالحطلبی
اتمامحجت نموده و ضمن تبری جستن از
ساز و کاری که جریان اصالحات را آمیخته با
فرصتطلبیوانحصارگراییمیخواهد،ازاین
بهبعدبهعنوانیکحزبمستقلاصالحطلببا
اتکابهظرفیتهاوتوانمندیهایخودبهمشی
سیاست ورزی متعهدانه اصالحطلبی استمرار
خواهد بخشید و از این به بعد تمام تالش خود
را معطوف به مبارزه با این رفتارهای خارج از
منش و روش اصالحطلبانه در کلیت جریان
اصالحاتمیکنیم.
امید میرود اصالحطلبان باتجربه اندوزی
از خدشهای که در گذشته بر پیکره اصالحات
واردشده تالش کنند تا فرایندهای شفافیت و
صداقت از سوی دستاندرکاران امر در عمل
جاری و ساری شده و جریان اصالحات را در
حد مکانیسمی که صرف ًا به دنبال کسب قدرت
و منصب به هر قیمتی میباشد ،تقلیل نداده و
پایبندیبهگفتمانوبنیانهایاساسیاشرادر
ذیل اراده ملت به منصه ظهور رساند.
حزب اراده ملت ایران
اردیبهشت سال96
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چرا خاتمی رهبر اصالحات نیست؟
نیمه دوم ســال  ،1375آنگاهکه ســید محمد
خاتمی ،دوران معزولــی را در کنج کتابخانه ملی
میگذراند ،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 تازهای
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 میکرد و امان از این پیروزیهای نامنتظر و
چیدن میوههای کال و نارس!
امروز از پس دو دهه و اندی ،نمیتوان به ضرس
قاطع گفت که آیا از بختیاری ایشان بود که در میدان
انتخابات ریاســت جمهوری بر ناطق نوری غلبه
یافتند یا از بدبیاریشــان .هرچه بود سید محمد
خاتمی راهی پاســتور و درگیر اداره کشور شد بی
آنکه 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 جاهطلبیهای یک سیاستمدار را
داشــت .آخوندی بود که از گردش روزگار با اهل
فرهنگ و ادب و هنرُ ،بر خورده بود و البته به خوبی
از عهــده وظیفهاش برآمــده و در میانه راه آبش با
برخی به یک جوی نرفته و معزولی را بر مشغولی
ترجیح داده و به کتابخوانی روزگار میگذراند.
تئوریســینهای سیاســی ،اجتماعی پیرامون
خاتمــی البته اندکی دوراندیشتــر بودندو حزبی
دولت ســاخته و نه دولت از دستوپا کردند تا از
ثروت بادآوردهای که در دوم خرداد  76به دســت
آورده بودند صیانت کنند .اما ازین نکته غافل بودند
که جبههای که نام «مشارکت» بر آن نهادند ،سری
میخواهد و سروری و رهبری فرهمند .آنان چنین
ً
پنداشتند که رئیسجمهور دولت مستقر که اخیرا
توانسته است بیست میلیون رأی مردمی را کسب

چندیپیشغالمحسینکرباسچیدبیرکلحزب
حسن اکبری بیرق
کارگزاران سازندگی سخنانی بر زبان رانده بود که
پژوهشگرونویسنده
از سوی ناظران سیاسی به خروج از جبهه
h.akbaribairagh@gmail.com
اصالحات و عبور از خاتمی تعبیر شد؛ هرچند با
تکذیب خود کرباسچی روبرو شد .فارغ از اینکه نیّت او از طرح این مسائل چه بود و چه هست،
نفس اعالم تلویحی این مواضع در فضای عمومی ،از جریانهایی در حال شکلگیری در فضای
خصوصی حکایت میکند .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 ناگفتههای این
سیاستمدار کهنهکار پرداخته و آفت بی رهبری اصالحات را در ایران که بیش از دو دهه است
جسم و جان و روح و کالبد جنبش اصالحطلبی را آزرده است مورد واکاوی قرار دهیم.

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؛ رئیسجمهور 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 قحطالرجال
سیاسی چه بر ســر جنبشها که نمیآورد .حتی
موضعگیریهــای خاتمی در جریان وقایع  18تیر
 78و قضایای لوایح دوگانه و قصه پر غصه تحصن
در مجلس ششم ،سران اصالحطلب را از خواب
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نقد را از خودمان شروع کنیم
همزمان با انتشار صحبت های دبیرکل حزب
کارگزاران سازندگی ،واکنش ها و برداشت های
مختلفی از سخنان آقای کرباسچی شده است و
برخیحتیازآنباعنوان«عبورازآقایخاتمی»یاد
کرده و این طور نتیجه گیری کردند که کارگزاران
از اصالحات یا آقای خاتمی عبور کرده است .با
اینهمهامابایدبپذیریمکهمنظورآقایکرباسچی
مسالهعبورازخاتمینیست.باتوجهبهتجربهکار
سیاسیبلندمدتآقایکرباسچی،چنینبرداشت
هاییازصحبتهایایشاننارواوناصحیحاست؛
در حالی که ایشان بیشتر بر ساماندهی جریان
اصالحات تاکید داشته و هدف شان از بیان این
مسائل،نقددرونگفتمانیاصالحاتبودهونمی
توانبرداشتهایمنفیازاینسخناندریافتکرد.
صحبت های ایشان یک مشکل دیرینه در درون
اصالحات است و کمتر به صورت جدی به این
مسائلپرداختهشدهوموردرسیدگیقرارنگرفته
است.فارغازاینمسائلاماصرفنظرازاینکهآقای
کرباسچیازچهموضعیاینمسالهرامطرحکرده،
مسالهایدیگریدراینمیانمطرحاستوآنهم
نقدعملکردحزبکارگزاراندرجبههاصالحات
است.حزبکارگزارانمناسباترابهپشتپردهمی
کشاندومناسباتمحفلیرادنبالمیکند؛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
عملکردخودرانقدکند.درمجموعبهنظرمیرسد
کهبایدصحبتهایآقایکرباسچی،دبیرکلحزب
کارگزارانسازندگیرامثبتارزیابیکنیموبهاین
مهم توجه داشته باشیم که این سخنان از منظری
دلسوزانهمطرحشدهوموضوعنقددرونیجریان
ودرونگفتمانیاصالحاتمطرحاست.موضوعی
کهدرجریاناصالحات،مکرراازسال۱۳۷۸تاکنون
مطرح بوده اما همیشه این آسیب شناسی به بهانه
هاینزدیکبودنبهدورههایبرگزاریانتخاباتی،
سوءاستفادهرقیبومسائلیازایندستبهتعویق
افتاده است .شخصا فکر می کنم در این بحث ،به
هیچعنوانموضوعشخص،حزبوگروهخاصی
مطرحنیست؛چراکهجریاناصالحاتنیازمندنقد
فرآیندیاستتانقدافراد؛اینفرآیندهاهستندکه
بایدآسیبشناسیشدهومورداصالحقرارگیرند.
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
شرایطکنونیدرستنبودهاست.آنهمدرحالی
که متن صحبت های آقای کرباسچی آن طور که
وانمودشد،منتشرنشدهاست.
به نقل از :روزنامه اعتماد

بیدار نکرد که خاتمی مرد این میدان نیست و باید
فکری دیگر به حال خود کنند .نتیجه این تساهل
و نزدیکبینی آن شــد که نباید میشد؛ انتخابات
ریاســت جمهوری  84و شورای دوم شهر تهران
فاجعهای به بار آورد که هنوز که هنوز است تاوان
آن را میدهیــم و میدهند .بعدها نیــز در خرداد
 88چنان 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
نمیتواند عنوان رهبر اصالحات را داشــته باشد.
نخست اینکه وقتی سخن از اصطالحات میرود
باید توجه داشت که درباره چه و که حرف میزنیم؛

اصالحات اگر در قالب یک حزب تعریف میشود
که البد دبیرکل خود را دارد و نیازی به آقا باالسر
ندارد و اگــر در پیکره جمع و جمعیتی از رجال و
احزابسیاسیهمسوتعریفمیشود،نخستباید
همســویی این جریانها 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.آیاچنیناست؟واللهاعلم!دستکممصاحبه
کرباسچی مورد نقضی برای این است .دوم اینکه
اصالحطلبان بیش از دو دهه که در مسیر سیاسی
ایران حضور فعال دارندو اسالمشان هم دههها قبل
ً
با عناوینی دیگر نقشآفرینی کردهاند قاعدتا باید
مرامنامهای و مانیفستی ّ
مدون برای ارائه موافقان
و مخالفان خویشش داشته باشند .جبههای که در
یک سر طیف آن موسوی خوئینیها 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،
ً
اصوال چنین چیزی ممکن ومیسر نیست .چرا که
جمع بین خوئینیها و کرباسچی غیرممکن است.
سوم آنکه شخص خاتمی از آغاز دچار بحران
هویت بوده اســت .او در سراســر عمر سیاسی
خویش در رفتوآمد بین طلبگی ،سیاستمداری،
فیلســوفی و روشــنفکری و مدیریت و رهبری
بوده اســت .به گمان من شانههای نحیف خاتمی
تابوتوان 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 چهبسا نه اصالحاتی بهجا گذارد
نهاصالحطلبی.

کرباسچی:

مصاحبه ام را دوباره بخوانید
ایرنا -دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با
اشاره به برداشتهای نادرست از مصاحبهاش با
ارگانمطبوعاتیاینحزب،گفت:اینکهمیگویم
اشکاالت اصالحات باید برطرف شود به معنای
خروج از اصالحات نیست؛ این را کسانی به
«خروج» تعبیر کردند که آن معایب را دارند و
نمیخواهنداصالحشودتوصیهمیکنماگرفردی
شبههایدارددوبارهمصاحبهرابخواند.
«غالمحسین کرباسچی» روز سهشنبه در
گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در واکنش
به حواشی ایجادشده پس از مصاحبه با ارگان
مطبوعاتی حزب کارگزاران ،گفت :دو سایت با
مواضعمشخصبادستاویزقراردادنسخنانمدرباره
رئیسدولتاصالحاتآنرابه«خروجکارگزاران
ازجبههاصالحات»تعبیرکردند.منچنینچیزی
را مطرح نکردم و این موضوع را از همان رسانهها
پیگیریکنید.
دبیرکلحزبکارگزارانسازندگیدربخشیاز
سخنانشبهعملکردرئیسفراکسیونامیدمجلسو
رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان
اشاره کرد و گفت :محمد رضا عارف در شورای
عالی اصالحطلبان و مجلس در این مدت چهکار
کردهاست؟همهاعتراضهایاصالحطلبانبهدلیل
عملکرد او است .وی عملکردی ندارد که کسی
بخواهد از او انتقاد کند .اتفاق ًا ناکارآمدی شورای

عالیباعثشدهاستکهرئیسدولتاصالحات
بهسراغنهادباالدستیبرود.
کرباسچیدربارهبخشیازسخنانشمبنیبراینکه
«رئیس دولت اصالحات هیچوقت 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(بازسازیجبههاصالحات)اگرویبخواهد
وارادهکندمیتواندمدیریتتشکیالتیرادردست
بگیرد .دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اظهار
داشت:نظرحزبچیزیجزبحثیکهکردمنیست.
اینکهبهشکلمبهمدائم ًاحرفازاصالحاتبزنیمبه
چهمعناست؟هرشخصیاحزبینمیتواندخود
رااصالحطلبیارهبراصالحاتمعرفیکند.ابتدا
باید تعریف روشنی از اصالحات ارائه کرد و هر
گروهیکهاینتعریفراقبولداردرااصالحطلب
دانست و بعد مشخص شود که روش و عملکرد
اصالحاتدرجامعهچیست.آیاازطریقانتخابات
استیاراههایدیگریدارد.
وی بیان کرد :احزاب یا اشخاص باید تعریف،
روش کار و ارزیابی را قبول داشته باشند .بعد هم
بررسی کنند کسانی که ادعای اصالحطلبی دارند
یابهاسماصالحطلبی،بهپستوسمتمنصوب
شدندعملکردشانموردارزیابیقرارگیرد.

بهزاد نبوی :خاتمی هیچگاه نگفته رهبر اصالحات است

اشکال اصالحطلبان این است که بلند بلند فکر میکنند
خبرآنالین -بهزاد نبوی ،فعال سیاسی
اصالحطلب و نماینده مجلس ششم به سؤاالتی
پیراموناختالفاتبینبرخیاحزاباصالحطلب
پاسخ دادکهمشروح آن در ادامه آمده است؛

آقاینبوی!مدتیاستبینطیفآقایعارفو
اتحادملتوکارگزاراناختالفنظرهاییبروز
وظهورداشت،بهنظرشماایناختالفنظربرای
جریاناصالحاتونتیجهانتخاباتتأثیرمنفی
ندارد؟

بعیدمیدانمایناختالفها،اختالفاتمهمی
باشد .شاید عمدت ًا اختالفنظرهای جزئی و
سلیقهای باشد .در همه جلسات و تصمیمگیری
کارگزاران ،اتحاد و آقای دکتر عارف در کنار هم

میبینموباهمگفتگووتبادلنظرمیکنندومشکلی
ندارند.

بهنظرشمابحثهاییکهبرسرلیستائتالفی
و یا لیست اصالحطلبهای ناب وجود دارد،
ریشهاینیست؟

نباید به این موضوعات چندان توجه کرد .هر
کس بهنوعی فکر میکند؛ ممکن است من نوعی
بهیکشکلوآقایعارفبهگونهایدیگر.
پس فکر میکنید به تصمیمات انتخاباتی
اصالحطلبانلطمهواردنمیکند؟

درنهایتیکنظرحاکممیشود.متأسفانههمهما
«بلند»فکرمیکنیمومطالبیراکهبایدخودمانمطرح
کنیم،بلندبلندمیگوییم!بهنظرمبایددیدگاههای

دوستان در شورای عالی سیاستگذاری تبادل
شوندوجمعبندینهاییازآنجابیرونبیاید.

به نظر شما رهبری فردی که در بین
اصالحطلبها وجود دارد جواب میدهد یا
اینکهبایدبهسمترهبریشوراییبروند؟

در حال حاضر هم رهبری اصالحطلبها
رهبریفردینیست.

اما روی کاغذ آقای خاتمی رهبر اصالحات
است.

ایشان هیچگاه نگفته که رهبر اصالحات
است .داشتن کاریزما موضوع متفاوتی است.
اگر منِ نوعی صدبار «تکرار کنم» کسی به حرفم
توجهنمیکند.ایشانیکبارتکرارمیکنند،تمام

لیستشان رأی میآورد .اصالحطلبان باید از این
امتیاز حداکثر بهره را ببرند و این ربطی به رهبری
فردینداردوآقایخاتمیهممدعیآننیست.ما
شورایعالیسیاستگذاریداریمکهتماماحزاب
اصالحطلبشناختهشدهوشخصیتهایحقیقی
اصالحطلب از همه طیفها در آن حضور دارند.
اینکه کاراییاش کم یا زیاد است ،بحث دیگری
است.

یعنیشماشورایعالیسیاستگذاریراجریان
اصلیرهبریدراصالحاتمیدانید؟

بایدباشد،نهاینکههست،ولیبایدآننقشرا
ایفا کند .من تقریب ًا هرگز ندیدهام آقای خاتمی در
هیچکاریبهتنهاییتصمیمبگیرد.

چند نکته  ...و متام
کاوه مصدق :نه به خاطر اینکه جلوی تغییرات را
بگیریم و باز نه به خاطر اینکه بخواهیم بمانیم به هر
قیمتی نه! نه! فقط به خاطر اینکه جلوی اینهمه
تکرار بیحاصل را که هزینه پشت هزینه متوجه
کشور کرده باید درجایی گرفته شود .در این
وضعیت چه باید کرد:

 -1در ســال  ۱۸۵۰در آلمان یک ژنرال ارتشــی
کودتا میکند و دولت قانونی را برکنار ،کل کشور در
اعتراض به این امــر اعتصاب میکنند .حتی ادارات
دولتی و بازار و مدارس .ســرانجام ظرف  ۴۸ساعت
دولت کودتا تســلیم میشــود و دولت تبعیدشده را
برمیگرداند .براندازی الزم نیست ،فقط باید حاکمان
ادب شوند .به آنها 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 ولینعمت آنها هســتند .اما دریغ از
آن انســجام و همبستگی ملی که متأســفانه نداریم.
آن پیشــکش ،در درون خود جریان اصالحطلبی هم
چندالیهای داریــم .گعده اصلی و گعدههای فرعی و
باالخره شــوراهای فرمالیته ،چه شورای هماهنگی
چه شــورای عالی سیاســت گزاری ،تصمیمات در
جای دیگری گرفته میشــود و بدنه فرهیختهای که
حیران و ســرگردان این بازیهای محفلی و قبیلهای
و ژنتیکی ماندهاند که چطور اصالحطلبی را از چنگ
این پدرخواندگان و به تاراج برندگان سرمایه اجتماعی
پس بگیرند .مشــکل ما فقط بیرون از اصالحطلبی
نیســت .مهمترین مانع اصالحــات همین مدعیان
دروغیــن اصالحطلبی هســتند که خودشــان را در
کالف خودساخته سرگردان کردهاند و یک ملت را نیز
معطل .صحبت از مجلس ناکارآمد میکنند .غافل از
اینکه شوراهای در اختیارشان نیز دچار همین معضل
شده است .صحبت از دولت در سایه میکنند غافل
از اینکه گعدههای در ســایه بجای شــوراها تصمیم
میگیرند و نمادی بیش نیستند .بهراستی این وضعیت
و این کالف ســردرگم مگر جز این است که ماحصل
تدبیرهای نداشته همین عدهای است که سالها پیش
موقعی که در اوج قدرت بودند برای کشــور و ملت
بافتهاند؟ فقط در لفظ دم از اصالحات میزنند اما در
عمل جز همین کالف بافی برای کشــور دستاوردی
ندارند .این امامزادهای نیســت که بتوان بدان دخیل
ّ
بســت .باید به این تولیگــری و مدیریت محفلی و
ً
قبیلهای و اخیرا 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 اصالحطلبــی 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
کشورهستند.
 -2پیرامون واکنش ســخنگوی دستگاه قضا در
پاســخ به ســؤال در مورد خبر بازداشت حسن میر
کاظمی با  17قالده مبنی بر اینکه« :بارها گفتهایم قبل
از اثبات مجرمیت اسم نیاورید ،با آوردن مشخصات
دچــار معذوریت برای پاســخگویی میشــوم لذا با
رعایت محذوریتهای قانونی اصل بازداشــت این
فرد را تأیید میکنــم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه
در مرحله تحقیقات مقدماتی است ،بعد از رسیدگی
اعالم میشود» اما در خصوص دیگران اتهامات اثبات
نشده بر زبان سخنگوی محترم جاری میشود .بهطور
طبیعی این سؤال پیش میاید که میان متهم با متهم چه
تفاوتی وجود دارد؟ و دلیل این برخورد دوگانه چیست؟
مشکلدستگاهقضاهمینتبعیضهاونابرابریهاست
که در درون آنهم امتداد دارد .همین تبعیضها در نحوه
رسیدگی و بازجویی و پروندهسازی! هم ادامه دارد .در
مورد برخیها بعد از کلی تخلف و خیانت و خدشهدار
کردن اعتماد عمومی تازه یادشان میافتد که بهعنوان
مدعیالعموم وظیفهای دارند و البته با رعایت شئون
و حقوق متهم که امری پســندیده است اما متأسفانه
در مــورد غیرخودیهــا اول اتهام زده میشــود بعد
میروند دنبال مدرک و پروندهسازی و اعترافگیری
ً
بدون رعایت هیچگونه حقوق و شئون متهم که اصال
پســندیده و درشان اسالم و تشــیع و انقالب و نظام
برخاسته از ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران نیست.
بااینکه این مســئله نخنما شــده و اثباتکننده عدم
استقالل و بیطرفی دســتگاه قضاست ولی بیهیچ
ترسی این روند را ادامه میدهند.
برای یافتن دلیــل این تبعیض و نابرابری ،ســه
احتمال وجود دارد یا این آقایان بهره هوشــی پایینی
دارند و متوجه نیســتند دیگــران میبینند و قضاوت
میکنند یا تصورشان این است که مردم احمق و نادان و
فاقد شعور هستند و یا اینکه ناخواسته دارند به بدنامی
دامن می زنند .دو احتمال اول با احتســاب ضریب
هوشی متوسط جامعه رد است و فقط احتمال سوم
میماند و اگر احتمال ســوم درستتر به نظر میرسد
ادامه این رویه ها چرا؟ در اینجا این سؤال پیش میآید
که مسئول خراب کردن کاخ باورهای مردم به انقالب
و درنهایت از بین بردن اعتمادبهنفس مردم چه کسی
است .درهرحال این نگرانی همچنان پابرجاست که
خدای نکرده کشتی کشور به گل بنشیند.

سیاست
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عنوانستون

آسیبشناسیتئوریکاصالحات؛

از اصالح تا جنبش
علیمهری

احمدحکیمیپور

••نظم مطالبات از منظر حکومت

همانطورکهقب ً
النیزاشارهشداصالحاتنهتنهاازجانب
مردم درخواست میشود بلکه از سوی حکومت نیز تعقیب
میشود.نوعومیزاناصالحاتقطع ًابامطالباتمردمهمپوشانی
نخواهدداشت؛امامشکلاصلیاینجاستکهآسیبشناسی
حکومت که توسط خود حکومت صورت میگیرد ،کامل
نیستولذااصالحاتپیشبینیشدهکفایتنمیکند.آسیب
عمدهکهحکومتباآنمواجهاستیکیساختاراداریبیماری
استکهازرژیمگذشتهبهارثرسیدهودیگریساختاراشرافی
مبتنیبرنگرشمذهبیاستکهتااعماقجامعهریشهدواندهو
ب ههمراهخودتبعیضراهمدرهمهسطوحگسترشدادهاست؛
یعنی جزو مطالبات همه طبقات و اقشار جامعه بوده (مطالبه
ملی) و میتواند مردم ،خودیهای دیروز و غیرخودیها را
درکنارهممتحدکند.
حسبآنچهحکومتنسبتبهآسیبشناسیخودمعرفت
دارد مطالبات سه گروه اصلی که عبارت باشد از مطالبات کل
جامعه در طبقهبندی و نظمی که از منظر حکومت مورد نظر
قراردادیمجایمیگیرند.
-1مطالباتنقد:عبارتاستازمطالباتخودیهایدیروز
قابلتحمل،مطالباتطبقهپائینوبخشیازمطالباتفرهنگیو
اجتماعیطبقهمتوسطازجملهمبارزهبافسادوتبعیضاصالح
ساختاراداری،مبارزهباآسیبهااجتماعیحفظمحیطزیست
وامثالهماست؛ونیزمطالباتحوزهخصوصیازجملهآزادی
اجتماعیوحقوقشهروندی.
الزم به توضیح است که در بحث رفع تبعیض از منظر
حکومت ،شامل اشرافیت مذهبی نمیشود .چه متأسفانه در
نظامجمهوریاسالمییکتصورغلطوجودداردکهبقاینظام
رابهتداوماشرافیتمذهبیپیوندزدهاستفلذادربحثرفع
تبعیضهرگزبهاینموضوعنمیتوانیدفکربکنیدبلکهاینگونه
مطالباتدرمطالباتممنوعطبقهبندیمیشود.همچنینتبعیض
قومیگرچهآنحساسیتاشرافیتمذهبیراندارد،امابهواسطه
وجودنوعینگرشامنیتیدرالیههایحکومتجزومطالبات
چالشیطبقهبندیمیشود.
-2مطالباتچالشی:عبارتاستازمطالباتخودیهای
دیروزچالشی،مطالباتطبقهمتوسطدرحوزه ِ
یعمومیوهم
آنچهازسایرحوزههاباقیماندهاست.
 -3مطالبات ممنوع :مطالبات خودیهای دیروز
غیرقابلتحملومطالباتغیرخودیها.
••فراوانیمطالبات:
با توجه به فراوانی زیادی که در طبقات پائین وجود دارد،
(در اینجا فراوانی دقیق مدنظر نیست) حتی در مرزبندی
طبقاتهمطبقطبقهبندیهایپیشرفتهطبقهبندیمتوسط
باالوپائینوجودداردولذااگراینرابپذیریمبخشیازطبقات
متوسطمیتوانندمطالباتطبقهپائینراداشتهباشندوازآنجاکه
میتوانندجزطبقاتپائینباشند،مطالباتطبقهمتوسطهم
میتواند از سری طبقات پائین مطالبه شود .علیایحال در
یک جمعبندی سرانگشتی یعنی تا آن حدی که در بحث ما
کفایتمیکند:

رحیمحمزه

طبیعی است که تصور کنیم موضوع آسیبشناسی اصالحات ازآنرو که خواست و میل قلبی اکثریت جامعه بوده
چقدر واجد اهمیت است .ازاینرو در موضوع آسیبشناسی مطالب بسیاری و از زوایای مختلفی در مطبوعات درج شده
است که بهجا و موقع خود قابلتأمل و توجه بوده و قطع ًا به کار میآیند .تا آنجا که به خاطر داریم بعضی از این مطالب از
منظر نظری هم به بحث پرداختهاند اما در رویکرد تئوریک بهجز چند مطلب قابلتأمل که البته موضوع و محوریت بحثشان
آسیبشناسی نبوده بلکه به ریشهها و عوامل پیدایی دوم خرداد و جریان اصالحطلبی منعطف بودهاند 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 نوشتهشده در فضای تنفسی و در درون گفتمان اصالحات صورت گرفته ،از منطق اصالحات پی روی نموده و

رتبهبندی طبقات و گروهها از منظر فراوانی

-1مطالباتطبقهپائین
-2مطالباتطبقهمتوسط
-3مطالباتغیرخودیهاوخودیهایدیروز

رتبهبندی مطالبات ازنظر فراوانی

-1مبارزهباتبعیض(هرگونهتبعیضاعمازاشرافیتمذهبی
– سیاسیواجتماعیوقومی).
-2مبارزهبافسادکهبیشترینفراوانیرادرطبقاتمتوسط
وپائینداردالبتهبعدازمبارزهباتبعیض
-3توزیععادالنهدرآمد
-4مطالباتقومی
 -5حقوق شهروندی ،حقوق زنان ،توزیع عادالنه ثروت
وسایرمطالبات
رتبهبندی مطالبات از منظر انگیزه

-1مطالباتقومیومذهبی
-2مبارزهباتبعیضوفسادوتوزیععادالنه
-3سایرمطالبات
توضیحاینکهمسلماستوزنوانگیزهدرسایرمطالبات
یکساننیستباهمتفاوتداردامامیزانواندازهگیریدقیقآن
مستلزمتحقیقاتمیدانیودقیقاستکهدراینمقالهبهعلت
تفاوت اندک همه در یک رتبه قرار گرفتهاند .البته قصد ما در
رتبهبندیهاآماروارقامدقیقنیستبلکهنشاندادنایننکته
استکهچنینتصوریدرنزددوستاناصالحطلبنبودهاست.
همانطورکهبعدا ًخواهیمدید،جهتگیریهاوبیانمطالباتدر
گفتماندومخردادفاقدچنینویژگیبودهاست؛بنابراینتاهمین
حدوبایکحسابسرانگشتیخیلیازمسائلدربخشهای
بعدی بحث آشکار خواهد شد و اینکه چرا برخالف تصور
اصالحطلبانآقایکروبیچنانرأییمیآوردومسائلبعدی
توضیحپیدامیکند.
••مطالباتملی:
برخیازمطالباتگرچهدارایجایگاهطبقهیاگروهخاصی
استامادرشرایطخاصیویادرنتیجهساختارحاکمیتممکن
استتبدیلبهمطالباتملیشوددرایرانمسألهرفعتبعیضو
گرایشبهتکنولوژیواستفادهازنخبگاندانشگاهیازمطالبات
ملیشدهاست.
••فشارمطالبات:
بعد از پیروزی و آزاد شدن و طرح مطالبات مقوله فشار
مطالباتپیشمیاید.اگربهاینفشارپاسخدادهشود،اعتمادسازی
بهوجودمیآیدودرسایهایناعتمادسازیزمینههایتشکیل
احزاب قوی فراهم میآید .در صورت عدم توجه به فشار
مطالباتبیاعتمادیپیشآمدهواحزابپایگاهاجتماعیخود
را از دست داده و تبدیل به احزاب بیخاصیت و فرمایشی
میشوند و محل رفتوآمد اشراف و زد و بندهای مافیائی و
غیرهشدهبهبیراههمیروند.
••نظممطالبات:
آزادسازی مطالبات منجر به نظم مطالبات شده و جامعه

تقسیمبندیمیشود.دراینصورتاحزاببایدتکلیفخود
رامشخصکنندکهچهمطالباتیرامیبایستنمایندگیکنند.
انتظاراینکهاحزاببتوانندحرکتهایپوپولیستیداشتهباشند
دراینمرحلهممکننیست.بعدازدومخرداداصالحطلبانآنرا
باقبلازپیروزیاشتباهگرفتندوقصدداشتندبهجایپاسخگویی
بهمطالباتوتندادنبهنظممطالباتوتعریفپایگاهاجتماعی
خویشازرانتحرکتهایپوپولیستیاستفادهکنندکهنشد
ونمیشدچوننظممطالباتچنیناجازهایرانمیدهد.
••وزن مطالبات:
منظورازوزنمطالباتترکیبفراوانیباانگیزهاستونیز
رتبهبندی مطالبات از منظر وزنی .مطالبات قومی و مذهبی از
نوع مطالبات فرا طبقهای هستند و خاصیت فراگیری دارند.
بدیهیاستکهفراوانیآنهابستگیبهفراوانیاقوام(بهتجزیه
ومجموعاقوام)ومذاهبآنهاستگاهیاوقاتفراوانیقومی
ومذهبیکام ً
الهمپوشانیمیشوددرموردترکمنها،کردهاو
بلوچهااینچنیناست.
اما همه ِ
ی این مطالبات زمانی منجر به فشار مطالبات
میشود که تبدیل به جنبش و حرکت شود .در خصوص
ترکان– کردها-بلوچهاوعربهااینجنبشوجوددارد.
درموردمطالباتطبقاتکهفراوانیزیادیدارند.دوبحث
وجود دارد آیا جنبش و حرکت طبقه متوسط و طبقه پائین
وجود دارد یا نه؟ در ایران طبقات اجتماعی به دالیل مختلف
فاقدجنبشهستندولذافشارمطالباتوجودندارد.االدرسه
مورد -1رفع تبعیض -2مبارزه با فساد و -3گرایش به علم و
فناوریکههرسهاینموارددرشرایطخاصیتبدیلبهمطالبات
ملیشدهاست.سایرمطالباتطبقاتاجتماعیبهمرحلهفشار
نرسیده است؛ و لذا فراوانی آنها در مقابل مطالبات قومی و
مذهبیمهمنیست.
••رتبهبندیوزنیمطالبات:
یاقواموهمه ِ
مجموعمطالباتهمه ِ
یاقلیتهایمذهبی
نزدیکبه 80درصدفراگیریدرجامعهایرانیرادارد:
مطالبات قومی و مذهبی -2رفع تبعیض و مبارزه با فساد
-3سایرمطالبات
پاسخ به سؤال چرا عدهای لفظ اصالحات را بکار میبرند
وعدهاینگرشیجنبشیدارند
اینکهچراعدهایلفظاصالحاترابکارمیبرندوبعضی
لفظجنبشرا،ناشیازاینمسألهاستکهعدهاییعنیآنهایی
که داخل چرخه قدرت بودند و یا چنین احساسی داشتند با
انتخاببهریاستجمهوری،نمایندگیمجلسووزارتبه
مطالبه ِ
یخوددستیافتهبودندبنابراینازمنظرآنانمطالبهای
وجود نداشت فلذا اصالحات بهخوبی منظور آنان را تأمین
میکرد .خودیهای دیروز چالشی و خودیهای دیروز
غیرقابلتحمل و غیرخودیها مطالبات خود را تحقق نیافته
میدیدند لذا از منظر آنان ،در وضعیت جنبش قرار داشتیم
و بنابراین مفهوم جنبش مدنظرشان بود و لفظ اصالحطلبی
و امثالهم را به کار میبردند .بدیهی است تعداد کسانی که
اصالحات را بکار میبرند بسیار کمتر از کسانی بود که لفظ
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نمیتوانبرایبرونرفتازاینوضعیتبهآنهامتوسلشد .بریدنازفضاوشکستنقالبهایمنطقاصالحطلبیونگرش
فرا گفتمانی از ضرورتهای بحث آسیبشناسی است چراکه آنچه در فضای اصالحطلبی نوشته میشود درواقع تمجید
و تعریف است گرچه ظاهری نقادانه و حتی پرخاشگرانه داشته باشد .علیایحال بعد از گذشت حدود ده سال از پدیده
دوم خرداد و شکلگیری گفتمان اصالحطلبی نیازمند نگرش تئوریک و نیز معرفتی به گفتمان دوم خرداد هستیم .کاری که
الزمه آن همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،برون آمدن از فضای اصالحطلبی و نگرشی از بیرون به آن است .در شماره قبل
واژههایاصالحاتوجنبشومطالباتومفهومآندربحثتبیینوضمنپاسخبهاینسؤالکهچراعدهایواژهاصالحات
را به کار میبرند و عدهای نگرش جنبشی دارند؟ مطالبات از نگاه حکومت طبقه بندی و مورد تحلیل قرار گرفت.

اصالحطلبیرامناسبمیدانستند.چراکهتعدادخیلیکمی
به قدرت رسیده بودند و مفهوم اصالحات از منظر اکثریت
جامعهقطع ًامتفاوتترازرسیدنبهقدرتبود.ازمنظراکثریت
اصالحاتزمانیحاصلمیشدکهقدرتنقدکردنمطالبات
وجود داشت و چون چنین قدرتی عم ً
ال وجود نداشت ،لذا
وضعیتدرحالتجنبشبود.
••داستان اصالحات
ما داستانی داریم از اصالحات که دارای دو اپیزود است.
اپیزود اول اشارهای دارد به وضعیت آستانه قبل از انتخابات
هفتمیندوره ِ
یریاستجمهوریکهازسال 75شروعمیشود
وتاانتخاباتپیشمیرودوداستاندیگریکهبعدازانتخابات
اتفاقافتاد.چراکههرکسیکهمیخواهدآسیبشناسیکندباید
داستانخودشراآشکارابیانکندتاهمشنوندهمتوجهشودکه
اوچهچیزیراآسیبشناسیکردهاستوبنابراینامکاننقد
منصفانهبرایدیگرانهمفراهمشودوگویندهیانویسندههم
درطولتحلیلخودازمسیراصلیمنحرفنشود.
••داستان اول -سالهای نا امیدی
اصالحطلبانیابهتراستبگوییمجناحچپ(نیروهایخط
امام)بعدازیکدورهسکوتازسال 71تا 75بافعالیتمجدد
دفتر تحکیم و لیست دادن در انتخابات دوره پنجم مجلس به
عرصهسیاسیبازگشت.درسال 75بحثانتخاباتریاست
جمهوریمطرحبودمجددا ًطبقسنتهمیشگیتنهاگزینه
جناح چپ میرحسین موسوی نخستوزیر دوران جنگ به
اذهانمتبادرشدبااعالمعدمکاندیداتوریایشانگزینهجای
گزین مدتها محل بحث بود تا اینکه سید محمد خاتمی
کاندیدایمجمعروحانیونمبارزاعالمشد.اینراهمبگوییم
هدفازشرکتدرانتخاباتدرواقعشناساییمجددنیروهای
خطاماموتشکیلوسازماندهیمجددآناندریکحزبقوی
وفراگیربودنهپیروزیدرانتخابات.
خاتمیهمنهبهقصدپیروزیبلکهبرایشناسایینیروهای
پایکاروسازماندهیبهمیدانآمد؛اماهدفدیگرنیروهایخط
امامبازگشتبهاهدافخطامامواحیاءمجددارزشهایدهه
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 بحثهای مشابه خصوص ًا حذف
نظارت استصوابی (البته نه اینکه تأیید صالحیت ملغی و رد
صالحیتبهجایآنمطرحشودبلکهمرجعتأییدصالحیت
بجایشوراینگهبانوزارتکشورقرارمیگرفت)وغیره.
امادراینمیانحلقهکیاندرطیسالهایریاستجمهوری
هاشمیرفسنجانیوحمایتغیرمستقیمایشانازعبدالکریم
سالواعظینو
سروشوسایردگراندیشانتوسطماشاءا...شم 
دیگرانشکلگرفتهبود.ناگفتهپیداستکهبحثاصلیحلقه
کیانخاتمهانقالبوتولدنظامبودوهمچنینبحثهایمربوط
به سکوالریسم و وکالت و  ...و اتفاق ًا در دانشگاهها هم نفوذ
خوبیکردهبود؛ویکی از حلقههای قوی فرهنگیتأثیرگذار
دردانشگاههابود.
گفتمانحلقه ِ
یکیان،گفتمانسروشبودونیروهایمؤثردر

دانشگاههاهمتحکیموحدتباتلفیقایندوموجودبهوجود
آمدکهتشکیالتونیروهایشخطامامیبودوگفتمانشکیانی
البتهدرحلقهکیانازادوارتحکیمهمقلممیزدند.ازگفتمانهای
موازیباحلقهکیان،عصرماارگانسازمانمجاهدینانقالب
اسالمی بود که در دانشگاهها خصوص ًا در نیروهای جوان و
رادیکال تأثیرگذاری داشت .با این پیشینه وارد انتخابات
میشویم.امروزدیگرامامنیستوازحمایتایشانهمخبری
نیست باید همراهی مردم را به دست آورد .همه رسانهها هم
درانحصاررقیب.تنهارسانهسالماستکهنیروهایخطامام
میخوانندنهتوده ِ
یمردموکیانوعصرماکهنخبگان-اعماز
سیاسیودانشگاهی-میخوانند.
از سوی دیگر رشد طبقه متوسط و افزایش شمارگان
فار غالتحصیالندانشگاهیخواهانآزادیاستفادهازاینترنتو
ماهوارهوتنوعوآزادیهایاجتماعیرابطه ِ
یزنومردوامثالهم
هستند.ازسویدیگردرانتخاباتمجلسپنجمکارگزارانتکنو
کراتمتولدمیشودکهبهخوبیمیتواندافکاروخواستههای
طبقه متوسط و نخبه را نمایندگی بکند و اتفاق ًا کاندیداهای
آنها هم در مجلس رأی باالیی در تهران آورده و وارد مجلس
میشود .همه ِ
ی عالئم حاکی از این است که اگر خاتمی و
حامیاناوخواستههاومطالباتطبقهمتوسطرامطرحکنندرأی
قابلاعتناییخواهدآورد.شخصیتعلمیودانشگاهیورفتار
حسنهاودرزمانوزارتباطرحمطالباتطبقهمتوسطسنخیت
داشتهومقبولمیافتد؛ومطالباتطبقهمتوسطگزینهتبلیغاتی
میشود .برآورد این است که خاتمی بتواند رأی قابل قبولی
کسبکند؛واینرأیمبنایکارتشکیالتیوحزبیبعدیبشود.
••داستان دوم  -ماهعسل اصالحات
جناحچپوخطامامکهانتظارچنینپیروزیرانداشت،بر
قلهاینموجقرارگرفتاکنونکسانیکهاینحماسهراآفریده
بودند ،به قدرت خویش ایمان آورده و دارای اعتمادبهنفس
شده و مطالبات طبقات پائین و سایر مطالبات آزاد میشوند.
ازاینپس ما شاهد پدیدهای هستیم بنام فشار مطالبات ،فشار
مطالباتنهتنهاجناحچپبلکهکلحکومتراتحتفشارقرار
میدهد؛وبهتدریجنظممطالباتواردمعادالتسیاسیمیشود
ومعادالتسیاسیبراساسمطالباتشکلمیگیرند.گرچه
اصالحطلبانکهتادیروزدرفکرمتشکلکردننیروهایخود
بودندویکقسمتفکرشانهنوزهمسازماندهیمجددخط
امام بود ،خود را برای این مسأله آماده نکرده بودند .تشت آرا،
آشفتگیفکری– درگفتمانخاتمیناظربهاینمسألهاست.
بدیهیاستکهاصالحطلبانازیکسوتحتفشارمطالبات
هستند و از سوی دیگر قدرت کافی ندارند چراکه ساختار
اشرافیحکومتکهنهادهایانتصابیراسرراهاصالحطلبان
قرارداده،قدرتآنانرابینهایتناکارآمدساختهاست.ازسوی
دیگراصالحطلبانیکهبهدنبالانسجامنیروهایخطامامبودند.
باپیروزیدرانتخاباتبهچیزیفراترازخواستهخودرسیدند
و بنابراین نیازی نداشتند تا تالش بیشتری داشته باشند؛ اما
دوستانحلقهکیانخواستارپاسخدادنبهفشارمطالباتبودند.
نهایت ًابهدوگروهاصالحطلبانمیانهروواصالحطلبانتندرو
تقسیمشدند.
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جهانشناسیسیاسی ،اجتماعی و اقتصادیسوئد

عنوانستون
دیدگاه

درنسبت
دینباناسیونالیسم
ادریس محمدی

روزنامهنگار
و پژوهشگر مطالعات ایران و عرب

Edrismohammadi1994@gmail.com

نمیدانم چگونه میشود ایران ،هند ،آمریکا و
دیگر جوامع هفتاد رنگ را به فرش مملو از طرح
تشبیهنمود؛ولیدستکممیتوانازمفهومآنتنوع
رامستفادکرد.تنوعاتیکهبهقولاندیشمندانعلوم
زیستی ،بیشتر از جنبههای زیستشناختی مورد
بررسی هستند تا از دیدگاههای نژادی و قومی!
بشر را از هر دیدگاهی بررسی کرد  -علیرغم
تمامی گوناگونیها و تفاوتها  -ما را به حقیقت
واحدیککلمهایمیرساندوآن«بشریت»است.
انسانی که اومانیسم اروپایی ،وی را در مرکز ثقل
اندیشه خود قرار داد و به مفهوم انسانیت رنگ و
لعابدیگریبخشید.توجهبهانسانعالوهبرخلق
مضامینشعریومجسمههایمثالنزدنیکهعمدت ًا
بیانگر رنج ،عشق ،شادی و دیگر عواطف انسانی
بودند؛ سبب گردید این پرسش مهم پیش آید که
چگونه میتوان انسان را حرمت بخشید؟ انسانی
کهسالیانبیشماریدررنجواسارتطبقاتبرتر
قرار داشت؛ هماکنون در مرحلهای قرار دارد که
میخواهد«دادِخویش»بستاند.قرائتهایمختلف
یالخصوصاسالماگرچهازبرابریطبقات
دینی،عل 
«إنّ
مختلفانسانی أکرمکمعندا...اتقاکم»وبهقول
فمینیستهایمسلمانبرابریزنومرد«إن ّاخلقناکم
من ذکر و أنثی  »...صحبت به میان آوردند؛ اما بشر،
بهویژه بشر اروپایی بدان بسنده نکرد و هر روز در
کنکاشیجدیدترپیگیرمطالباتانسانیخودمیشد.
گاهدرقامتکارگروگاهدرلباسیزنانهوگاهدرجامه
سیاه؛مسألهامابرایحکومتگرانجمعتمامیاین
پیچیدگیهایانسانیدر«نقطهاتحاد»بود.
در روایتی که نگارنده از صحتوسقم آن
اطالعی ندارم؛ پیامبر اسالم میفرماید «اختالف
امتی رحمه» اما این روایت چه ضعیف باشد و چه
صحیح،خودحاویپیامیتأملبرانگیزاست.حقیقت ًا
اینکه نگهداشت ملل گوناگون با توجه به عناصر
مختلفشانچگونهامکانپذیرمیباشدموضوعی
استکهاندیشمندانعلوماجتماعیبدانپرداخته
و اعصار متمادی را در راستای این اندیشه به
واژهپردازی و طراحی تئوری به سر بردهاند .اینکه
در عصر کنونی پلورالیسم چقدر میتواند مبین
جملهمذکورپیامبرباشدوتاچهمقدارمیتواندبر
و رویی مدرن به آن ببخشد ،خود مورد جدل و گاه
اعتراضاست؛امادریکصورتبندیکلی،طرحی
استکهازمنظریمدرنصاحبرهیافتیتاریخی
وحتیدینیمیشود.جامعهزمانپیامبرنیزمتشکلاز
گروههایمتفاوتبودکهبهرغماختالفهایزبانی
ونژادیکهداشتندهمگیدرزیرسایهعاملدیانت
بهاتحادکلمهمیرسیدندوبهگونهایمیخواستند
به هر شکلی در ذیل «حتّی تفلحوا» قرار گیرند.
عنصر دیانت که از تشکیل اولین دولت  -ملتها
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 مرزبندیهای جوامع بینالمللی
پدیدآمدهاست.موضوعیکهمتأسفانهنواندیشان
یاروشنفکراندینیبهخوبیقادربهتشریحوتبیین
آنبرایعموموخصوصجامعهنبودهاندوجدال
نامفهوم و بیسرانجام دین و دولت از همین قسم
نشأتمیگیرد.همچنانچهسکوالریسمتابهحال
بهخوبی توجیه نشده ،رابطه میان دین و دولت  -و
عناصر آن چون ملت و سرزمین – نیز بهدرستی
موردبحثقرارنگرفتهواینخودعاملیاستبرای
ایجادتضادینامیمونورویگردانیازدینیامیهن!
اگرچهتئوریهایدینیوملیازجوانبیباهمدیگر
اختالف دارند اما این اختالف برگرفته از اصل و
اساسآنهانیست؛بلکهمنبعثازشارحانآناست
که حقیقت آن را بنا به رأی خود (سهوا ً یا عمداً)
منقلبمیکنند.ازاولینمفسرانتاکنون،هیچیک
تعریف درستی از این رابطه ارائه ندادهاند .از بحث
انواع حکومتداری گرفته تا نحوه تعیین خلیفه،
همگیبهامورمستحدثهوگاهبهمنافعشخصیبر
میگردد(.ر.کمعمایغزالی،ادریسمحمدی)
مضاف ًااینکهوجوهاشتراکایندومفهومبسیار
استکهاهمآناجتماععدهایباتفاوتهایبسیار
درذیلیکبیرقاست.اگرچهناسیونالیسمافراطی،
هیتلروتفسیرپررنگوآبوگاهپرطمطراقدینی،
داعشرامیسازد؛اماحقیقتمتعادلرانمیتواناز
هردوگرفتواستفادهاینمفاهیمدرکنارهمدیگر
لزوم ًامعنیسلبیندارد.همچنانکهجداییآندو
لزوم ًابازدهیمثبتیراشاملنمیشود.سرانجاماینکه
مرادحقیردفاعورداینیاآنموضوعنیست؛بلکه
تذکراینموضوعاستکهماچقدردرمفاهیمدچار
آسیبگشتهایم.

اندیشه

[ کنکاشی در مباحث بنیادی]

حمیدنباتی

پژوهشگر

hamid.nabati@hotmail.com

پیشــرفت در همه جوانبی که در ســالم و پویا نگاهداشــتن یک
جامعه موردنیاز هستند مستلزم شناخت جوامع مختلف و استفاده از
مدلهایی است که در جوامع دیگر مفید بودن خود را نشان دادهاند.
ً
هرچند موفق بودن این مدلها در جوامع دیگر لزوما موفق بودن آنها
در جامعه ما را تضمین نمیکند ،اما شناخت این مدلها و بومیسازی
آنها میتواند منافع زیادی را بدون صرف هزینههای باال نصیب جامعه
ً
بکند .سوئد بهعنوان یک جامعه نسبتا موفق در مدلهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی میتواند نمونه بسیار خوبی برای این نوع تحلیل
باشد .این کشور امروزه یک جامعه موسوم به رفاه شناخته میشود که

سطح زندگی مردم در زمینه مسکن ،بهداشت ،اقتصاد و آموزش در
درجه باالیی قرار میگیرد .در این نوع جوامع مردم همبستگی باالیی
ً
را در اداره جامعه به نمایش میگذارند و در عوض همه بهصورت تقریبا
یکسانی از مواهب بهدستآمده از این همبستگی در جامعه استفاده
میکنند.
ً
جامعه هم متقابال کوشش میکند که از راه نظام صحیح مالیاتی
پول و امکانات موجود را طوری توزیع و باز توزیع کند که افرادی که
از سطوح پایینتری از امکانات برخوردار هستند بتوانند سطح استفاده
خود از مواهب بهدستآمده از همبستگی را افزایش دهند .در سلسله
مقاالتی که بهصورت ماهیانه در این نشــریه ارائه خواهد شد ،سعی
میشود تا الگوهای استفادهشده 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 ،ازآنجهت 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  450000کیلومتری آن ،کشور
کم جمعیتی در نظر گرفته میشود.
ازلحاظ وسعت این کشور بعد از روسیه ،اوکراین ،فرانسه و اسپانیا
قرار میگیرد .حدود  3/5میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی کشــور
در سه شهر بزرگ آن استکهلم (پایتخت) ،یوتبوری و مالمو زندگی
میکنند .حدود هفده درصد از جمعیت ســوئد را گــروه مهاجران
تشکیل میدهند که اکثریت آنها از فنالند ،یوگسالوی سابق ،عراق
و در سالهای اخیر سوریه به سوئد مهاجرت کردهاند .جدول زیر آمار
مهاجران به کشور سوئد را در سال  2017نشان میدهد 14428 .نفر
از این مهاجران ،اتباع سوئد بودهاند که در دو مرتبه از خارج از کشور

برای زندگی به سوئد بازگشتهاند.
علیرغم عضو بــودن در اتحادیه اروپا ،ســوئد بجــای یورو از
واحد پولی کرون اســتفاده میکند که در حال حاضر ارزشی حدود
یکدهم یورو دارد .ازلحاظ دموکراســی سوئد یکی از دمکراتترین
ً
کشورهای دنیاست که مردم نقش کامال مؤثر و مستقیمی در انتخاب
سیاستمدارانی که بایستی کشور را اداره کنند دارا میباشند .سوئد یک
کشور سلطنتی هم در نظر گرفته میشود ،بدین معنا که باالترین مقام
رئیسجمهور 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 هیچگونه قدرت سیاسی نداشته و صرفا
شاه و خاندان سلطنتی بهعنوان نمایندگان کشور سوئد در مراسمهای
گوناگون و رسمی حضور پیدا میکنند.
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نقدوآسیبشناسینحله(مشربومسلک)سیاسیاصالحطلبی
اما قبل از ورود در فضای حسی بحث در ابتدا الزم مینماید
که به این واقعیت اندک ورودی داشــته باشیم که شعار مردمی
«اصالحطلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» نه یک برداشت و
شعار هیجانی محض و نه یک نه بزرگ بر اصل مسلم و الزامی
اصالحطلبی است بلکه یک دست رد به سینه کسانی است که
در طول دهههای 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 میدهد) تالش
داشــتهاند که مفهوم بنیادینی به نام اصالح و اصالحطلبی را در
گروگان و مصادره خود داشته باشند و از قبل این اتکای صرف
بدون آنکه عملشــان مطابقتی با مقتضیات اصالحطلبی 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 بهجایی راند و در گوشهای گیر انداخت که در
آن نه حاکمیت برایشان تره خرد میکند چون میبیند که حرکت
و شــعار این قوم برانگیزاننده و حالل مشــکل عمومی نیست
و.نه مردم تکیهگاه تمناها و آرزوهای خود را بر ظرفیت و تحمل
اصالحطلبان شعاری استوار میســازد زیرا که به عینه دریافته
است که توصیههای بسیار محتاطانه و فاقد اعتبار آنها اثربخشی
خاصی بر حاکمیت برای تغییر در نگرشها و الگوها ندارد
حال برای بسیاری از ما وابستگان به این مجموعه این سؤال
مطرح اســت که چرا به چنین موقعیت و شــرایطی رسیدهایم
شرایطی که در آن با یک منطق محاسباتی بسیار ساده میشود
گفت که هم از گندم رأی شدهایم وهم از خرمای بغداد؟
برای پاســخ به این سؤال بهاجبار باید بازگردم به این نکته که
ً
متأسفانه اصالحطلبان نتوانستند و یا اساسا نخواستند بدانند که
باید رفتار مطالبه گرانه خود را با استفاده از امکانات و ابزارهای
ً
کامال مشروع و قابل قبولی سامان دهند
در چرایــی این اتفــاق باید گفت که اصالحطلبــان با همه
فرازوفرودهایی که داشتهاند هنوز درنیافتهاند که باید بهصورت
جدی و عملی برای ســه آیتم زیر در عمل ســازمانی -تاریخی
اقدامات و فعالیتهای درست و برنامهریزیشدهای داشته و آن
را منتشر و مورد تأکید همگانی قرار دهند
 – ۱بررسی مسئله
 – ۲شناخت و قبول راهحل
 – ۳ایمان خالصانه نسبت به اجرای آن و یا توضیح شفاف این
نکته که چرا نتوانستهاند بدان عمل کنند
اجازه بدهید تا این سه آیتم را در عالم واقع واشکافیم تا ببینیم
ً
که چرا اصالحطلبان نتوانســتند و یا اساســا نخواستند که در
جایگاه واقعی ادعایی که دارند قرار گیرند
عزیزان مسأله امروز ما و یا مسألهای که بعد از انقالب میباید
بدان میپرداختیم تا شرایط تنگناساز موجود به اجتماع و انقالب
تحمیل نشود چه بود و چیست؟
ً
مشخصا اگر به سه شعار محوری و محتوایی انقالب که همانا

اصالحطلبان
در شمارگان گذشته رویکرد کلی بحث را بر مفهوم بسیار عمیق مطالبه و
حسن اسدی
مخصوص ًا مطالبه از چه نوعی بنیاد گذاردیم و با ورود در حوزه ارکان و
عضو شورای عالی سیاستگذاری
حامای استان زنجان
مؤلفههای الزمه یک کار سیاسی ( .۱سازماندهی  .۲آموزش  .3انضباط
hasanasadi.1338@gmail.com
تشکیالتی  .4تبیین مسئولیت سیاسی) عنوان داشتیم که اصالحطلبان
نتوانستهاند این مؤلفهها و ارکان را در متن یک تشکیالت پایدار و هدفمند باور و با تالش برای نهادینه ساختن آنها در متن
مجموعههایی که چون قارچ رویش دارند و هر روز اصالحطلبی برای خود دکانی سرپا میکند تا شاید بتواند از حاکمیت
امتیازی بگیرد و با این کار چون دشنهای همه تاروپود مجموعه اصلی را از هم میدرد مشی اصالحطلبی را سامان و روح
جدی و تازهای در آن بدمند و در ادامه با تأکید روی این اصل که رهبران اصالحطلبی یا در داخل کشور به راویان شکرشکن
شیرینگفتار اتفاقات تبدیل شدهاند و یا از ایران کوچ کرده و با اینکه از امکانات رسانهای گستردهای آنهم با سهولت و
سادگی فراوان در بهرهبرداری برخوردارند همه کارشان به تولید هجاها و نجواهایی تبدیل شده است که حتی در خود آنها
توان انگیزانندگی برای در پیش گرفتن یک مشی پویا و رو به تعالی ایجاد نمیکند ،با این شمای موجز از سابقه گفتار فکر
میکنم که بحث در خصوص نوع و کیفیت مطالبات را به همینجا بسنده کنیم و با کشاندن حوزه کالم به این وادی که
اصالحطلبان نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که باید رفتار مطالبه گرانه خود را سامان دهند و از امکانات و ابزارهایی کام ً
ال
ویژهای در این زمینه استفاده کنند ،به آسیبشناسی آنچه گریبان مدعیان اصالحطلبی و جامعه را به چنگ آورده و هرروز
بیش از گذشته فضای تنفس و فعالیت همه را تنگ میکند بپردازیم:

استقالل ،آزادی و جمهوری اســامی بود بازگردیم این سؤال
جدی در منظر دید واقع میشود که ما اصالحطلبان در سالهای
پس از انقالب چه آن زمانی که در قدرت محض بودهایم و پشت
و روی شمشیرمان میبرید و چه آن زمانی که خود را در جایگاه
یک قدرت سیاسی دریافتکننده مطالبات مردم برای تبدیل به
توصیه به حاکمیت میدیدهایم بهدرستی به این شعارهای محوری

توجه نکردهایم و با پایداری و ثبات قدم مختص مجموعههای
فکری ،سیاسی در جهت تحقق آنها اقدام عملی و یا تولید فکر
علمیبامحتوانداشتهایم؟
و اگر داشتهایم و به راهحلهایی هم رسیدهایم آن را در حد اینکه
خود را ملزم به قبول بدانیم و پاشنه کفشها را برای عمل بدانها
وربکشیممصمموملزمنیافتهایم
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و درنهایت اینکه با ایمان و مخلصانه به دنبال اجرایی کردن
آنها نرفتهایم و یا با همــان ایمان و اخالص بر موانع و عواملی
که مانع از تحقق آنها میشــدهاند نتاختهایم و حتی صمیمانه با
حاکمیت در خصوص مســئولیتهای شــهروندی که داریم و
وظایفی که بهعنوان یک مجموعه سیاسی باید بدانها بپردازیم
اتمامحجت نکردهایم و درجایی که باید مســائل را علنی کنیم
مردمان را در جریان امور قرار ندادهایم و از اینکه نتوانستهایم ونمی
توانیم وعدهها و تعهداتمان را عملی کنیم راست و حسینی با آنها
گفتگونکردهایم
ببینید دوستان اینکه مردم میگویند اصالحطلب ،اصولگرا
دیگر تمام ماجرا نه این است که آنها با منطق و باور اصالحطلبی
و بازنگری و بهبود مخالفت دارند و قهر کردهاند و این بخش از
فرهنگ انسانی را از مجموعه باورهای خود حذف کردهاند بلکه
اشاره مستقیم آنها به من و مایی است که
 -1مسئله و مشکل واقعی مردم را دریافت نکردهایم
 -2راهحلهــا را نیافتهایم و یا اگر هم یافتهایم آنها را قبول و
باورنکردهایم
 -3مؤمنانه و با اخالص در راه عمل بدانها حرکت نکرده و
یا باب گفتگو را با مردم بازننمودهایم
وگرنه مردم و تاریخ بهدرستی میدانند.
که در هر اقدام و فعالیتی که انســان برای تأمین منافعی و یا
عمل به تعهــدی بدانها مبادرت میورزد 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 میکند این است که
ً
عامل بکار دقیقا 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 بهانهتراشی روی بیاورد.
برای نمونه مگر دولت در سالهای 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
کسبوکار 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 حوزههای خدماتی سوق داده و در
بسیاری از جهات آنها را از حیض انتفاع خارج کرده است؟
چند درصد از متخلفان اقتصادی منتســب به اصالحطلبان
بودهاند؟
چند درصد این تخلفات با اطالع و تأیید اصالحطلبان صورت
گرفتهاست؟
ً
و چند درصد از اصالحطلبان دقیقا درزمانی که از تخلفات
آگاه شدهاند اقدام به افشای آن کردهاند؟
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لوح با قانون چه تفاوتی دارد؟ لوح اوامر ملوکانه
است که بهاشتباه قانون تصور میکنیم .زمانی مقررات
یککشورلباسقانونبهتنمیکندکهپروسه ِ
یآنکامل
طیشدهباشد.قانونمحصولتضاربآراءکسانیاست
کهمنتخبمردمهستند.بهصرفاینکهعدهایبهعنوان
نمایندهمردمبنشینندومقرراتیوضعکنندقانونبهوجود
نمیآید.اینکهاینافرادبدونهیچگونهمداخلهایازسوی
ناظرانومجریان(کهازضروریاتبدیهیاست)وباآراء
مردم برگزیده شوند ،از مقدمات الزم آن است؛ گرچه
شروطکافیهمدارد.اینکهانتظاراتازاینجمعکهزین
پسمجلسیاپارلمانخواهیمنامیدبهچهکسانیمحدود
میشودازشروطکافیآناست.یکصدواندیسالاز
مشروطیتمیگذردچقدراینمسئلهتحققیافتهاست؟
چقدر در طول سالهای سلطنت پهلوی از فرمایشی
بودنآنگفتهایم؟فرمایشیبودنیعنیچه؟یعنیاینکه
به نام مردم ولی به امر ملوکانه مقررات وضع کردن؛ این
چه معنایی میتواند داشته باشد؟ یکی از آن معانی این
استکهظاهردموکراتیکبایدحفظشودامامحتویبه
ارادهاقلیتحاکمونتیجهآناینمیشودکهمردمچون
این مقررات را از خود نمیدانند ،به آن اعتقادی نداشته
باشندوبهقولمعروفحتیالتزامعملیهمندارندمگر
از روی ترس و یا اجبار باشد که به آن ناچارا تن بدهند
و در طی سالیان دراز اینگونه عمل شده و در خصلت
وخلقوخویماجاافتادهاستکهقانونگریزیمترادف
زرنگی قلمداد شود و مگر خود حاکمان به آن التزام
داشتهاند،اعتقادبماندبهجایخود،چونخودحاکمان
یدانستهاندومگرهمین
نیزقانونراامریدستوپاگیرم 
امروز هم متأسفانه مشاهده و مالحظه نمیشود؟ اگر
چنین نیست لفظ و واژهای فراقانونی معطوف به چه
معنایی است؟ چرا چنین بوده است؟ چون نظارت بر
اجرایقانونوجودندارد.چهکسیبایدبراجرایقانون
نظارتکند؟همهمیدانیمکهنظارتبراجرایصحیح
قانون هم بر عهده قانونگذار نهاده شده است .در اینجا
به معنای دوم فرمایشی بودن میرسیم .کسی که اوامر
ملوکانهرامقررمیکندنمیتواندبهآمرخودنظارتکند
و این مفهومی است که تکتک نمایندگان در دوره ِ
ی
پهلویآنرابهخوبیمیفهمیدند.مداخلهنهتنهابهتعیین
نمایندگانوتدوینمقرراتدرپارلمانپایاننمیپذیرد،
بلکهدخلوتصرفواعمالنظردرمقرراتتدوینشده
بعد از مجلس هم ادامه مییابد .مگر در دوره ِ
ی پهلوی
مداخالتبهانتخابنمایندگانوتدوینمقرراتخاتمه
مییافت؟ (در مجلس سنا که مجلس اعیان و انتصابی
بود ،مقررات و قوانین بررسی و تأیید میشد) تن دادن
به مقررات همینجوری تبدیل به فرهنگ نمیشود؛
در تمامی مراحل پای بند بودن به عدممداخله از سوی
حاکمانازشروطالزمآناست.
••نقش احزاب و مطبوعات چیست؟
نهادهایی که مجازند در آراء مداخله کنند احزاب
هستند و مطبوعات ،هم نقش اطالعرسانی رادارند که
نقش فراتر از احزاب را ایفا میکنند .لذا دامنه فرمایشی
بودن باید گسترده شود تا با ناکارآمد کردن احزاب
و مطبوعات پروسه فرمایشی کردن کامل شود .چرا
احزابومطبوعاتبایدازحکومتمجوزبگیرند؟اگر

الزماستفعالیتهاشناسنامهدارباشندآیاازطریقثبت
کردنشدنینیست؟اینهمهپیچیدگیبرایچیست؟
آیابرایمداخلهوتکمیلفرآیندفرمایشیشدننیست؟
«فرمایشی بودن» در درون خود مفهوم «ناکارآمدی» را
هم همراه دارد .ناکارآمدی همزاد فرمایشی بودن است.
چرابایدفرمایشیکرد؟چونقدرتحاکمپاسخگویی
ومحدودبودنرادوستندارد«.فراقانون»بودنمیطلبد
کههمهامورفرمایشیباشد.
ازدیگرسو،اگرقرارباشدهمهفراقانونیعملکنند
چه اتفاقی میافتد؟ هرجومرج حاکم میشود .لذا الزم
استکهفراقانونیبودنمحدودبشود.محدودبشودبه
عدهایواینیعنیاعمال«تبعیض»پسنتیجهمیگیریم
که«تبعیض»همهمزاد«فراقانونی»بودناست.
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 میافتد؛ یعنی
برایفراقانونیبودنبهتبعیضمیرسیموبرایتبعیض
مامحتاجفرمایشیبودنهستیمکهناکارآمدیراهمبه
دنبالخواهدداشت:
ناکارآمدی فرمایشیبودن تبعیض فراقانونی
ازسویدیگرجامعهمانیازمندطیکردنپروسه ِ
ی
توسعه خود است .این توسعه نیازمند قانون است.
توسعهکهبادستوروبخشنامهانجامنمیشودوتحقق
نمیپذیرد،برنامهمیخواهد؛فرضماایناستکهبرنامه
واقع ًا یک برنامه توسعه مطابق شرایط محلی و لحاظ
کردن مزیتها و نواقص و پایشهای پیشینی است و
بدون کاستی و کام ً
ال عالمانه گزیده شده است؛ برنامه
برای اجرا نیازمند قانون است .چه تعهدی وجود دارد
کهدرراستایبرنامههاییکهبرایتوسعهریختهمیشود
عملشود؟چهتضمینیبرایآنهست؟باچهاطمینانی
میتوان مطمئن بود هزینههایی که طبق برنامه متوجه
جامعه میکنیم فقط هزینه نبوده و مسئوالن و مأموران
اجرادرقبالاینهزینههابهدرستیعملخواهندکردو
روزی این هزینهها جواب خواهد داد؟ حا ِل ناخوش
امروزما،درواقعهمانفرداهایتوسعهایبودکهپدرانمان
به امیدش از لذت حا ِل خودشان گذشتند؛ اکنون اما در
کجا هستیم؟ اقتصاد خوداتکای سنتیمان تبدیل به
اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی شد که اتفاق ًا از رژیم
گذشتهیاهمانتجربهپیشینمشروطیتبهارثرسیده
وکماکانادامهدارد.بحثمااقتصادتوسعهنیستفقط
اشارهمختصریبودبهاینکهچرابهجایتوسعهسراز
ناکجاآباددرآوردیم؟بعدازانقالبهمهیکصدااسالم
رامیخواستیم؛تعارفکهنداریم؛واقع ًابعدازچهلسال
چقدراسالمیترشدهایم؟واقع ًااینقضایما،اینمجلس
ما،ایندولتماچقدراسالمیشدهاست؟درمقابلچقدر
از اسالم فاصله پیداکردهایم؟ و آینده جامعه ما به کدام
سمتوسو میرود؟ خیلی راحت است هم در حوزه
تصمیمسازیوهمدرحوزهتصمیمگیریمشک لداریم.
نهاجازهوروددانشرامیدهیمونههمانراکهنوشتهایم
عمل میکنیم .این است که در بحث اقتصاد توسعه و
توسعهنیافتگی ضرورت توسعه سیاسی که معبری
استبرایحاکمیتقانونچهدرمراحلانتخابچهدر
مرحلهتدوینمقرراتوچهبعدازآنوچهدربعدنظارت
احساسمیشودوبدونآنرشداقتصادیدستیافتنی
نیست به شرطی که رشد اقتصادی در جریان توسعه
سیاسی فراموش نشود ،چراکه در این مرحله توسعه
سیاسیفقطیکمعبراست.
من تعجبم این است که روشنفکران جامعه ما اعم

از اصولگرا و اصالحطلب و اپوزیسیون اص ً
ال چرا از
این فاکتورها فراتر نمیروند و از مطالعات فرهنگی و
نظریههایجدیدقدرتاستفادهنمیکنند؟
خیلیازپیچیدگیوسختیهاوخشونتهاینهفته
درگفتمانماریشهدرنگرشمعرفتیمادارد.درحالیکه
غرببهسویتغییرپارادایمداناییخویشگامبرداشتهو
انسانوهستیوجهانفنّاوریوهمه ِ
یدستآوردهای
خودرابازتعریفمیکند؛شایدکهاینپیچیدگیهاواقعاً
و الزام ًا برای شناخت بشر الزم نیست؛ شاید یکی از
دالیل ناتوانی ما در شناخت علتهایمان نیز ریشه در
اینپیچیدگیهاییدارندکهخودساختهایم.علیایحال
گامیپیشمیرویمببینیمآیادردلآنمیتوانبهسادگی
وشناختدقیقترودرستتریرسیدیانه؟
نسبتگفتمانوقدرترادرهمه ِ
یابعادونیزدالیل
واستداللآنرابهمطالعه ِ
یآثارفوکو،هابرماسودیگران
ً
حوالهمیدهیمتاوقتمانزیادگرفتهنشود.مختصرااشاره
میشودکهبرخالفگذشتهدرآناتومیقدرت،اقناعکه
ازجنسگفتمانوسخناستدرردیفسایرابزارهای
قدرتماننداجباروتطمیعقرارمیگرفت،نیست.باتوجه
بهاهمیتونقشگفتمانوزباندرساختذهنوفرهنگ
ونظمجامعهمیتوانبهخوبیدریافتکهقدرتچگونه
خود را در گفتمان (نظم گفتار) بازتعریف و بازتولید
میکند در درون آن غسلتعمید یافته و به درون قلب
مردمرخنهکردهوموفقبهجلباعتمادمردمگردد.
قدرتهای دموکراتیک مشروعیت خویش را از
گفتمان جامعه خویش میگیرند و قدرتهای غیر
دموکراتیکنیز.اگرساختارحکومتدرایراناینچنین
است و یا ساختار مشروطه سابق آنچنان بود ریشه در
یماداشت.جامعه ِ
گفتمانجامعه ِ
یمامتحولشدوبه
مشروطه رسید و تجربه شکست مشروطیت منجر به
جمهوریاسالمیشدکهدرواقعتجربهدیگریازهمان
مشروطیتاستودردرونگفتمانجامعهمتحولشده ِ
ی
ما.گرچهدوتجربهداشتهایماماگفتمان،عوضنشدهاست
وهمانیبودهکهقب ً
الوجودداشتهاست.همانطورکهآنها
شبهمدرنیسمرادرایدئولوژیپهلویساختندماهمشبه
تئوکراسیراجانشینشساختیم.مشکلماروشنفکران
نبودند،همانطورکهمشکلماامروزدیننیست،بلکه
اشکالدرجایدیگریاست.
گفتمانجامعهمااشرافیاست.اشرافینهبهمعنای
ساختار فئودالیته ِ
ی آنکه فورا ً به دلیل نداشتن تجربه
فئودالیسم آن را رد میکنیم .فئودالیته در غرب برتری
خود را در گفتمان اشرافی بازتولید میکرد .اشرافیت
یعنی برتری و شرف داشتن عدهای بر دیگران حاال این
برتریتمیتواندمنشأهایزیادیداشتهباشد.درتاریخ
ما فره ایزدی ،ظل ا ،...نژاد آریایی و امثالهم بوده نوعی
مزیت ویژه که عدهای را از دیگران جدا میکند .در اروپا
ایننگرشبافئودالیته(نسبیوفرزندارشد)جفتوجور
شدهبودولیدرایرانبهنحویدیگریوباچیزدیگری
پیوندهخوردهاست.
گفتمان ما اشرافی است به این معنی که به عدهای
شرافتوبرتریتبخشیدهاستوخوبطبیعیاست
کهاینبرتریتدرساختارحقوقیونوعحکومتخودرا
نشاندادهوبازتولیدمیکند.ایدئولوژیپهلویهامبتنیبود
بربرترینژادآریاییوبرتریزبانفارسیبرسایرزبانها
و گویشها و آن را پیوند زده بودند با مدرنیته گو اینکه
هزارانسالقبلکوروشکبیرمنادیمدرنیتهبودهوازاین
خیالبافیهاکهشماومامیدانیمهیچواقعیتتاریخی
وبیرونینداردوامثالتقیزادههاوفروغیهاوافشارها

و دیگران در فرهنگستان آن زمان به بازتولید این تفکر
مبادرتکردند.آنهااشرافیتراازگفتمانماگرفتندودر
ایدئولوژیپهلویبازسازیکردند.درجمهوریاسالمی
همهماناشرافیتکارخودراکرد.عدهایآنراگرفتند
و در حکومت اسالمی بازخوانی کردند و این تجربه
قبلی هم رفت .گرچه میدانیم فرهنگ اسالمی یکی از
مدعیاناصلینفیبرترینژادیومنادیبرابریوبرادری
برایهمهانسانهابودولیدرایرانشیعهآرمانیبهتدریج
جایخودرابهتشیعتاریخیدادواینکهمیگفتیملیس
الالنسان اال ما سعی و اینکه هرروز هفده بار میگوئیم
محمدا ًعبدهورسوله...کهمحمدعبداوستوزندگیاش
سراسرعبدواربودواینکهمیبینیمعلیدرخطبههای
معروفش اشرافیت عرب را در هم میشکند و چوب
همینمخالفتهایشرامیخورداینکهمیبینیماناکرم
عندا ...اتقی کم و سابقون السابقون اولئک المقربون که
صراحت ًانظامنابرابریرادرهممیشکندوبهقولشریعتی
همینتشیععلویدرطولتاریختبدیلبهتشیعسیاهی
میشودکهسلطنتراازدرونمکتبتشیعبیرونمیکشد
و از این حسین (ع) و راه حسین ِّ
مخدری میسازد که
اکنون آن را مشاهده میکنیم و اینهمه عشق و عالقه و
شوروهیجانتبدیلشدهاستبهسازمانمذهبیایکه
بتواندایننظاماشرافیوبرتریتهاراتوجیهبکندوقس
علیهذاکههمگانآنرابهترمیدانید.
پس مشکل ما دین نیست و من در تداوم دیدگاه
شریعتیکهتزمذهبعلیهمذهبرامطرحکرد،گامی
فراترمیروموآناینکهگفتماناشرافیتاستکهعلیه
مردم موضع گرفته .همین اشرافیت است که آزادی و
عدالتوهرچیزرادراینسرزمینبهنفعخودمصادره
کردهاست.درمواجههباغربهماثرخودرامیگذارد.
از غرب میگیریم اما آن چیزی را که و آن طوری که یا
ضرریبهنظاماشرافی،نداشتهباشدویابهنفعآنتمامشود
وایناستکهنهپارلمانماپارلماناستونهدانشگاهما
دانشگاهاستونهصنعتمانصنعتونه...
ایناشرافبهظاهرویاحتیبهجددربینخودجنگ
زرگریدارند،نهدنبالایرانوایرانیتهستندونهدنبال
اسالموتشیعونهاخیرا ًکسانیکهدمازانقالبمیزنندبه
دنبالانقالبهستندونهمخالفانشانبهدنبالجمهوریت
و دموکراسی .استفاده ابزاری از اعتقادات و باورها و
ارزشهایجامعهدرهرقضیهایصادقاستدرقضیه
حضورزناندرقضیهجوانگراییردپایآنرابهخوبی
میتوانمشاهدهکرد.درژنهایبرتردرانحصارطلبیدر
آقازادههایدختروپسردرمشارکتزناندرامورجامعه
در سهم خواهیشان از انقالب و کشور که حضورشان
هیچتوفیریدربهترکردنحالجامعهمانندارد.ازاینرو
معتقدم نباید به نابرابری پنهانشده در ورای شعارها
بیتوجهباشیم.اینگفتمانفقطدرحکومتنمودندارد
درهمه ِ
یابعادوزمینههاوبخشهاحضورداردحتیدر
درونمخالفینومناسباتدرونیآنها.مابایدگفتمانمان
راازاشرافیتونابرابریپاککنیم.
اما در ایران اشرافیت به سه دوره قاجار ،پهلوی و
جمهوریاسالمیتقسیممیشودودرهرکدامبهنوعی
بازسازیشدهاست.بهقولیکیازصاحبنظرانتاریخ
ایران در دوران پهلوی که بعدازآن قاجار آمد و نیز در
جمهوریاسالمیفقط%5خاندانهایقدرترفتندو
%95باقیماندند؛وهنوزکههنوزاستقدرتدردستان
آنهامیچرخدچرا؟
چونبرخالفتصور،مشکلمانهمدرنیتهاستونه
دینبلکهمشکلمااشرافیتاستکهدرگفتمانماوجود
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مشروطهخواهینوین
علی اکبرمختاری

روزنامه نگار و فعال سیاسی
aamokhtari20@gmail.com

داردوایناشرافیتازدرونخانوادهومدرسهودانشگاه
بازتولیدمیشودودرهمهجاالقابوعناوین،حکومت
بیچونوچرادارند.ساختاربوروکراسی،مریضاست.
چونگفتماناداریمااشرافیاست.ترفیعاتبراساس
شایستگیهانیست.براساسفضیلتهاوشرفهایی
است که ربطی به شایستگی فرد ندارد وابستگی به
خانوادههای قدرت و ...این است که تا این گفتمان
اصالحنشود،ساختاردموکراتیکدرآنجاینمیگیرد
و درجایی که گفتمان دموکراتیک مبتنی بر برابری و
برادریشکلنگیردمااینمشکالتراخواهیمداشت.
نمیخواهم 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 تکتک آحاد
جامعهبااینمشکالتمواجهمیشویم؛اماساختاراشرافی
خود مانع بزرگی است برای رها نشدن این استعدادها
و خالقیتها و نیز کشنده همه ِ
ی انگیزهها و تواناییها
بنابراینبهنظرمنمشکلماباآزادیواستقاللوپیشرفت
حلنمیشودمشکلمابابرابریوبرادریحلمیشود
حتیدردروناصالحطلبیهمماگرفتارایناشرافیتو
نابرابریهستیم.همانداستانکهنهخودیوغیرخودی
کهدرمجلسششمواردادبیاتسیاسیماشدوانحراف
در اصالحطلبی آغاز شد .همان داستان ایرانی و انیرانی
(ضدایرانی)کهدرشاهنامهداریمهمانداستانباماوبرما.
کدامما؟ماییکهسعیداستوبرماییکهشقیاست.در
اینداستاندیگرجاییبرایتوسعهوجودندارد.جایی
برایپاسخگویینیستسعیدبهشقیپاسخبدهد؟ایرانی
به انیرانی؟ خودی به غیرخودی؟ و این است که بعد از
چهلسالرسیدیمبههماننقطهصفر.همچنانکهبعد
ازصدسالرسیدیمبهسرسطروآغازیدیگروتکراری
دیگربایدفکریاساسیکنیمبهایننقطهسرخطبهاین
آغازهایدیگربهاینتکراردرتکراروچرخهمکررات.
چارهمایککلمهاستکهمستشارالدولهدرصدوپنجاه
سال قبل گفت .نباید از قانون فرار کنیم .چاره ما قانون
است نه فراقانون و نه اوامر ملوکانه و ونه  ،...قانون است
کهدردرونخودبرابریرادارد.چهحاکمچهمحکومدر
برابرقانونمساویهستندتاکارآمدیبهسیستمبرگردد؛
و قانون نیز به عدممداخله صاحبان قدرت در چرخه
انتخاباتبرمیگرددتامجلسیغیرفرمایشیوبرخاسته
ازمتنجامعهوکارآمدشکلبگیرد.
در جامعه نابرابر دلنگرانی و دلسوزی به خاطر
ارزشهای جامعه شعاری بیش نیست و تحت هر
عنوانی باشد ،فقط بهانهای 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 سیوهفت قانون
اساسیواصلبرائتنبود.فقطدعوابرسرمرجعتأیید
صالحیتبود(تأییدصالحیتیعنی؛اصلمجرمبودن
همه مگر آنکه صالحیت کاندیدا تأیید شود) .چپیها
معتقدبودنددولتمرجعتأییداستولیجناحراست
معتقدبودشوراینگهبانمرجعتأییداست.چراکهتنها
از این طریق است که نابرابری حفظ میشود و هر دو بر
ایننابرابریمعتقدندواگرقرارباشداصلبرائتاجرایی
شود؛یعنیهمهصالحیتداشتهباشندمگرخالفآن
ثابتشود؛منجربهبرابریمیشود.
درپایاننبایدبهمجیزگوییهاتوجهکردبیشترشان
دوستی خاله خرسه است به قول معلم استاندارد ساز
مفاهیم انقالبی ،شهید دکتر بهشتی من تلخی برخورد
صادقانهرابرشیرینیکاذبمنافقانهترجیحمیدهم.

نیمه مردادماه مصادف است با سالروز یکی
ازتحوالتبزرگسیاسیتاریخایرانیعنیتغییر
شکل حکومت از حکومت مطلقه به مشروطه
و صدور فرمان مشروطه که در سال 1285
توسطمظفرالدینشاهقاجارصادرشد.مشروط
کردن فرمان پادشاه یا تغییر حکمرانی از فرد به
جمع و واگذاری امر حکومت از یک خانوادهٔ
خاص به عموم مردم ،درواقع تجربه تاریخی
بشر جهت حفظ کرامت انسانی و در امان بودن
جامعهازآسیبهاومضراتتکمحوریاست
که در حکومتداری از شخص گرایی بهسوی
جمعگراییوبهرهگیریازخردجمعیحرکت
کردهاستوازمزایایآنهمچونآزادی،عدالت،
رفاهوپرهیزازجنگوکشتاربهرهمندگشتهاست.
لذادرفرآیندتغییرشکلحکومتهاروندکاهشی
تأثیر افراد یا نهادهای انتصابی در مقابل افزایش
اختیاراتجماعتوگروههایانهادهایانتخابی
مشاهدهمیشود.نمونهبارزاینفرآیندرامیتوان
در تاریخ حکومتداری در انگلستان مشاهده
کرد که از قدرت بیحدومرز پادشاه درگذشته
کاستهشدهوبهقدرتمردمیامجلسنمایندگان
افزودهشدهاستوپادشاهیاملکهدخالتیدرامور
اجراییندارندوصرف ًاجایگاهیتشریفاتیدارند
ولیبزرگترینومهمترینتصمیماتسیاسی
درمجلسعواماتخاذمیشود.ایرانیاننیزهمانند
دیگرمللجهاندرتاریخسیاسیخودحکومت
استبدادیوگذرازآنوتشکیلحکومتمشروطه
را در دوران قاجار تجربه کردهاند .این فرآیند
مشروطهخواهییعنیکاهشقدرتافراددرمقابل
مردمیامجلسملیدردورههایمختلفتاریخی
یکساننبودهاستیعنیپسازانقالبمشروطه
بعضیازپادشاهانوافرادبادیکتاتوریواعمال
سلطهدراموراجراییمجددا ًاقتدارمشروطیت،
قانون و نظام پارلمانی را در محاق بردهاند .از این
منظر میتوان مظفرالدین شاه قاجار را به جهت
برپاییوهمراهیبامشروطیت،برخالفاسالف
واخالفشآزادمنشترینپادشاهایراننامبرد.
تشکیل جمهوری اسالمی و تفکیک قوا در
راستایافزایشمشروطیتوتقویتحکومت
قانونبهحسابمیآید.بعضیازصاحبنظران
شکل حکومت دینی و ساختار قانون اساسی
در جمهوری اسالمی را متضاد با مشروطیت و
آزادیخواهیم یدانندوبنابرایننقدهاییازسوی
نخبگانودانشمندانعلوماجتماعیدرخصوص
عدمتوازنقدرتبیننهادهایانتخابیوانتصابی
یاتأثیربیشازحدایدئولوژیدرتعامالتسیاسی
یاتأثیرنهادهایغیررسمیوقدرتهایپنهانغیر
پاسخگو در تصمیمات و امور نهادهای رسمی
مطرح میشود .از نظر نگارنده نقدهایی که از
سویطیفوسیعیازنخبگان،ازنواندیشاندینی
همچون سروش ،شبستری ،ملکیان و کدیور تا
گروههایسیاسی،علماوروحانیون،مدرسانو
اساتید دانشگاهی یا چهرههای جوانی همچون
دخانچی ،دهباشی و صدرالساداتی که هر یک
از این افراد و گروهها در شبکههای اجتماعی به
تئوریپردازیونقدساختارسیاسیمیپردازند
رابدوناینکهبخواهیمنفی ًایااثبات ًادرموردهرکدام
اظهارنظری کرده باشیم میتوان در اصطالح
مشروطهخواهینوینتعریفکرد.
مشروطهخواهی نوین در پی عزت و اقتدار
ایرانوایرانیاستوضمنمشروعیتبخشیدن
به نظام سیاسی موجود از وضع نامطلوبی که در
سیاست،اقتصادوفرهنگشکلگرفتهرنجمیبرد
و برای رهایی از شرایط نامطلوب و رسیدن به
وضعمطلوبتوصیههاونسخههایمتفاوتیبرای
حکومتتجویزمیکند.مشروطهخواهیاولیهبا
تدوین قانون اساسی همراه بوده است ،ساختار
قانوناساسیومیزانبهرهمندیازعدالتوتقسیم
قدرتوثروتبرایطبقاتوگروههایمختلف
جامعه و نسلهای مختلف متفاوت و حیاتی
میباشد .لذا با توجه به ارائه طرح جمهوریت
سوم از سوی احزاب سیاسی بیشتر نقدهای
مشروطهخواهینوینبه نظاممعرفتیوحقوقی
ولزوماصالحوتغییرقانوناساسیبازمیگردد.
بخشی از مشروطهخواهی نوین را نخبگان
جوان و نسلهای متأخر شکل میدهد که
خواستارقانوناساسیزمانخودهستندوقانونی
کهتوسطاجدادشاننگاشتهوتصویبشدهاست
را به چالش میکشند .رضایت و مقبولیت همه
اقشارجامعهازقوانیناساسیحکومتوشیوه
حکومتداریشرطاساسیمشروعیتاست.
لذا برای جلوگیری از انسداد سیاسی ،تقویت
مشروطیتوتداومتوسعهسیاسیالزماستبه
ندایمشروطهخواهینوینبهعنوانتوصیهای
که در جهت پایداری ایران و کاهش رنج جامعه
نقادی میکند توجه کرد و نظرات و تئوری
پردازیهای آن را در جهت رسیدن به وضعیت
مطلوببکاربست.
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دربارهگسستنسلها
سخنرانیشروینوکیلیدرنشستفصلیگسستنسلی

3

به همت کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایران ،نشست فصلی با موضوع گسست نسلی در
روز چهارشنبه مورخ  98/3/29در محل موسسه نشرآوران با حضور جمعی از عالقهمندان حوزه
فرهنگ برگزار شد .در این نشست مجید ابهری و شروین وکیلی به ایراد سخنرانی پرداختند .مفهوم
جامعهشناختی نسل ،الگوی چرخش نسلها ،تأثیر انقالبهای فناورانه و تنشهای اجتماعی ایران
امروز ناشی از گسستهای نسلی ازجمله مباحثی بود که شروین وکیلی جامعهشناس و استاد
دانشگاه در این نشست به آنها پرداخته است که اراده ملت از این شماره و در چند قسمت منعکس
خواهد نمود .مسأله گسست نسلها برای کسی مثل من که یک نسل بینابینی است مسأله خیلی
ملموسی است .چه چیزی ما رو متمایز میکند از نسل قبل و نسل بعد .این شکافی که ما معمو ً
ال
میبینیم بین نسلها از کجا میآید؟ 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 میبینید همهجا به این ماجرا اشاره شده است .افالطون در کتاب جمهور میگوید
انحطاط در یک جامعهای رخ میدهد چه اتفاقی میافتد؟!
جوانها از بزرگترهایشان اطاعت نمیکنند .عین این جمله را در اخالق ناصری هم
میخوانید در متون دیگر هم میخوانید .بهعبارتدیگر شما اگر در طی تاریخ به متونی که در مورد
اخالق نوشتهشده نگاه کنید یکچیزی که مشترک میبینید این است که در هر نسلی از اینکه نسل
بعدی جوانها که دارند میان منحطاند و بیادباند و ماشاا ...رعایت ما را نمیکنند و چرا
اینگونهاند شکایت میشنوید .بهعبارتدیگر گسست نسلی به معنای تفاوت میان مردمی که در
دو نسل متفاوت زندگی میکنند به نظر میآید که یک امر جهانی و یک امر عمومی در تاریخ است.
همه جوامع در کل تاریخشان انگار این شکلی بودند ،نسلهای جدید با نسل قبل یک تفاوتهایی
داشتن منتها چه تفاوتهایی و کی این تفاوت به گسست منتهی میشود؟ درواقع اینها پرسشهای
مرکزی اولیه ماست .در بخش پایانی این نشست که با مدیریت زهره رحیمی مسئول کمیته
فرهنگی حزب برگزار شد ،شروین وکیلی به پرسشهای حاضرین پاسخ دادند که بخشهایی از
آن تقدیم میگردد.

پرسش :من با این کلمه گسست مشکل دارم .چون واقع ًا برای جامعهیِ ما
خیلی بار مثبت دارد .حکایت از یک جامعهای است که عقب میماند و یا
عقبماندهمیشودوبقیهجوامعکهجلومیزنند.منباتوجهبهخوشبینی
که شما نسبت به ایرانزمین دارید ،دو آسیب جدی که در جامعه ما وجود
داردعرضمیکنم.ماحدودا ًیکچهارمجامعهمامشغولوندالیسمهستند.
یکچهارمازجامعهکهدرگیرمعضلبیکاریاند.مسئلهبعدیاینکهجامعه
ماواقع ًایکجامعهیِ کاستاست.ماکهاینجانشستیم،چوندرسخواندیم.
اگرتحصیالتمانباالتربرودحتیدرایننشستهمشرکتنمیکنیم.این
یکمشکلاساسیاستکهبعدازانقالباسالمیخیلیشدتپیداکرد.این
کاستبودنجامعهمامدامدرحالعمیقترشدناست.ازطرفیبرمیگردم
بهفرمایشاتحضرتعالیکهمیگوییدمایکرگهیِ فرهنگیجهانیداریم،
یک روحیه پهلوانی داریم ،یک روحیه جوانمردی داریم که از شاهنامه و از
پدرانمان به ما ارث رسیده است .بله میپذیرم؛ اما در کنارش ما آدمهای
خیلیبزهکاریهستیم.نمونهاشهمانکامیونهاییکهتویخیابانهاموقع
یکتصادفریختهمیشودومردمغارتمیکنند.رانندهمشغولیکدقیقه
استراحتوسیگارکشیدناست،بارماشینشرامیدزدند.مثالشرادرزلزله
همدیدیم.همانجاهادزدیشده،تجاوزشدوبعدهماینهمهکمکهای
مردمیمعلومنیستکجارفته.

ببینیددوستان،یکچیزیبرایتانبگویم.منمتوجهاماینمطالبیکهدارید
میگوییدتجربهزیستیشماستکهخیلیازماهمشبیهاشراداریم.منتهی
راستشرابخواهید،منخیلیدرمورداستفادهازکلماتسختگیرم؛یعنیمث ً
ال
وقتیشمامیگویید:وندالیسم.وندالیسمدقیق ًایکتعریفروشندارد.بههر

چیزینمیگوییموندالیسم.یااینکهمیگویید 25درصدمردموندالهستند.
بایدیکآمارمعتبریبدهید.منهمینطوریاعدادوارقامراقبولنمیکنم.
اینکهشمادیدییکنفررفتهوفالنجاروخرابکرده،بلههممتوجهموهم
میدانمکهمواردزیادیداریم.منهمیکیرودیدمکهخرابمیکردهوالبته
یکیروهمدیدمنکردهومشغولساختنبود.اینشکلنتیجهگیری،خیلی
معنیدارنیست.بهنظرمکلماترایکخوردهدقیقبایدبکاربرد.همینطور
درخصوصدیگرکلیدواژههامثل«کاست».جامعهکاستیتعریفدارد.چند
نفراینجادرجمعما،درکارخانهکارکردند؟کارهایپایین،سطحپایین،کار
کردند؟(چندنفردستبلندمیکنند)
ببینید بین ما این دوستان هستند .اآلن بنده دکترا دارم .آن دوست دیگر
منکهآنجانشستهاندوباهمدیگرگپیداشتیم،فوقلیسانسدارند.منتوی
کارخانه کار کردم و ایشان هم قطعه خودرو میزدند .حتی خاطرهاش را از
اینکهدستشزیردستگاهآسیبدیدهبرایمگفت.ماجامعهکاستینیستیم.چند
نفر از شما که اینجا هستید طی ده سال گذشته ک ً
ال سبک زندگیتان عوض
شده؟(دستهاباالمیرود)
بلهدقیق ًا.خیلیهامونسبکزندگیمانعوضشده.کاستیکمفهوم
روشنیدارد.عقایدمردمتغییرکردهآنهمطیدهسال.میگویندخیلیازاین
کلیدواژهها،کلیدواژههایجاافتادهایاستکهبایدموقعبکاربردنمنظورمان
روشنباشدوگرنهممکناستهمینطوریچیزیبگوییم،منفییامثبتکه
باعثبشودباشنیدنشانالکیخوشحالبشویمیاالکیخودمانراسرزنش
کنیموناامیدبشویم.دوستان،بهتراستاینکاررانکنیم.

پرسش :من دوست دارم به وجه سیاسی من و دیگری بیشتر از وجه

فرهنگیاش اشاره بشود .اگر بخواهیم از وجه سیاسیتر به این مسأله نگاه
کنیم .اتفاقی که امروز در ایران افتاده ،بیشتر یک جدال دروننسلی است
تاگسست.

یک جدال دروننسلی .جدال من در مقابل دیگری .مث ً
ال یک فرد جوان
بسیجی است .او در ساختار رسمیت دارد اما منِ جوان دیگر ندارم .برای
همینوقتیمیگوییمجوان،اینجوانبایددرساختارتعریفشدهباشدو
ازنیروهایشدرآنساختاربهرهگرفتهشود.بهنسلدهه ۷۰و ۸۰دقتکنید.
جوانیکهدرساختارحضورداشتهباشند،نیست.شاهدیمکهاینهافقطدر
کفخیابانبهعنوانسوژههایسرگردان،بهعنوانچسبزخمهادارندکار
خودشان را میکنند نه آن نقش ساختاری؛ و در یک جدال دروننسلی با آن
بخشدیگرازجواناناند.
تاجاییکهمندیدمماحدود ۱۵تنشپایهدرجامعهایرانزمینداریم.این
تنشهاکهدارممیگویمهمشان،درسرتاسرقلمروایرانزمینمشترکاست
و این خیلی جالب میباشد .ما تنشهای مشترک داریم ،برای این است که
مث ً
الشمایکعراقیمیبینید،یکترکمیبینید،یکاهلترکیهمیبینیدیک
پاکستانیمیبینید.راحتمیفهمیدحرفشچیست.مشکالتماندقیق ًایکی
است .این ۱۵تنش که ۱۲تا از آنها برجستهتره بین ما مشترک است .یکی
تنش مربوطهبه قطببندی سیاسی است .ببین ماجرا این است :تنش یعنی
چه؟یعنیشکافبینوضعیتموجودومطلوبُ .مدلمابهاینمعنیاست.
شمامث ً
الدرموردگسستنسلیحرفمیزنیچرااینیکتنشاست؟
بهاینخاطرکهیکوضعیتموجودیداریمکهدرآن،محتوایفرهنگی
نسلقبلبهنسلبعدمنتقلنمیشودویکوضعیتمطلوبیداریمکهدرآن،

اینمحتوایفرهنگیمنتقلمیشودوانسجاماجتماعیتولیدمیکند.منتهی
اینتنشهاییکهداریمحرفشانرامیزنیمرویهمدیگرهمتأثیرمیگذارند.
چیزیکهشمااآلنگفتیدومثالزدید،خیلیتنشدروننسلینیست.درواقع
تنشنسبتبهقدرتاستوالبتهکهاینتنشهمخیلیجدیاست.منتهی
دقتکنید،بحثهایکمقدارک ّمیمیشوداینجا.ببینیدچنددرصدجمعیت
در آن ردهبندیاند که شما میگویید؟ اگر در یک پیمایش ملی آرای احزاب
سیاسیشمارشبشوند،مشخصمیشود.
مادرواقعبایکالیهایکهبسیاربهسرعتداردچروکیدهمیشودوالیه ِ
ی
نخبه اقتصادی سیاسی کشور است روبرو هستیم .این الیه بهسرعت دارد
چروکیدهمیشودویکیازعالئماینکهمیگویند«:ایرانکشورامامزماناست»
ایناستکههمچنانبااینشرایط،باقیاست.بااینحجماندکیازکارآمدی
کهداردوحجمنابخردیکهجریاندارد.
آنجدالیکهشمابهآناشارهدارید،بیشتربهاینمربوطهوسوژه«من»فکر
کنمخیلیدرآنموضوعشمامهمنیست؛یعنیاتفاق ًاآنجانگاهمیکنیدومیبینید
آنچهآنهاتولیدکردند،خیلیشبیهبهجواننیست.اینبنده ِ
یخدابیشترشبیه
یککپیازبابایشاستتاکلمهجوان.ولیمیریتویخیابانوجوانهاراکه
میبینیدخیلیاینشکلیکهآنهاساختند،نیستند.بسیارجالبهچوناینیکی
ازآنانسدادهاینسلیاست؛یعنینسلقدی ِمصاحباقتداروقتیخواستهکه
خودشرابازتولیدکند،جوانخودشرابازتولیدنکردهخودشرابازتولید
کردهکهناموفقاست.اصوالًهمیشهاینفرایندناموفقاست.

کاهش یا افزایش
باروری
دررابطهباکاهشنرخباروریزناندیدگاههای
مختلفی مطرحشده است و آن چیزی که روشن
استدلیلاینتحولبهتواناییجسمیزنانومردان
برای زادوولد ارتباطی ندارد و عوامل دیگری هم
مؤثرواقعمیشود.
با ورود زنان به عرصه تحصیل و کار ،تمایل
آنانبهداشتنتعدادزیادفرزندکاهشیافتهاستیا
اینکهوقتیدرشرایطفعلیزنیبخواهد 6یا 8ماه
مرخصی زایمان بگیرد ممکن است شغلش را از
دستبدهدواینموضوعدرعملبرمیزانباروری
تأثیرمستقیمدارد.
در یکی از ابعاد دیگر ،خانوادههای پرجمعیت
زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی
افراد،فعالتروبانشاطبودهوبهسالمتوصحت
زندگیمیکنند.اگرچهخانوادههایپرجمعیتیهم
وجودداردکهبهدلیلشرایطاقتصادیواجتماعی،
تعداد افراد خانواده برای آنها ایجاد مشکل کرده
است و اینکه اگر خانوادهای پرجمعیت در بستر
فقراجتماعیقرارگیردمشکالتشافزودهمیشود.
درمقابلخانوادهکمجمعیتبهمراتبنگرانیهای
کمتریدرپیشرودارند.
چندموردازخطراتکاهشجمعیتدرجامعه
میتوانبه.1تغییرنظامهایتربیتیومفاهیماخالقی
 .2کاهش نشاط اجتماعی  -اقتصادی  .3کاهش

حجمورشدجمعیتملیو........
البتهبخشبزرگیازکاهشباروریبهتغییرات
اندیشهای و گرایش زوجین در باروری است که
باطیفوسیعیازعواملاجتماعیارتباطدارد.
همچنین تحصیالت زنان ،نیروی کار زنان،
هنجارهای فرهنگی میتواند بر سطح زادوولد
تأثیرگذاشتهباشد.
دربیناینمواردتحصیالتزنانبرحدمتوسط
وفرزندآوریارتباطمستقیمدارد.
در کشورهای درحالتوسعه که زنان برابری
جنسیتی بیشتری کسب میکنند و بهواسطه
تحصیالتوکسبشغل،عرصهاجتماعیرابیشتر
تجربهمیکنندوبهتبعآنبهدنبالتحققانتظارات
و آمال و آرزوهای فردی خود میروند ،از باروری
خودمیکاهندچونفرزندآوریرامانعدستیابیبه
آرزوهاواهداففردیخودمیبینند.
ازطرفیدیگرمیزانباروریهرخانواربستگی
بهجایگاهوپایگاهاجتماعیوالدینداردبهگونهای
کهخانوادهباتوجهبهپیشرفتوترقیحاصلشده
درجامعهوموقعیتیکهبهعنوانیکعضودارااست
بهباروریوفرزندآوریمیاندیشد.
لذانتیجهمیگیریماینکاهشوافزایشباروری،
همه جوانب را میتوان برایش در نظر گرفت ،که
فرهنگ/اقتصاد/میتواندگزینههایمهمترآنباشد.

سیاست
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میزگرد «واکاوی چالش جریانهای سیاسی در آستانه انتخابات »۹۸در ایرنا

حکیمی پور :حذف اصالحطلبان با برچسب ضد والیتفقیه
ایرنا -احمد حکیمی پور فعال سیاســی اصالحطلب در
میزگرد ایرنا در پاسخ به حســین کنعانی مقدم فعال سیاسی
اصولگــرا گفت :اصولگرایــان از مارک و برچســب «ضد
والیتفقیه» همچون تبر نامرئی برای حذف اصالحطلبان از
انتخابات استفاده میکنند و این فرایند حذف به افراد درون خود
جریان اصولگرایی نیز کشیده شده است.
به گزارش گروه تحلیل ،تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا،
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم موضوع مشارکت
سیاسی از طریق نظام حزبی و بهویژه جایگاه احزاب و گروههای
فعال در دو جریان اصلی اصولگرایی و اصالحطلبی از اهمیت
ویژهای برخــوردار بوده و ضــرورت پرداختن به چالشها و
مشکالت موجود بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در همین راستا گروه تحلیل ،تفسیر و پژوهشهای خبری
ایرنا اقدام به برگزاری میزگــردی با حضور «احمد حکیمی
پور» فعال سیاســی اصالحطلب و «حسین کنعانی مقدم»
فعال سیاسی اصولگرا کرده است .کلیاتی از این میزگرد در پی
خواهد آمد.
••صورتبندی فعلی سیاسی کشور جوابگوی نیازهای
جامعهنیست

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 رقابتهای درونی شــدهاند .دیگر در
گفتمان اصولگرایی از نوسازی و حرفهای جدیدی که بتواند
سبد رأی آنها را بیشتر کند ،خبری نیست.
او افزود :البته در جناح مقابل هم مشــکالت وجود دارد.
اما بهطور کل به نظر من صورتبندی سیاسی رسمی موجود
اصولگرا-اصالحطلب دیگر جوابگوی مسائل سیاسی جامعه
نیست .این تقسیم بندگی دوگانه بیانگر واقعیتهای سیاسی
جامعه ما نیست .مســائل و مشکالت جدیدی وجود دارد و
نیروهای جوان انتقاد دارند .این دو جریان دیگر انگیزهبخش
نیســتند .نمیتوانند 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 میشود و موفق بوده
است.
در ادامه این میزگرد حسین کنعانی مقدم نیز بهنقد جریان
اصالحطلبی 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 گروههای

دیگر .بهعالوه مانیفست مشخصی هم ندارد یعنی مشخص
نیست که با اصولگرایان چه اختالفات و یا چه نقاط مشترکی
دارند.
او افزود :هــر دو جریان اصالحطلــب و اصولگرا دارای
یک کارنامه عملکرد هستند .مردم از هر دو جریان نقد دارند.
عملکرد اصالحطلبان از ســال  ۱۳۸۸بــه بعد در جامعه زیر
ســؤال رفته است .این جریان در جامعه رنگباخته است .به
نظر میرسد هسته مرکزی اصالحطلبان جریان سال ۱۳۸۸
را یــک جنبش میدانند کــه ما با این امر مخالف هســتیم.
اصالحطلبان اگر خواهان بازگشــت به قدرت هستند باید به
مردم جواب دهند .آنها نباید روی شــانههای آقای روحانی و
غیره قرار گیرند.
••مردم کاری به خطکشیهای سیاسی ندارند
حکیمی پور در پاسخ بهنقدهای کنعانی مقدم گفت :جریان
اصالحطلبی در حال تجدید ســازمان و ساماندهی نیروهای
خود است؛ چه در تهران و چه در شهرهای دیگر .اما در مورد
رهبری باید بگویم که اصالحطلبان 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 خطکشیهای سیاسی

توجــه نمیکنند .بخش قابلتوجهی از شــرکتکنندگان در
انتخابات یعنی بیش از  ۷۰درصد آنها در  ۱۰روز آخر و حتی در
روز انتخابات در مورد کاندیداها میپرسند 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 میگیرد .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 .تالشهایی مانند
«قانون جامع انتخابات» صورت میگیرد اما خیلی کند پیش
میرود .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 گرفتهشده
درهرصورت مشارکت  ۵۰درصدی 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 آدمها با انگیزه و شایســته

منزوی میشوند و آدمهای دالل و کاسب وارد عرصه سیاسی
میشوند.
••مشارکت کمتر از  ۵۰درصد است

در ادامه کنعانــی مقدم به پیشبینی میزان مشــارکت در
انتخابات مجلس پرداخت و گفت :بر اســاس مطالعاتی که
انجام دادهاند میزان مشــارکت زیر  ۵۰درصد خواهد بود مگر
اینکه شرایطی خاص پیش بیاید .یعنی از نظر سیاسی اتفاقاتی
بیافتــد که میزان مشــارکت را باال ببــرد .در همه انتخابات
انجامشــده  ۷۰درصد آرا غیر جناحــی و  ۳۰درصد جناحی
است .از این  ۷۰درصد نیز  ۴۰درصد جزو آرای خاکستری به
شمار میرود و  ۳۰درصد نیز آرای هیجانی است.
حکیمی پور هــم در ادامه انتقادات خــود به نظام حزبی
کشــور اظهار داشــت :باید احزاب کار ویژههای مشخصی
ً
داشته و کامال مشخص و شفاف باشند .احزاب باید کارخانه
شهروندسازی باشند .اما متأسفانه احزاب در نیازهای اولیه
خود ماندهاند .درگیر زد و بندهای پشت پرده هستند .چگونه
در چنین فضایی حزب فراگیر میتواند 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 میبینند که حکمروایی حزبی حاکم نشــود.
مشکل دیگر این است که در نبود نظام حزبی و سرکوب احزاب
جا برای سیلبریتیها و امثال آنها باز شده است.
••حذف اصالحطلبان با انگ «ضد والیتفقیه بودن»
حکیمی پور بهنقــد فرایند گزینش کاندیداهــا و یا تأیید
صالحیت آنها پرداخت و گفت :جامعه این احساس را ندارد
که نهاد نظارتی بر انتخابات بیطرف اســت .همچنین بحث
شورای نگهبان مهمترین دغدغه اصالحطلبان است .بسیاری
از کاندیداها رد صالحیت میشوند .این رد صالحیتها منجر
به بیانگیزه 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 صالحیتها ممکن اســت
برای برخی مهم نباشد اما برای برخی بسیار مهم است .زیرا
آبرویشان به خطر میافتد.
او در ادامه سخنان خود اظهار داشت :اصولگراها با مارک
ً
و برچســب «ضد والیتفقیه بودن» اصال ح طلبان را حذف
میکننــد .آنها انگ ضدیت با والیتفقیــه را به ابزاری برای
حذف اصالحطلبان تبدیل کردهاند .درواقع با یک تبر نامرئی
نیروهای انقالبی را حذف میکنند .کار بهجایی رسیده است
که با این تبر نیروهای خود جریــان اصولگرایی را هم حذف
میشوند .حکیمی پور گفت :شبکه وسیع شورای نگهبان در
سراسر کشور از اصولگرایان هستند و دارند برای اصالحطلبان
پروندهسازی میکنند .برای ایجاد احساس بیطرفی در مردم
باید تعدادی از افراد درون این شــبکه از اصالحطلبان باشند.
ما نمیگوییم شورای نگهبان نباشد بلکه اگر نظام حزبی حاکم
شود خود احزاب شایستهها را انتخاب میکنند و کار شورای
نگهبان هم راحتتر میشود.
••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 میانجامد .ما دنبال تکحزبی ،دوحزبی و
چندحزبی ناکارآمد که پشتش زر و زور و تزویر باشد نیستیم.
در مشارکت سیاسی مردم در امور خود ،احزاب ابزاری هستند
که میتوانند اراده مردم را تبدیل به یک خواســته بکنند و این
خواســته را بهعنوان یک پل ارتباطی بیــن مردم و حاکمیت
منتقل کنند و این کار هم با فرستادن نمایندگان خود در مجلس
یا انتخابهای 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.

در جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت مطرح شد

حذف چهار صفر از پول ملی بدون کاهش تورم هیچ سودی برای کشور ندارد
انتخابات در کشور باید حاصل داشته باشد

به گزارش حامانیوز جلســه شــورای مرکزی
حــزب اراده ملــت در دفتر مرکــزی این حزب با
حضور اکثریــت اعضا دبیرکل و قائممقام دبیرکل
برگزار شد.
در این جلســه احمــد حکیمی پــور دبیرکل

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

امــروز مهمترین 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 عمال تغییــری در زندگی خود
ندیدهاند 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 ارگانهای
مختلف احزابی که آنها را معرفی کرده بر عملکرد
ً
آنها رصد میکنند و طبیعتا نیز احزاب پاسخگوی
مردم هستند که چنین فردی را برای پارلمان معرفی
کردهاند.
در این نشست مسائل دیگری مانند انتخابات
لیســتی و الکترونیکی هم مطرح شــد که به نظر
میرسد 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 صحبتهای
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 همهپرسی که اخیرا
از ســوی برخی دولتمردان مطرحشــده گفتند:
همهپرســی و رفراندوم مســئلهای بود کــه ما در
قطعنامه کنگره اخیر حزب بهعنوان یک ظرفیت

مناسب برای حل برخی مشــکالت کشور بدان
اشاره کرده بودیم و این امر اگر به تأیید مقام رهبری
برســد میتواند 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 مطرحشده مثل تغییر پایتخت،
مطرح میشود ولی اراده جدی برای دنبال کردن آن
دیدهنمیشود.
حذف چهار صفر یکی از روشهایی است که با
پایین آمدن ارزش پول ملی برای کنترل روانی جامعه
صفرهایی را از پول واحد کشــور کم میکنند .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 تاکسیداران و
امثال آن را مدیریت میکند و تنشهای آن را جمع
میکند.
اما ایــن طرح بدون آنکه بســتری برای پایین
آوردن تورم فراهم شــود هیچ سودی برای کشور
ندارد.
بنابراین توصیه میشود اگر دولت دکتر روحانی
همزمان برنامهای برای کنترل تورم ندارد نباید دست
به این اقدام هزینهساز بزند .البته باید گفت که کنترل
ً
تورم تقریبا هیچ ربطی به تحریمها ندارد کشورهایی

مانند ســوریه و افغانســتان هســتند که با وجود
تحریمها 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 فوقالعاده 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
فوقالعاده اعضای ارشد برای اعالم آخرین مواضع
حزبتشکیلمیشود.
در پایان جلسه اعضای شورای مرکزی تصویب
کردند که در بحث مبارزه با فســاد که قوه قضاییه
بشــدت در حال پیگیــری آن اســت در بیانیهای
مواضع ،پیشنهادات و رویکرد خود را اعالم کند.
گفتنی اســت بحثهای مرتبط با همهپرسی،
حذف صفر از پول ملی و رژیمهای حقوقی دریای
خزر در نشریه حزب بهطور مبسوط مورد واشکافی
قرار گرفته است و عالقهمندان میتوانند به سایت
دوهفتهنامهارادهملتمراجعهنمایند.
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روزگاری نهچندان دور در دهه هفتاد ،اکثر نشریات محلی
مستقیموغیرمستقیم،متأثرازحضورپررنگمعلمانقلمبهدست
بود.فرهنگیانیکهضمنعملبهوظایفسازمانی،اوقاتفراغت
خودراباروزنامهنگاریوخبرنگاریسپریمیکردندتاضمنبیان
مشکالتمعیشتی،منزلتیوصنفیخودازتریبونهایموجودبا
عرقروحیخویشتأثیرمثبتیدربهبودزندگیمردمپیرامونشان
داشتهباشند.متأسفانهامروزهنسلمعلمانپویا،جسور،قلمبهدست،
صاحب اندیشه و البته دستاندرکار حوزه رسانه و خبر رو به
انقراضبودهوبسیاریازفرهیختگانفرهنگیکنجعزلتاختیار
کردهودرزندگیشخصیخویشغوطهورند...
•• روز خبرنگار
 17مردادبهمناسبتشهادت«محمودصارمی»روزخبرنگار
نامگذاری شده است .این روز فرخنده را بر خبرنگاران و
روزنامهنگارانپرتالشوجویندگانحقوحقیقتتبریکگفته
امیدواریمافقهایروشنتریدرانتظاردوستانرسانهوخبرباشد.
•• راه رفتن بر لبه تیغ
روزنامهنگاریوخبرنگاریدرعصرانفجاراخبارواطالعات
بهویژه در جهان سوم راه رفتن بر لبه تیغی است که هر لحظه
امکانسقوطوهبوطدرآنمحتملاست.بدونشکهرکسیدر
وجودشبعدیازابعادمتکثرخبرنگاریراداراست.تالشبرای
درک بی کموکاست حقایق در نهاد ماست .امروزه خبرنگاری
دنیایبیسروتهیاستکهچهارمقولهصحت،سرعت،دقت
وکیفیتاضالعاصلیآناست.

سردبیران :علی مهری ،رحیم حمزه
مدیر پشتیبانی :شهرام آقایاری

نشانی :تهران ،خیابان باقرخان شرقی ،نرسیده به خیابان جمالزاده روبرویخیابان دکتر قریب ،پالک  ،17طبقه اول
کد پستی1419648641 :
چاپ :پیامرسانه
نمابر66918556:
تلفن66918555 :
سازمان آگهیها و امور مشترکین 44672934 :ارتباط پیامکی با نشریه اراده ملت30007650002967 :

خلفی خبر داد:


تهران
با دستور معاون دادستان
علیذکریاییمجریهمایشحجاب
تحتتعقیبقضاییقرارگرفت
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  ۲۰ام تیرماه ۹۸
خطاب به بخشی از جامعه صحبتهای توهینآمیزی
رانسبتبهزنانمطرحکردهبودوآنهاراحیوانخطاب
کردهبود،خبرمیدادودعوتویبرایپیگیریحقوقی
موضوع ،در ابتدای مرداد  ۱۵نفر در فضای اینستاگرام
اعالم آمادگی کردند تا پیگیر حقوقیِ این رفتار
اهانتآمیز شوند .این جمع از کنشگران در نامهای به
علی القاصی مهر دادستان تهران خواستار ورود ایشان
بهعنوان مدعیالعموم برای رسیدگی به اجرای
توهینآمیز «علی ذکریایی» مجری همایش در تهران
شدند.
اینکنشگراندرنامههایجداگانهایبهفراکسیون
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
نامهها تأکید شده است چنین رفتارهای اهانتآمیزی

آنهم در مراسم عمومی ،مصداقی از زوال گسترده ِ
ی
حقوق جامعه و زمینهساز رفتارهای تقابلگرایانه بین
شهروندانخواهدبودکهدرنهایتنارضایتیوخشونت
و تنش را در فضای جامعه ،دامن خواهد زد .از سوی
دیگرسرکارخانمابتکارمعاونزنانریاستجمهوری،
ضمنانتشارنامه ِ
یاینکنشگراندرصفحهاینستاگرامی
خود ،اعالم نمود پیگیری و رسیدگی به نامه ِ
ی این
کنشگران را به مشاور حقوقی خود سپرده است.

بهگزارشحامانیوزبادستوررضانجفیمعاوناول
دادستانتهرانبهدادسرایجرائماخالقیمبنیبربررسی
اتهامات وارده به مجری همایش حجاب در تهران که
بخشیازجامعهزنانکشورراحیوانخطابکردهبود،
علیذکریایی(مجریمذکور)تحتتعقیبقضاییقرار
گرفت.
این دستور در پی دیدار مجید خلفی نماینده
درخواستکنندگانمجازاتعلیذکریاییبارضانجفی
معاوناولدادستانتهراندرروزچهارشنبه ۱۶مرداددر

محلدادسرایعمومیوانقالبتهرانصورتگرفت.
مجیدخلفیدرایندیدارضمنبرشمردنمصادیق
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
علیذکریاییازمسیرقانونیمطرحشدهپاسخمثبتدهد.
رضا نجفی معاون اول دادستان تهران نیز با ذکر
این موضوع که توهین و اهانت از مصادیق مجرمانه
قابلگذشتبودهودرصورتتقدیمشکوائیهازطرف
فرد یا گروهی دادسرا صالحیت ورود پیدا میکند بیان
نمود :البته در مصداق جاری (علی ذکریایی) به لحاظ
اینکهتوهینواهانتبهبخشیازجامعه(زنان)صورت
گرفته،اتهاممذکوربهاینمجریقابلبررسیمیباشد.
وی به دادسرای جرائم اخالقی دستور داد ضمن
بررسی مستندات ارائهشده ازجمله فیلم اظهارات
ذکریاییبهموضوعمطروحهورودوگزارشیبهدادستان
ارائهدهند.

•• تأثیرات فضای مجازی بر رسانه و خبر

گرچه گوشیهای هوشمند و تکنولوژیهای جدید تمام
عرصههایاجتماعیازجملهعرصهخبروژورنالرامتحولکرده
ومحدودیتهایزمان،مکان،زبان،امکانوجغرافیارادرنوردیده
است و ما بهطور روزافزون با انبوه خبرنگاران آماتور و پدیده ِ
ی
روزنامهنگاریشهروندانمواجههستیم،لیکنهنوزهممسئولیت
انعکاساخبارراستین،بدوندخلوتصرفجناحیوگروهی
وهمچنینپایبندیبهتعهداجتماعینسبتبهدرستیوصحت
خبربیشترمعطوفبهخبرنگارانوروزنامهنگارانحرفهایاست.

•• تحلیلیا تکثیر؟ مسئله این است!

از چالشهای مثبت خبرنگاران و اهالی مطبوعات میتوان
بهکارکردمثبتدرارتقایکیفیزندگیاجتماعی،پرتوافکنیبر
تاریکخانههایقدرتوثروت،بیانمشکالتواقعیمردمدرقالب
گزارشهایتحلیلی،یادداشتهایپژوهشیونتیجت ًاامیدآفرینی
میباشد.بههرحالنشریاتکاغذینیزهمانندکتابدرمعرض
تهدیدوتحدیدندومطبوعاتکاغذیهمبسانکتاببرایبقای
خودمحکومبهارتقاءکیفیتوانطباقخودباتکنولوژیهاینوین
وتحلیلرویدادهایمهمجاریهستند.
•• ضرورت نظام جامع رسانههای همگانی
درپایانامیدواریمضمنحرکتتدریجیاهالیرسانهوخبر
بهسویحرفهایومستقلشدنازحکومت،حاکمیتنیزدرقبال
بهرهمندیازخدماتدوستانرسانهوخبر،درخصوصتأمین
حداقلهایمعیشتومنزلتاینقشرشریفوالبتهآسیبپذیر
گامهایعملیبرداشتهوباتدوین،تصویبوعملیاتیکردننظام
جامعرسانههایهمگانیپاسدارحقوقاهالیرسانهوخبرباشد.

دفتر جدید حزب اراده ملت شعبه
مرودشت افتتاح شد

حسین زارع :دوران فرد محوری
به پایان رسیده است

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 اصالحطلب 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 طایفهگرایی تمام
شده و باید با حضور در احزاب و انجام کار تشکیالتی و احترام
به خرد جمعی در عرصههای 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 عم ً
ال 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 میباشد و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر
و امید دوباره احزاب شکل گرفتند .در ادامه نماینده عالی دولت
در شهرستان مرودشت افزود :خوشبختانه توانستهایم 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
شکلگیری 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 شکلگیری احزاب
سیاسی هستند تقدیر و تشکر میکنم .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:

•• چالشهای حوزه رسانه و خبر
یکیازمشکالتعینیاینروزها،تأخیرفازنشریاتکاغذی
نسبتبهنشریاتالکترونیکیودیگرشبکههایاجتماعیمجازی
است .همچنین گستره منطقهای مخاطب ،تیراژ نازل و حوزه
تأثیرگذاریاندکآنهانسبتبهتلگرام،اینستاگرام،فیسبوکو
امثالهمازدیگرمشکالتاینعرصهمیباشد.
سینهسپرکردنیکخبرنگاردرثبتدرستوقایعوبهتصویر
کشیدنچهرهعریانواقعیت،بهمعنایدستکردندرالنهزنبور
قدرت و ثروت بوده و عالوه بر خطر سقوط ،احتمال گزیدگی
همیشهوجوددارد.
•• روزنامه یا روزینامه؟!
متأسفانهبنابرهزارویکدلیلبرخیازدوستانحوزهرسانهو
خبرتبدیلبهگوششنواوچشمبینایمدیرانشدهوبعض ًانقش
تدارکاتچیروابطعمومیهارابازیمیکنندوبرایحفظمنافع
نازلجناحی،شخصیوبعض ًابهخاطردرامانماندنازتلههای
موجود(مشخصنبودنخطوطقرمز)دستبهخودسانسوری
میزنند.دستمزدنازل،فقدانامنیتشغلی،عدمحمایتحرفهای
وبیمهای،ورودافرادغیرحرفهایومصادرهبخشهایمدیریتی
رسانهوخبرتوسطسیاسیونازدیگرمشکالتعینیحوزهخبرو
رسانهمیباشد.رویکردجناحیونتیجت ًاتقلیلمنافعملیوعمومی
بهمنافعحزبیوجناحی،کمبودخبرنگارمبتنیبرآموزشعلمی
وآکادمیکوهمچنیناستیالیفضایناامنوشائبهآلودومبتنی
برشایعهدرفضاهایمجازیوخدشهدارشدناعتمادعمومیاز
دیگرچالشهایمنفیحوزهرسانهوخبرمیباشد.

رویداد

گسترش حزبی تحکیم مردمساالری را
در بر دارد

گزارش حامانیوز از روند کمک به سیلزدگان روستای شاه کندی

عملکردبنیادمسکنرضایتبخشبود
حسن محمدی ،از اهالی روستای شاه کندی (از
روستاهای شهرستان مالیر) و یکی از اعضای حزب
ارادهملتایران(حامایهمدان)درگفتگویاختصاصی
باحامانیوزبااشارهبهعملکردبنیادمسکندرروستای
شاهکندی،ازچگونگیوضعیتناشیازسیالباخیر
در روستای شاه کندی تا ساختوسازی که هماکنون
توسطبنیادمسکندرحالانجاماست،اظهارداشت:
روستایشاهکندی
از اوایل فروردینماه ،بارشهای سنگینی از برف و
باراندرمنطقهاتفاقافتاد؛روستایشاهکندینیزازاین
موضوع در امان نماند و سهمش از سیالبهای اخیر،
ویرانیوخرابیِ فراوانبود؛خانههایمسکونیروستائیان
کهازساختیکاهگلیبرخورداربودندبهشدتازرطوبت
حاصل ،تأثیر پذیرفتند؛ دیری نپاید که با ویرانههایی از
منازلمسکونیروبروشدیم.
اینبارشهابهنحویرخدادکهروستایشاهکندی
قادربهبرقراریهیچگونهارتباطیبادنیایخارجنبودو
دربرخینقاطارتفاعبرفبه1.5مترمیرسید،قطعشدن
برق و آب روستا به مشکالت مردم افزوده شد و بارش
برفطوریبودکهخودروهایماقادربهحرکتنبودند
تابتوانیمازشهرستانحتینانتهیهکنیم.باپیگیریهایی
کهتوسطبندهواعضایحزبحامادراینمنطقهصورت
گرفت،هاللاحمرتوسطخودروهایمخصوصیکه

در اختیار داشت توانست به جهت کمکرسانی وارد
روستاشود.
رضایتازعملکردبنیادمسکندرروستایشاهکندی
بعد از مدتی که بارشها متوقف شد و اوضاع از این
منظرروبهسکونگرائید،باپیگیریهاییکهدراینراستا
برعهدهداشتمبامراجعاتیمکرروپیدرپیبهنهادهای
مرتبط،برایهریکازآسیبدیدگانروستایشاهکندی
پروندهای به جهت بهره از تسهیالت موجود ،تشکیل
دادم.پسازگذشتبازهایاززمانمهندسانبنیادمسکن
مالیردرمحلحضورپیداکردندوبهارزیابیخرابیهای
موجودپرداختند.محمدیگفت:عملکردبنیادمسکن
مالیر مورد رضایت اهالی روستای شاه کندی است و
طیاینمدترئیسستادبازسازی،مهندسانعمرانیو
مهندسانناظریهمچون،سوری،جلیلی،رضاییمقدم،
بیات ،برخوردار و گودرزی و خصوص ًا فریدونی که
زحمات زیادی برای این روستا در خصوص پروژهها،
نقشههاوتسهیالتبهعهدهداشتهاندازآنهاکمالتشکر
را داریم.
ناظر ارشد بنیاد مسکن در خصوص پروژههای
روستایشاهکندیدرگفتگوباحامانیوزبابیاناینکهبه
جهتپیشبرداینپروژههادرروستایشاهکندیبهآنها
تسهیالتیتعلقگرفتهاست،اظهارداشت:بهمیزانمبلغ
40میلیونتومانبهواحدهایاحداثیوامی15سالهتعلق

گرفتهاستو16میلیونتومانهموامبالعوضبهجهت
تحققهرپروژهوواحدمسکونیدرنظرگرفتهشدهاست
که  10میلیون تومان آن وام بالعوض احداثی است و
 6میلیون هم به اسکانهای موقت تعلق میگیرد که با
پیشرفتمرحلهبهمرحلهپروژهاینوام،واگذارمیشود.
به هر واحد مسکونی در حال احداث تعداد 160کیسه
سیمانهدیهرهبریتعلقگرفته.هرواحدمسکونیبه
متراژ  60متر ،از نقش پروانه و هزینه مهندسی رایگان
برخوردارمیشودوبادرنظرگرفتنواحدیبیشاز60
مترتنهاهزینهطراحیبهدفترمهندسیپرداختمیشود.
تسهیالتمعیشت
اهالیبیانداشتندوقتیسیلوبارانآمداکثرخانهها
ویران شد وسایل و احشام زیر آوار ماند اولین کسی که
بهکمکماآمدمحمدیبودوبعدازآنهمتنهاکسیکه
بهبنیادمسکنمراجعهوپیگیرکارهایتشکیلپرونده
و اخذ مجوز و وام برای ساختوسازها شد ایشان بود.
هماکنونهمدرساختخانههااهالیراراهنماییمیکند.
در خصوص ساختوساز و وامدهیها دهیاری شاه
کندینقشچنداننداشت.محمدیباپیگیریبیوقفه
خود توانستند برای اهالی که وضعیت معیشت و مالی
خوبیندارند15میلیونتسهیالتمعیشتازبنیادمسکن
دریافت کرده که همه منجر به تشکیل پرونده و ارجاع
بهبانکشدهاند.

دکتر علیرضا قدیمی در اولین مجمع عمومی شهرستان
سنندج حزب اراده ملت ایران گفت :باگذشت بیش از  ۱۰۰سال
از مشروطیت هنوز مبانی مردمساالری در ایران کامل نشده است
و گسترش فعالیت احزاب خصوص ًا احزاب مردمی به تحکیم
مردمساالری کمک میکند.شهرستان سنندج و استان کردستان از
فعالترین حوزههای سیاسی در ایران است و به دالیل مختلف مورد
کمتوجهی و بیمهری قرار گرفته است .گسترش تشکیالت حزبی
که مطالبه گرانه خواستههای طبقات مختلف را منعکس میکند،
میتواند بخشی از این کمتوجهی 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.

طی پیامی احمد حکیمی پور درگذشت
والده آیتا ...بیات زنجانی را تسلیت گفتند
بهگزارشحامانیوزدکتراحمدحکیمیپوردبیرکلحزباراده
ملت در پیامی درگذشت مادر آیتا ...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 آیتا ...بیات زنجانی را خدمت ایشان و عموم
بازماندگانازصمیمقلبتسلیتعرضمیکنم.آنفقیدهسعیده
بهعنوانمادریمبارزوسختکوشبهمثابهشجرهطیبهدردامان
پرمهر خود فرزندان شایستهای را پروش داد که منشأ خیرات و
برکات زیادی برای میهن و مردمشان بوده و هستند که ازجمله
آنها شهید گرانقدر بیات و دانشمند و فقیه گرانقدر حضرت
آیتا ...بیات زنجانی باعث افتخار و مباهات هم دیاران عزیز
هستند .بدینوسیله ضمن عرض تسلیت مجدد ،علو درجات
آنمرحومهنوگذشتهراازدرگاهخداوندمتعالمسئلتمینمایم.
احمد حکیمی پور /۲۴مرداد۹۸/

