
نقش خصوصیات اخالقی و اجتماعی جامعه ایران
]6[ در روند تحول دولت و دموکراسی

دبیر کل حزب اراده ملت ایران  در مشهد مقدس مطرح کرد

]8[کادر پروری و شهروند پروری از اولویت های حاما است

ISSN:2645-4246

دوهفته نامه

@nationwill

بهمن

سال دوم      .     دوشنبه 11 شهریور  1398  .    شماره 16      .       قیمت 3000 تومان

 حفظ مواضع انتقادی
 در چارچوب جریان اصالحات

 در سومین نشست اعضای ارشد
حزب اراده ملت ایران تاکید شد

محمدمهدی  عبد خدایی: 

نواب صفوی طرفدار

ملی شدن صنعت نفت بود
ابوالفضل با زرگان:

 اسیر جزییات و تفرقه نشویم

در نشست حزب اراده ملت ایران

ن کالبدشکافی
ن با عنوا

دفتر تهرا

چون پرده برافتد! ۲۸ مردادماه ۳۲ مطرح شد:

حاشیه ای بر متن جدال یزدی و الریجانی



دوشنبه 11 شهریور 1398 - شماره 16  دوهفته نامه2
سیاست  ] داخلی [

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 یادداشت احمد حکیمی پور دبیر کل 
حزب که در تاریخ 1396/03/17 در روزنامه بهار چاپ شده 
و در آن مناسبات پنهان و غیرشفاف مورد نقد قرار گرفته، 

خواهیم پرداخت.

 شورای هماهنگی
 زمامدار شفافیت شود

اصالح طلبی پیش از اینکه یک تفکر باشد یک منش و روش 
و مربوط به رفتار است تا گفتار. ویژگی اصلی اصالح طلبی 
صداقت، شفافیت، پاکدستی، پاسخ گویی، قانون گرایی و 
خیرخواهی برای ملت است. اصالح طلبی یک جریان است 
که از دوران قاجار در این کشور شکل گرفته و راهی برای تعالی 

و پیشرفت کشور و فائق آمدن بر مشکالت است.
یک خطر سیر در تاریخ ایران است که پس از پیروزی انقالب 
هم جریان داشته و پس از انتخابات سال 76 تبدیل به یک گفتمان 
در فضای سیاسی ایران شده است. البته اصالح طلبی تنها در 
فضای سیاسی نیست، بلکه در حوزه های دیگر ازجمله فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه ها نیز حضور دارد.
اصالح طلبی صرفاً معطوف به ساخت قدرت و حکومت 
نیست، بنابراین زمانی هم که این جریان از قدرت به دور بود 
که اصالحات متوقف شده باشد بلکه در الیه های زیرین در 

حوزه های مختلف حضور داشتند.
با توجه به تجربیاتی که در دو دهه اخیر داشتیم و خصوصًا 
تجربه های تلخی که اوج آن در انتخابات سال 84 بود، جریان 
اصالحات مدتی را در حاشیه قدرت بود و خود را بازسازی 
و بازتولید کرد تا اینکه از انتخاب سال 92 دومرتبه به تدریج 
به قدرت برگشت. انتظار عمومی و بدنه جریان اصالحات و 
جامعه اصالح طلبان این است که از تجارب گذشته درس های 
الزم را گرفته باشیم، بنابراین تکرار اشتباهات گذشته و شیوه ها 
و روش هایی که منجر شد پس از دولت اصالحات، دولت 

احمدی نژاد بیرون بیاید نباید تکرار شود.
رفتارهای مغایر با منش اصالح طلبان و ویروس هایی مانند 
فرصت طلبی، قدرت طلبی، انحصارطلبی و برتری طلبی است 
که باعث می شود این اشتباهات تکرار شود. این ها برای جریان 
اصالحات آفت است. اتفاقاتی که در انتخابات مجلس دهم رخ 
داد و درباره نحوه بستن لیست امید از سوی اصالح طلبان مورد 
سؤال بود، برخی احزاب اصالح طلب نقد وارد کردند و این نقد 
را به صورت کتبی نیز به سران جریان اصالحات و دبیران کل 
دادند که بهتر است این شیوه غیرشفاف و غیرپاسخگو اصالح 
شود اما متأسفانه با شتاب بر همان شیوه مبهم قبلی اصرارکرده 
و مجدداً همان سازوکار را بدون برطرف شدن ایرادات برای 

انتخابات شورا با بهر ه گیری از
مناسبات پنهان و غیرشفاف پیش گرفتند، اینکه به تصمیمات با 
پوششی حقوقی در روزهای پایانی مشروعیت دهیم درحالی که 
مقدمات تصمیم مبهم است. متأسفانه برای اینکه این رفتار 
غیرشفاف را هم توجیه کنند از اعتبار رئیس دولت اصالحات 
هزینه می شود درحالی که ایشان در جریان این جزئیات دخالتی 

ندارد و حتی سؤاالتی جدی درباره برخی از مسائل دارد.
حرف ما این است که سازوکار شخص محور باید به 
نهادمحور تبدیل شود. شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب 
که ایجادکننده شورای عالی است باید زمان کافی برای 
آسیب شناسی جدی این ساختار بگذارد. با چنین ساختاری، 
اصالح طلبی از یک گفتمان و منش تبدیل به راهی برای کسب 
قدرت می شود. پس از انتخابات مجلس هم چنین کاری از 
طرف شورای هماهنگی اصالح طلبان در حال انجام بود و 
جمع بندی های خوبی صورت می گرفت، اما متأسفانه زمانی 
که ریاست دوره به تشکیالت دیگری منتقل شد، با شتاب 
هرچه تمام تر و با تصمیمات فوری دوباره به سازوکار شورایعالی 
صحه گذاشتند، بدون اینکه بحث اجماعی و اقناعی صورت 
گیرد و خروجی آن هم چیزی شده که در حال حاضر شاهد آن 
هستیم. در حال حاضر بدنه جریان اصالحات سؤاالتی جدی 
دارد از مقدمات پیگیری لیست و فعل وانفعاالتی که به صورت 

پنهانی صورت گرفته است.
شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب که به شورای عالی 
سیاست گذاری مشروعیت داده است باید دومرتبه اقدام به 
تصمیم گیری کنند. به نظر می رسد عملکرد شورای عالی 
اصالح طلبان با هر کارنامه ای که دارد تمام شده است و اعضای 
آن نباید اصرار به تداوم آن داشته باشند. احزاب اصالح طلب 
باید بنشینند و نقدها را مشاهده کنند، ضمن اینکه اگر سؤاالتی 
از عملکرد شورای عالی است باید حتماً هیأت رئیسه این شورا 
پاسخگو باشد و این پاسخ گویی را نباید به تعویق بیندازند. نباید 
از این حوزه بگذریم و به فراموشی بسپاریم، زیرا صداقت، 
پاسخگویی و شفافیت که از اصول خدشه ناپذیر جریان 
اصالحات است. این پاسخگویی هم نباید پشت درهای 
بسته انجام شود، بلکه باید در انظار عمومی صورت بگیرد. باید 
حرف ها زده شود، سؤاالت مطرح شود، پاسخ ها شنیده شود و 
قضاوت را نیز بر عهده بدنه جریان اصالحات بگذاریم. باید از 
قالب جوسازی، تخریب دیگران و نسب تهمت های ناروایی 
که در قالب مصاحبه های یک طرفه انجام می شود خارج شویم 
و به گفت وگو برسیم و این چالش درون جبهه ای را به عنوان یک 
فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که به تهدید تبدیل شود. فرار از 
پاسخگویی این چالش را تبدیل به تهدید خواهدکرد، درحالی که 
جریان اصالح طلبی این ظرفیت را دارد که این چالش و بحث های 
درون جریانی را به فرصتی جدید برای پویایی و کارآمدتر کردن 

اصالحات تبدیل کند، مشروط به اینکه قبول مسئولیت کنیم.

حزب اراده ملت و اصالح طلبان

پیش پرده 1 •
 در زبان فارسِی عصرجدید، کلمه فساد در افواه عام، 
بالواسطه تداعی گر کلیدواژه هایی است همچون: جنسیّت، 
روابط نامشروع، تجاوز به عنف و...؛ در میان اهل مطالعه، 
روزنامه خوانان و روشنفکران حوزه عمومی نیز فساد، سطح 
معنایی دیگری یافته و به هرگونه بزه کاری های تأثیرگذار و 
برنامه ریزی شده و هدفمند اطالق می شود؛ اما اخیراً، هم در 
زبان مدیران و کارکنان حاکمیت و هم در گفتار متولیان قّوه 
قضائیه، و به دنبال آن در گفتار و نوشتار سطوح مختلف آحاد 
شهروندان جمهوری اسالمی ایران، مفهوم مضیّق و ویژه ای یافته 
و بار معنایی هرگونه غارت و چپاول اموال و دارایی های عمومی 
را متحمل می گرددکه در اصطالح دینی از آن به »تصرف در 

بیت المال« تعبیر می شود.
در این ُجستار، صرف نظر از همه این مترادف های عام و 
خاّص، معنای ُمرادِ ما از لغت »فساد« همان معادِل قاموسی آن 
خواهد بود که بسیار گره گشا و وافی به مقصود می باشد. تفصیل 
مطلب این که، َفساد در لسان عرب به معنای تباهی و آشفتگی 
امور است؛ بهترین شاهد این مدعا آیه شریفه 22 از سوره مبارکه 
انبیاست که: »لَْو کاَن فِیهَِما آلَِهٌة إاَِلّ الَلّ لََفَسَدتَا«)اگر در زمین و 
آسمان خدایانی جز الّل می بود، هر دو تباه می شدند(. در زبان 
فارسی نیز از دیرباز این کلمه، یادآور همین معنا بوده است؛ آنجا 
که ابوالفضل بیهقی می نویسد: »... اگر این جوان کارنادیده فسادی 
خواهد پیوست، مگر به این نامه شرم دارد«. عجالتاً به همین مقدار 

اکتفا می کنیم تا در ادامه سخن بدان بازگردیم.

پیش پرده ۲: •
 َفساد در هر معنای قاموسی، اصطالحی، زمانی، مکانی و 
گفتمانی که به کار رود، در فرهنگ و ادب ایرانی- اسالمی، 
یادآور و متضّمن یک نکته بنیادین است و آن این که از هرکسی 
ناپسند است و از بزرگان ناپسندتر؛ چراکه فساد بزرگان منحصر به 
خودشان نمی ماند و به دیگران تسّری پیدا می کند. قول مشهوری 
است که: »الناُس َعَلی دیِن ُمُلوکهم«)دین مردم بر طبق دین رهبران 
آنان است(. در سخنان پیشوایان معصوم نیز به این مهم توّجه 
شده است. موال علی )ع( می فرماید: »اَلنّاس بِاُمرائهم أشبَه منهم 
بآبائهم«)شباهت مردم به رهبرانشان، از شباهت آنان به پدرانشان 
بیشتر است(. در این میان دو گروه هستند که فسادشان چنان آثار 
و عواقب ویرانگری دارد که حتی پیامبر اکرم )ص( نیز هشدار 
داده اند: »ِصنفان من اّمتی اذا صلحا صلحت اّمتی و اذا فسدا فسدت 
اّمتی«)هر گاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد می شوند 
و اگر صالح شوند در همه اثر گذاشته و همه صالح می شوند(. از 
ایشان سؤال کردند آن دو دسته کیانند؟ پیامبر فرمودند: »الفقهاء و 
االُمراء«)فقیهان و امیران1(. این امر، از چنان اهمیتی برخوردار است 
که در منقوالتی که از بزرگان دین و اخالق به ما رسیده، جمالت 
فراوانی که مفید این معنا باشد یافت می شود؛ از جمله: »إذا َفَسَد 

العالُِم َفَسَد العالَُم«2)دانشمند که فاسد شد، جهانی تباه گردد!(.

پرده اول •
 چندی پیش شیخ محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و عضو 
فقهای شورای نگهبان در دیدار با مسؤوالن مرکز بسیج اساتید 
و نخبگان حوزه علمیه قم، طی بیاناتی تند این گونه زبان به انتقاد 
از آیت الل محمدجواد علوی بروجردی، از فضالی قم گشود: 
»بعضی اگر یک روزی رسماً اعالم مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، 
رسماً جلویش را می گیرم و اعالم رسمی هم می کنم؛ واقعاً در 
حوزه چه کسی باید با این مسأله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن 
که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فالنی 
نوه مرجع شد، می تواند مرجع باشد... اگر کسی توان علمی او 
محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می شوم رسماً اعالم 
کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان 
علمی او را تأیید نمی کند؟ مگر می شود هر روز یک نفر ادعای 
مرجعیت کند. اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین 
می آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی تواند 
بازیچه باشد. چهار، پنج مرجع داریم که از طرق شرعی مرجع 
شده اند، کافی هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند... صیانت 
از مرجعیت باید رعایت شود، کمیسیون صیانت از مرجعیت 
مصوب جامعه مدرسین و مورد تأیید پنج مرجع است که یکی 
از آنها مقام معظم رهبری است و حتی مراجع اخیر هم که فوت 
شدند، در آن زمان تأیید کردند لذا پنج مرجع تأیید کرده اند و هفت 
هشت عضو هم دارد... متاسفانه گرایش به عناوین، ظواهر و القاب 
]در حوزه[ زیاد شده است؛ بعضی ضوابط حوزوی بزرگان زیر 

پا گذاشته شده است«.
 جناب یزدی به عادت همیشگی خود، رئیس جمهور را نیز 
از حمالت بی محابای خود بی نصیب نگذاشت: »چطور کسی 
که تنفیذ والیت را دارد، جرأت کرده و کارهای خالف امر رهبری 
را می کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و... اگر نمی توانی 
مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ 
در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی 
قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می بینیم 

مجلس هم وضعیت دیگری دارد!«
 اما شاه بیت قصیده هجویه ای که این شیخ سالخورده یزدی 

سرود و صدایش در رسانه های داخل و خارج همچون بمب 
پیچید، عبارت بود از خطاب و عتاب او به شیخ صادق آملی 
الریجانی: »هرچند در مساله ای نظر ولی فقیه خالف عقیده من 
باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن 
حرمت والیت و حاکمیت است. فالنی می گوید آگه این کار 
را نکنید نجف می روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم 
می خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که 
نجف بروید. رییس دفتری که 1۰ سال، جای مهمی را اداره کرده 
دستگیر می شود، بعد اعتراض می کند که چرا گرفتید؟! به اسم 
مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی 

ساختی؟«

پرده دوم •
 رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس الحق مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که این روزها از طرف صغیر و کبیر، از مجری 
صداوسیما تا روحانی مسأله گوی رادیو و تلویزیون، مورد حمله 
مسلسل قرار گرفته است، با انتشار بیانیه ای به سخنان شیخ محمد 
یزدی واکنش نشان داد. نظر به اینکه نقل آن مقاله درازآهنگ از 
حوصله این مجال بیرون است، برای حفظ امانت از تصحیح 
اغالط نگارشی آن خودداری و تنها به فرازهای مهم، اشاره ای 

می کنیم و درمی گذریم:
متاسفانه اخیراً جنابعالی مطالبی مطرح کرده اید که عالوه بر 
خالف واقع بودن و موهن بودن، ریشه در همان امور دارد. قبالً هم 
مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر، مطالبی از این 
دست بیان کرده اید که بنا به مصالحی در مقابل آن سکوت کرده ام. 
اما اکنون می بینم این سکوت ها نه فقط اسباب تنبه حضرتعالی 
نشده، بلکه پیش تر هم رفته اید و مطالب خالف واقع و توهین های 

دیگری هم بر آن افزوده اید.
  در شورای نگهبان، سخنان غیر دقیق، غیر مستدل و حتی 
نامربوط شما برای اعضاء روشن است. اگر سکوت می کنند و 

چیزی نمی گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می دارند. 
ما از شما فهم کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق 
اصفهانی را نمی خواهیم که انتظارش بی مورد است! اما دقت در 
همین عبارت های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در 
بررسی خالف قانون و یا خالف شرع بودن آنها انتظار به حقی 

است که متاسفانه گاه این هم مفقود است.
شما در عرصه تحقیق و پژوهش های علمی چه کرده اید؟ آیا 
جز با صدای بلند و داد و قال، به مسئولین و بزرگان توهین کردن 

و افترا زدن و تحقیر کردن، کار دیگری هم کرده اید؟
بنده سینه ام خزانه االسرار اتهامات مجموعه ای از معاونان، قائم 
مقامان و آقازاده های مسئوالن و شخصیت هاست و ظاهراً امروز 
هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می پردازم. اما نکته این 
است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه 
چاک می کنند و ماه ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده 
و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت 
اشراف شخصیتی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، 
فضا سازی کرده اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام 
شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطالعات سپاه 
و ... کرده اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران 

سرایت داده اند؟! وا اسفا از این ظلم و بی عدالتی و بی مروتی.
استناد دادن ساختمان مدرسه به این جانب خالف واقع است. 
مدرسه علمیه ولی عصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد 
ما بود )که انشاء ا... نمی فرمایید مگر ارث پدرش بود!( متولی این 
وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط بجهت اینکه امور مدرسه زمین 

نماند، وکالتی به بنده داده اند.
جناب آقای یزدی مشکل اصلی جنابعالی این است که فکر 
می کنید قیّم حوزه های علمیه هستید و می خواهید به همه امر و 
نهی کنید. متاسفانه شما خودتان را در جایگاهی می بینید که نه 
تنها مرجع تعیین کنید، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد 
آنها هم محسوب نمی شوید، امرو نهی کنید و این با رویه های 

حسنه ای که در حوزه علمیه برقرار بود، هیچ تناسبی ندارد.

و...
پرده آخر •

قصد ما در این مجال اندک نه تحلیل گفتمان و نه تفسیر 
روانکاوانه و نه تأویل اخالقی این قضیه است که خود فرصتی 
فراخ می طلبد. آنچه فعالً مّد نظر ماست، تبیین مفهوم فساد و 
کشف ریشه ها و پرده برداری از علل و عوامل تباهی )=فساد( 
فراگیری است که به گفته خود مسؤوالن، به نحوی سیستماتیک 
همچون موریانه بر ریشه، تنه و ساقه درخت چهل ساله نظام 

افتاده است.
همچنانکه گفتیم، یکی از معانی فساد، تباهی و از سامان و 
نظام افتادن امور است3. پیشفرض این معنا، آن است که هر امری 
سامانی دارد و نظامی و اگر کس یا کسانی با قول و فعل خود باعث 
اختالل در سامانه ای شوند، به همین اعتبار عامل فسادند. حال اگر 
یک معّمِم معّمر، هرچند کارشناس و اهل نظر، به ِصرف تکیه 
زدن بر جایگاهی قدرت و ثروت آفرین و بهره مندی از تریبونی 
پرمخاطب، نظام ثبوت مرجعیت شیعه را به سخره بگیرد-که 
یکی از خودجوش ترین، طبیعی ترین و سالم ترین سیستم های 
اثبات اهلیت فرد برای احراز جایگاهی بوده و صدها سال است 
بی دخالت ناموّجه حاکمی و بی تصرف عدوانی سلطانی برقرار 
و جزو افتخارات عالم تشیع بوده است- و به تنهایی مرجعیت 
مجتهدی را رّد یا قبول نماید، بر این کارِ او نامی جز فساد می توان 
نهاد؟ آیا اگر در کشوری که رئیس جمهورش با رأی مستقیم مردم 
به قدرت رسیده و برای عزل آن سازوکارهای قانونی پیش بینی 
شده است، به ناگهان شخصی سربرآورده، پشت خاکریزهای 
قدرتی مافوق، سنگر بگیرد و آن برنشانده اراده ملی را تهدید به 
خلع و نهادهای غیرمرتبط را تشویق به عزل او کند، سنگ روی 
سنگ بند می شود؟ و آیا این رفتار غیر مسؤوالنه مصداق فساد و 

تباهکاری نیست آن چنان که حکیم توس می فرماید:
چو این کار آن جوید، آن کار این

پرآشوب گردد سراسر زمین
ُطرفه این که در معتبرترین فرهنگ های لغت فارسی یکی از 

معانی فساد را همین کلمه آشوب دانسته اند.
از این معنای فساد که عبور کنیم، در مخاطبه و مکاتبه ای که بین 
این دو فقیه درگرفته است، با انبوهی از اتهامات و سیئات مواجهیم 
که دو طرف به هم نسبت داده اند که عقالً از دوحال خارج نیست؛ 
یا صحت دارد و یا خالف واقع است. که در هردوحال از جهاتی 
تأمل برانگیز است. نخست آن که نفِس این گونه جدال لفظی بین 
دو عالِم آن هم علی رئوس االشهاد و در فضای پرازدحام مجازی، 
به خودی خود دون شأن و خالف سیره سلف صالح و ای بسا 
موجب اِسقاط َمَلکه عدالت از هر دوطرف باشد. افکار عمومی، 
به حق، از خود و آن دو فردِ در کسوت روحانی خواهند پرسید 
فردا که به میانداری آقای جنّتی و به ضرورت همکار بودن در 
شورای نگهبان، معانقه و مصاحفه ای کردید و روز از نو و روزی 
از نو تا جدالی دیگر، تکلیف این ِگل و الی لفظی که نثار یکدیگر 
کردید چه می شود؟ حتی اگر درصد ناچیزی از آنچه درباره 
یکدیگر گفتید و شنیدیم راست و درست بوده باشد وااسالما 
و اگر نباشد، وااخالقا که نگهبانان قانون و شرع، در احواالت 
شخصی و عمومی، چسان پاس این دو را می دارند و چه میزان 
ملتزم قواعد اخالقی اند! اینجاست که تأکیدات مکرر بنیانگذار این 
نظام را باید به یادتان بیاوریم که: »... روحانی اگر درست شد همه 
چیز درست می شود و اگر - خدای نخواسته - فاسد شد، َفَسَد 
الْعالَُم. این مسأله، واقعیتی است... اگر - خدای نخواسته - انحرافی 
در این قشر پیدا بشود، انحراف سرایت می کند، مردم نظرشان به 

این جمعیت است، می بینند چه می کند4«.
آن رهبر بزرگ که مدعی پیروی از او هستید به خوبی تشخیص 
داده بود که فساد این صنف چه تالی فاسدهایی خواهد داشت و 
چقدر در فساد جامعه می تواند نقش داشته باشد؛ بر این بیفزایید 
تالقی شریعت و قدرت را در وجود شمایان که موجب می شود 
لغزش هایی این چنین پیامدهای ناگوار مضاعفی به بارآورد که 
کمتریِن آن بی اعتمادی ملت به نهاد حکومت و روحانیت است و 
به دنبال آن بی اعتقادی به دین و مذهب؛ و بیشتریِن آن فسادِ رعیّت 

)ازدید شما( و شهروندان )ازدیدما( خواهد بود به حکم آن که:
اگر ز باغ رعیت َملِک خورد سیبی
بر آورند غالمان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ5

بر این نکته باید پای فشرد که این قبیل رفتارها، آن هم پیش 
چشم مردمی که هنوز خرده اعتقادی به علمای دین دارند، حتی 
اگر نه معصیت بلکه ترک اولی هم باشد، پذیرفته نیست؛ چرا 
که ما از شما آموخته ایم »َحَسناُت االبرار َسیّئات المقّربین«. 
مسؤولیت شما خیلی سنگین، و وظایف شما غیر از وظایف 
عاّمه مردم است؛ چه بسا اموری که برای عامه مردم مباح است، 
برای شما جایز نیست. مردم ارتکاب بسیاری از امور مباح را از 
شما انتظار ندارند، چه رسد به اعمال نامشروع، که اگر از شما 
 سر بزند، مردم را به اسالم و جامعه روحانیت بدبین می کند.
درد اینجاست که اگر مردم از شما عملی بر خالف انتظار مشاهده 
کنند، از دین و روحانیت بر می گردند، نه از فرد. در روایاتی که 
شما تقریر و تدریسش می کنید آمده است که »هفتاد گناه از جاهل 
آمرزیده می شود پیش از آنکه یک گناه از عالم آمرزیده شود«6. 
همچنین در همان جوامع روایی که شما قدری و ارجی همپای 
قرآن برایشان قائلید و بل بیشتر، آمده است که »اهل جهنم از 
بوی تعّفن عالِمی که به علم خود عمل نکرده متأذی می شوند«7.
حضرتین آیتین! در پای منابر شما شنیده ایم که جاهل اگر 
معصیتی مرتکب شود، فقط خود را بدبخت کرده است؛ لکن 
اگر عالمی منحرف شود و به عمل زشتی دست زند، عالمی را 
منحرف کرده، بر اسالم و علمای اسالم زیان وارد ساخته است. 
عوام نمی توانند چنین فساد و آلودگی در جامعه اسالمی به بار 

آورند. عوام هیچ گاه داعیه امامت و نیابت مهدویت نمی کنند.
این ها همه را گفتیم تا به این نتیجه برسیم که اگر مسؤوالن 
قّوه قضائیه تصمیم مبارکی گرفته، مصمم به برخورد با عامالن و 
مباشران فساد هستند، بدانند که اوالً فساد منحصر در اختالس و 
سوءاستفاده از قدرت و موقعیت نیست بلکه اَشکال پیدا و پنهان 
مختلفی دارد که باید بدانها نیز اهتمام بورزند؛ ثانیاً باید نوک تیز پیکان 
حمله شان را به سوی ریشه های فساد و تباهی نشانه بگیرند. اگر 
شخصی یا گروهی و نهادی در طول سالیان گذشته خزانه االسرار 
بوده، بر مفاسد بزرگان و متعلقان آنان سرپوش گذاشته است باید 
مورد مؤاخذه قرار گیرد چرا که مصداق بارز »...  أَُمًّة َسِمَعْت بَِذلَِک 
َفَرِضیَْت بِهِ...« و شایسته قهر خدا و خلق خداست. در شگفتیم که 
وجدان اخالقی و حرفه ای، چگونه رضایت داده است که فردی در 
مسند قضاء که باید ملجاء و مرجع شهروندان نظام اسالمی باشد، 
تباهکاری های جماعتی صاحب جاه و مقام را در سینه خود حفظ 
کرده و از آن در برابر مخالفان همچون زرهی و سپری استفاده و 
حاشیه امنیتی برای خود و ابزاری برای اسکات خصم ایجاد و 

تهدید کند که: گرپرده برافتد نه تومانی و نه من؟
گرمسلمانی همین است که اینان دارند

وای اگر از پس امروز بود فردایی8
کوتاه سخن آنکه اگر اراده ای برای خشکاندن ریشه های فساد 
در جامعه اسالمی وجود داشته باشد، نباید جای دوری رفت؛ عاقل 
آن است که سرچشمه ها را دریابد تا آب پایین دست خودبخود به 
صفا و پاکی گراید؛ وگرنه تا قیام قیامت در بر همین پاشنه خواهد 
چرخید و آش همان خواهد بود و کاسه همان؛ هرچند از شدت 

شوری صدای آشپز هم درآمده باشد!

پی نوشت:
1-  بحاراالنوار، ج 2، ص 49.

2- شرح غرر الحکم، ج 4، ص 1۰9،
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4-  صحیفه امام خمینی - جلد 15 - صفحات 487
5- سعدی، گلستان، باب اول در سیرت پادشاهان

6- الکافی، ج 1، ص 47، باب لزوم الحجة علی العالم ... ح 1
7- الکافی، ج 1، ص 44، باب استعمال العلم، ح 1

8- با عرض پوزش از حضرت حافظ

چون پرده برافتد!
حاشیه ای بر متن جدال یزدی و الریجانی

حسن اکبری بیرق
پژوهشگر و نویسنده

h.akbaribairagh@gmail.com
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سیاست  ] داخلی [

آن هایی که امروزه نامشان به عنوان اخالل گران نظم اقتصادی 
منتشر می شود آن هایی هستند که دستورات مقامات باالتر را اجرا 
می کرده و یا می کنند. به عبارت دیگر در شرایط به وجود آمده بسیاری 
از مقامات کشور در این فسادها مشارکت داشته اند با عنایت به اینکه 
اکنون قوه قضائیه برخورد با فساد را در اولویت برنامه های کاری 
خود قرار داده چنانکه این اقدام اولویت های استراتژیک برنامه قوه 
قضائیه بخشداران صورت قوه قضاییه باید با مقامات ارشد با شفافیت 

تمام برخورد کند.
ازآنجایی که می دانیم مهم ترین سرمایه هر حاکمیتی توجه به 
اعتماد مردم است لذا جلب اعتماد عمومی مردم از وظایف اصلی 
حاکمیت ها است درصورتی که مردم فساد را در کشور مشاهده 
می کنند در این صورت بشدت از پدیده رنج می برند و این زمانی 
تشدید می شود که دستگاه قضایی در برخورد با فساد منفعل عمل 
کند در این صورت است که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت را کاهش 

می یابد که این امر پرهزینه تر از هر موضوع دیگری است.
می دانیم از منظر اقتصادی فساد پیامدهای اقتصادی مهمی چون 
رشد جرم، جنایت و نا امنی به دنبال دارد از سوی دیگر بستر فرار 
سرمایه از کشور را فراهم می سازد در چنین شرایطی تنها کسانی 
می توانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند که تن به پرداخت رشوه دهند. 
هرچند که این رشوه نقش مالیات را بازی می کند درحالی که پرداخت 
رشوه هزینه تولید را در مقایسه با رقبای خارجی افزایش می دهد، پس 
درمی یابیم مبارزه با فساد شرط الزم برای تحقق رشد اقتصادی و فراهم 
آوردن فضای مناسب برای کسب وکار است. درمجموع در شرایط 
حاکم شواهد موجود نشان می دهد بسیاری از مقامات ارشد کشور 
در فسادهای اتفاق افتاده شریک هستند و چنانکه قوه قضاییه برخورد 
با فساد را مشی اصلی خود برگزیده قبل از هر اقدام می بایست ابتدا با 
مقامات ارشد که همان دانه درشت ها و سرمنشأ اصلی فساد هستند 
برخورد نماید. چراکه آن موقع مردم و فعالین اقتصادی می توانند این 

اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند.
ارزیابی عملکرد روند تحقق فساد حکایت از آن دارد که فساد 
در کشور ساختاری است یعنی ساختارهای تصمیم گیری در کشور 
خودشان فساد تولید می کنند در این فرآیند آن هایی که در سیستم 
باشند ولی در فساد مشارکت نکنند این ها به صورت خودکار از دایره 
قدرت حذف می شوند. تازمانیکه این مکانیسم توزیع رانت منابع 
در کشور که منشأ اصلی ثروت برای نزدیکان کانون قدرت است، 
اصالح نشود بسیاری از مشکالت کشور به ویژه فساد عقب نشینی 

نخواهند کرد. برای مبارزه با فساد  باید دو گام اساسی برداشته شود:
 گام اول نجات مراکز قدرت از تسلط حاکمیت مافیای فساد 
است درحالی که در شرایط فعلی در کشور متأسفانه دولت و مجلس 
در کشور عمالً در اختیار صاحبان سرمایه رانت خوار با زدوبندهای 
اقتدارگرایی ست وقتی از این منظر به این مسئله نگریسته می شود 
مالحظه می شود که همه سیاست ها و تصمیم گیری ها در جهت 
حفظ منافع مفسدان است نه مردم، در چنین اوضاع واحوال است 
که منافع تولیدکنندگان قربانی می شود این موارد به ما می گوید باید 
در نظام تصمیم گیری اصالحات اساسی انجام بشود تا بستر الزم 
برای مشارکت مردم فراهم شود. گام دوم تغییر سیاست ها و نوع 
نگاه هاست که در چند دهه گذشته بر این مملکت سایه افکنده و 
آن جز نگاه و سیاست های نئولیبرالیسم حاکم بر اقتصاد کشور به 
اسم خصوصی سازی چیز دیگری نیست به طوری که کارشناسان 
اقتصادی معتقدند این خصوصی سازی خود یکی از عوامل اصلی 
شکل گیری و رشد فساد در کشور است؛ بنابراین برای رفع این نقیصه 
معتقدند این سیاست ها می بایست به نفع مردم تغییر یابد و نهادهایی 
همچون بانک ها و نظام مالیاتی در جهت توجه به تولیدکنندگان 

نقش آفرینی کنند.
به طورکلی ارزیابی عملکرد سیاست های اعمالی در چهار دهه 
گذشته حکایت از آن دارد که این نگاه ها و سیاست های اعمالی که 
سرمنشأ اصلی نابسامانی ها اقتصادی کشور بوده و فساد هم خود 
محصول همین نگاه ها و سیاست های اعمالی در دهه های گذشته 
است امروز نتایج آن را مشاهده می کنیم و تا زمانی که این نگاه ها و 
سیاست تغییر نکنند و اصالحات اساسی و تغییرات بنیادی در آن ها 
انجام نشود با بگیروببند و بازداشت چند نفر افراد دخیل در سطوح 
پایین تر که خود با دستور مقامات باالتر مرتکب فساد، شده و یا 

می شوند مقوله فساد هرگز خاتمه نمی یابد.
یکی دیگر از مکانیسم های مبارزه با فساد در کشور نظام مالیاتی 
است در این نظام می بایست از فعالیت های سوداگرانه سکه، زمین و 
ارز مالیات سنگین تر اخذ شود و بخشی از این درآمد و منابع حاصل 
از اخذ مالیات در چهارچوب یارانه به تولید تخصیص یابد، البته این 
یارانه ها باید به صورت مشروط تخصیص یابد به عبارت دیگر این 
تخصیص منابع نباید همچون حمایت از صنعت خودروسازان باشد 
که در چهار دهه گذشته بیشترین حمایت ها موردتوجه بوده بدون 
اینکه حتی یک هدف و یا مأموریت خاصی برای آن ها تعریف شود؛ 
بنابراین وقتی یارانه ای به یک بخش تخصیص داده می شود انتظار آن 
است باید شاخص هایی همچون رشد اشتغال بهره وری بهبود یابند.

کالم آخر: •
 به طورکلی می توان اذعان کرد سیستمی بودن فساد در کشور 
باعث شده تا آن هایی که تصمیمات اساسی را اتخاذ می کنند خودشان 
آلوده به منافع فساد می شوند و درست به همین علت است که برخورد 
بنیادی با رانت خواری، داللی و سوداگری در بخش های تعیین کننده 
اقتصاد همچون زمین و مسکن، خودرو، سکه و ارز صورت 
نمی گیرد. به طوری که مالحظه می شود در روزهای و هفته های 
اخیر خبر بازداشت معاون قوه قضائیه و دو نماینده مجلس را شنیدیم 
که خود حجت مهمی به عنوان مشارکت مقامات در فساد و منتفع 

شدن از آن است.

 در گفتگوی اراده ملت با شهاب تجری:رویکرد

 بهترین روش برای مبارزه با فساد
تقویت نظارت همگانی است

با توجه به اقدام اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد که بازتاب 
گسترده ای در سطح جامعه داشته، به نظر شما این مبارزه چگ 
ونه باید صورت پذیرد تا منجر به حصول نتیجه مطلوب گردد؟

فساد یکی از مهم ترین و محکم ترین موانع تحقق عدالت 
است و تا زمانی که فساد در سطحی وسیع وجود داشته باشد، 
عدالت دست نیافتنی خواهد بود. اقدام دستگاه قضایی در 
محاکمه ِی مفسدین الزم و ضروری است، اما در مبارزه ِی با 
فساد اولین و مؤثرترین اقدام نیست. مبارزه با فساد در وهله ِی اول 
باید با اصالح سیستم ها و روش ها و نظام اقتصادی انجام بگیرد 
و درنهایت به اشخاص فاسد برسیم؛ یعنی ما ابتدا باید زمینه های 
فساد را از بین ببریم و بعدازآن سراغ افراد مفسد برویم. اگر سیستم 
و نظام اداری و اقتصادی ما معیوب باشد و دائماً افراد مفسد تولید 
کند، محاکمه ِی مفسدین فایده ای نخواهد داشت. اولین اقدام 
غیرسیاسی کردن اقتصاد و نیز دولت حداقل یعنی واگذار امور 
اقتصادی به مردم است. دومین قدم گسترش نظارت بر نهادهای 
حکومتی است. این نظارت هم درون حکومتی است و هم 
نظارت همگانی که جامعه مدنی و مردم آن را اعمال می کنند. 
نظارت درون حکومتی جایی است که دستگاه قضائی قبل از 
محاکمه مفسدین باید ورود کند و تالش کند که فساد رخ ندهد. 
برای این امر قوه ِی قضائیه ابزار و امکانات کافی را در اختیار دارد 
که مهم ترین آنها سازمان بازرسی است. تازه در گام سوم است 
که پای محاکمه ِی مفسدین به میان خواهد آمد که آخرین اقدام 

بر علیه فساد است.
در قسمتی از صحبت هایتان به نحوی دولت را به مثابه یک ناظر 
در نظر گرفتید. چه زمانی دولت می تواند در امور اقتصادی دخیل 
باشد؟ مهم ترین عاملی که از رانت و فساد در بخش خصوصی 
جلوگیری می کند چیست؟ عنصری که آن را »مؤثر« می دانید 

چیست؟
بهترین روش برای مبارزه با فساد تقویت نظارت همگانی 
است و البته ابزار آن هم باید فراهم شود. ابزاری همچون شفافیت، 
دسترسی آزاد به اطالعات، کارآمدی و...، اگر این محقق شود و 
در کنار آن دولت نهادهای نظارتی خود را تقویت کند می تواند 
مانع فساد و رانت شود. دولت نباید ذینفع اصلی اقتصاد باشد بلکه 
باید زمینه ِی اقتصاد سالم را فراهم نماید و درعین حال مانع تمرکز 

فساد آور ثروت از طریق مالیات و... شود.
نقش احزاب و اصناف را چقدر در این نظارت همگانی مؤثر 

می دانید و در راستای مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاه های 
حکومتی، احزاب به ویژه احزاب اصالح طلب راه به جایی 

برده اند؟
احزاب، رسانه ها و به طورکلی جامعه ِی مدنی نقش اصلی در 
اعمال نظارت همگانی را بر عهده دارند. نهادهای مدنی می توانند 
به مردم در نظارت بر حکومت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... 

کمک کنند و زمینه ِی نقش آفرینی مردم را فراهم نمایند.
چه تدابیری که تضمین کننده ابزار نظارت همگانی باشد در 

قانون تعریف شده است؟
در این بخش خیلی توانمند نیستیم و دستمان پر نیست اما 
مهم ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است؛ اما 
باید ابزار بیشتری در اختیار مردم باشد ازجمله فراهم کردن زمینه 
برای به وجود آمدن احزاب، رسانه ها، اصناف و نهادهای مدنی 
مستقل از حکومت و وضع قوانین منسجم تر در این زمینه است.

در کشورهای توسعه یافته نیز فساد امری انکارناپذیر است 
اما چه عواملی باعث می شود برخی از این کشورها در جدول 

»شاخص احساس فساد« از جایگاه بهتری برخوردار باشند؟
اول از همه کوچک بودن دولت ها و سپردن امور به خود مردم 
که مهم ترین رکن توسعه است. دوم فراهم کردن زمینه ها و ابزار 
نظارت مردم و جامعه مدنی بر اقتصاد. سوم تقویت نظارت های 
درون حکومتی بر نهادهای دولتی و حکومتی. هرکدام از موارد 
مذکور متکی به سال ها فکر و اندیشه و خلق ابزارهای عملی 

متعدد و تجربه های گران است. 
پس می توان از این سخن شما استنباط نمود که عدم 

توسعه یافتگی و فساد باهم رابطه علت و معلولی دارند.
قطعاً همین گونه است. این ها کامالً باهم ارتباط دارند. در 

جامعه ای که توسعه شکل بگیرد فساد به حداقل می رسد.
ما هم اکنون در کشور شاهد فرارهای مالیاتی گسترده ای هستیم. 
اصلی ترین سازوکار برای برخورد با این پدیده چیست و فرار 

مالیاتی چگونه باعث ایجاد فساد می شود؟
فرار مالیاتی اشخاص غیردولتی در جامعه ِی کنونی ما درصد 
باالیی از فساد را شکل نمی دهد. در یک اقتصاد دولتی نباید 
انتظار درآمد مالیاتی باالیی داشت؛ زیرا مؤسسات و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ چون وصل به قدرت سیاسی هستند، مالیات 
نمی دهند، این در حالی است که این بنگاه ها بیشترین درآمدها 
را دارند و حجم بزرگی از اقتصاد در اختیار آن هاست. دولت 

اگر بتواند از بنگاه های اقتصادی حکومتی مالیات بگیرد بدون 
شک درآمد قابل توجهی به دست خواهد آورد. لذا در بحث 
مالیات بزرگ ترین فساد در فرار مالیاتی بنگاه های اقتصادی 

حکومتی است.
می فرمایید دولت »اگر بتواند« با این قید شرطی می توان استنباط 
کرد که قانون در بخش مبارزه با فرارهای مالیاتی ضعف دارد؟

هم قانون در این خصوص بسیار نقص و ضعف دارد و 
هم به این دلیل که بنگاه های اقتصادی حکومتی پشتوانه های 
سیاسی و حتی نظامی دارند در عمل دولت قدرت اخذ مالیات 

از آنها را ندارد.
موضوع مهمی که مطرح می شود پاسخگو کردن بازیگران 
اقتصادی و سیاسی می باشد تا دست کم مجرایی به سوی 
برابری اشخاص در پیشگاه قانون باز شود. برای این موضوع 

چه تدبیری اندیشیده شده؟
متأسفانه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و نه مجلس، نه 
دولت و نه حتی قوه ِی قضائیه نتوانسته اند در این خصوص کاری 
انجام دهند. البته چون قانون منسجم و مؤثری نداریم ناتوانی 

دستگاه قضائی موجه تر از مجلس و دولت است.
جایگاه فساد در فقه اسالمی چیست؟ آیا در نصوص فقهی راهی 
برای پیشگری با مفاسد، به ویژه مفاسد اقتصادی به صورت امور 

مستحدثه پیش بینی شده است؟
خیر، فقه کالً در حوزه ِی حقوق عمومی بسیار نحیف است و 
حرف چندانی برای گفتن ندارد. چون در طول تاریخ فقها درگیر 
اداره دولت و حکومت نبوده اند، لذا به این امور نپرداخته اند. حتی 
می توان ادعا کرد که فقه در گسترش اخالق در حوزه ِی اقتصاد 
هم چندان موفق نبوده و تنها به ذکر احکامی در حوزه روابط 
اقتصادی بین شهروندان و در گستره ِی حقوق خصوصی مثل 

خریدوفروش و اجاره و... پرداخته است.
اجتهاد فقها در عصر امروزی می تواند به بسط فقه در این حوزه 

منجر شود؟
تا اکنون در این زمینه کار قابل توجهی صورت نگرفته است. 
مباحث اقتصادی و مبارزه با فساد در اقتصاد، خود نیاز به دانشی 
گسترده و تخصصی دارد که از دسته ِی علوم نوین و جدید است 
که ریشه ای در فقه ندارد، بنابراین امکان توفیق فقها در این بحث 
اندک است مگر این که فقها در این خصوص آموزش ببینند و به 

دانش اقتصاد، حقوق و سیاست تسلط داشته باشند.

جنجال مبارزه با فساد امری است که گویا بیش از هر ترکیب دیگری در خالل جراید و رسانه ها 
به چشم می خورد. پس از تغییرات قوه قضاییه و انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست این 
قوه، نام ها و نشان های زیادی ازآنچه که مبارزه 
با »دانه درشت« های فساد خوانده می شود 
مدنظر است و تحلیل بحث فاسد و فساد خود 
امری است به درازنای فلسفه و فقه. گذشته از 
این بحث ها آن چیزی که برای مردم بیشتر اهمیت دارد این است که مفهوم دولت کوچک و یا 
جایگاه نظارتی دولت در اقتصاد در جامعه اندیشگی هم به درستی جا نیفتاده است؛ به یک معنی 
به هیچ وجه نباید هیچ بخشی از نهادهای دولتی و حکومتی ذینفع در اقتصاد باشد در این صورت 
نظارت دولتی به درستی و بی طرفانه شکل می گیرد؛ حال سؤالی که الزم است مطرح شود این 
است که »مبارزه با فساد چگونه امکان پذیر است«؟ در همین راستا با روشنفکر و نخبه ای نام آشنا 
به بحث و گفتگو نشستیم. دکتر شهاب تجری، وکیل کارکشته دادگستری و رئیس پیشین کانون 
وکالی کرمانشاه و ایالم، پس از سال ها تدریس حقوق در دانشگاه گویا محل تورم غده فساد را 
شناسانده و طی فعالیت سیاسی اصالح طلبی خود و تئوری پردازی برای این جریان خصوصًا 

در غرب کشور، می داند که برجای کندن این غده از چه طریقی امکان پذیر است.

ادریس محمدی
روزنامه نگار و فعال سیاسی

Edrismohammadi1994@gmail.com
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در روزهای اخیر مجادله کالمی بین دو 
قاضی القضات سابق ایران در ایام دو عید 
بزرگ که روزهای جشن و سرور مسلمین 
است در رسانه ها انعکاس فراوانی یافته و کام 
جامعه دینی و روحانیت را تلخ کرده است. 
در این مجادله هر دو فقیه از اعضای نهادهای 
مهمی چون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سران قوا 
بوده یا هستند. شرایط خاص و کم سابقه ای 
که بسیاری از نخبگان و بزرگان را به سکوت 
واداشته و اهل قلم و رسانه نیز کمتر جرات 
ورود به چنین مناقشه ای را دارند و کسانی هم 
جرأت به خرج داده و قلم فرسایی کرده اند در 
پایان از هر دو بزرگوار عذرخواهی کرده اند. 
حقیقت اینکه مباحثه و مجادله کالمی بین 
روحانیون و علما همانند همه قشرها و 
گروه های دیگر مرسوم بوده و هست ولی 
اکنون جامعه به نوعی از هنجارشکنی بین دو 
تن از نخبگان دینی و سیاسی مواجهه است 
که مسبوق به سابقه نیست و مرزهای اخالق 
و قانون و فقاهت را تهدید می کند. در چند 
دهه اخیر همیشه شعارهای ارزشمندی چون 
قانون گرایی، اخالق گرایی و مردم ساالری 
دینی بر پایه آموزه های فقهی ترویج شده است 
و اینک مناقشه نخبگان و خبرگان، فرهنگ 
نقد و گفتگو و ارزش های مردم ساالری دینی 
را بی اثر کرده و خودمحوری و پدرساالری 
را ترویج می کند. درواقع این گونه تنش ها 
بیانگر آن است که ما از جمهوریت و تکثر 
فاصله گرفته و به سوی اقتدارگرایی و 
بداخالقی می رویم و از مردم ساالری دینی 
به پدرساالری دینی رسیده ایم. بیان چند نکته 

پیرامون این مناقشه حائز اهمیت است.
جامعه سنتی ایران به خاطر زمینه مذهبی 
خود در چند سده اخیر تحت والیت و 
سرپرستی نهاد دین و فقهای تشیع بوده است 
و تداوم والیت و رهبری در جایگاه قضا و 
فتوا، به رهبری در سیاست و حکومت رسیده 
است. این فرایند نشان از اثرگذاری دین در 
تمامی تعامالت افراد در زندگی اجتماعی و 
سیاسی جامعه سنتی دارد و در مقابل زهد و 
مردم گرایی و اخالص علمای دین موجب 
محبوبیت و مشروعیت علما و فقها در بین 
مردم بوده است. ولی در دوره مدرن با رشد 
سواد و گسترش اطالعات، رابطه بین نخبگان 
و عموم مردم از آن شرایط و نگاه سنتی و 
پدرساالرانه تغییر کرده است. در حکومت 
قانون، تعامالت بر اساس قانون گرایی، تکثر 
و گسترش عقالنیت، ارزش های جمهوریت 
و حقوق شهروندی موردتوجه و تأکید است. 
پدرساالری دینی بر اساس آنچه در دوره قدیم 
حاکم بوده جایگاهی ندارد و ادامه آن به دین 
زدگی و تقلیل جایگاه نخبگان دینی منجر 
می شود. در این خصوص ضرورت دارد 
نهادهای دینی و نخبگان فقهی برای حفظ 
و تداوم مرجعیت خود در روابط و تعامالت 
با پدیده های نوین و جامعه مدرن، تعریف 

جدیدی داشته باشند.
نکته دیگر اینکه این دو فقیه هم مسئولیت 
مهم فقهی و هم حقوقی در جمهوری اسالمی 
دارند ولی در گفتار و کردارشان موازین و 
ارزش های فقه و حقوق نقض شده است. 
ادبیات فقهی و استدالل های حقوقی با آنچه 
در این مواجهه می بینیم فرسنگ ها فاصله 
دارد. با عملکرد این بزرگان برای شاگردان 
و رهروان و فرودستان ایشان چه وضعیتی 
باید تصور داشت؟ از سوی دیگر رفتاری که 
یکی از این فقها با آیت ا... زنجانی و دیگر 
علمای حوزه داشته اند و در این فضا برای 
دیگران تعیین تکلیف می کنند حکایت 
از پدرساالری و یکتا انگاری در فضای 
درونی حوزه و روحانیت دارد. این رفتار که 
از جایگاه سیاسی و حکومتی ایشان نشأت 
می گیرد آزادگی و حقوق اولیه دیگر فقها را 
تحت الشعاع قرار داده است. تداوم این روند 
موجب واگرایی و تفرقه در بین علمای شیعه 
می شود و ارزش های تشیع و حوزه های 
دینی را به چالش می کشد و موجب نگرانی 

دلسوزان و عالمان و بزرگان شده است.
لذا شایسته است برای جلوگیری از فتنه 
دشمنان و حفظ شأن علمای دین، نخبگان 
دینی_سیاسی از خودمحوری و پدرساالری 
دینی فاصله گرفته وحدت و همدلی را 

سرلوحه امور قرار دهند.

علی اکبر مختاری
روزنامه نگار و فعال سیاسی

aamokhtari20@gmail.com

پدرساالری دینی اساساً با فساد دانه درشت ها
برخورد نمی شود

سومین نشســت اعضای ارشد حزب اراده ملت ایران 
)پلنوم( با حضور دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و دبیران 

استانی از سراسر کشور در تهران برگزار شد.
این نشست که با دستور جلسه راهبردها و استراتژی های 
حزب اراده ملت در جریانات سیاسی کشور و انتخابات آینده 
مجلس شورای اسالمی بود در دو دوره رأی گیری از اعضای 
حاضر تصمیم بر آن شد که حاما ضمن حفظ مواضع انتقادی 
از رفتارهای غلط گذشــته و شکایت از انحصارطلبی ها، 
در قالب ســاختارها و ســازوکارهای جریان اصالحات 
به نقش آفرینی بپردازد. این تصمیــم همراه با رویکردهای 
حکمرانی حزبی یعنی همــان حمایت از کاندیدای احزاب 
همســو خواهد بود. حزب اراده ملت معتقد اســت عدم 
پاســخگویی در جریان لیست امید بزرگ ترین نقطه ضعف 
این لیســت بود که تنها راه حل عالج آن حکمرانی احزاب 
در جریان انتخابات اســت. طی این نشست دوروزه دبیران 
اســتانی حاما، کمیته بانوان و شاخه جوانان حزب به ارائه 

عملکرد خود طی شش ماه گذشته پرداختند.

کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر

Klm337@yahoo.com

با حفظ مواضع انتقادی 
حزب اراده ملت در 

چارچوب جریان اصالحات 
فعالیت خواهد کرد
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دوهفته نامه
اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

به راستی در نگرش و رفتار ما اصالح طلبان کدام موقعیت 
مطلوب تلقی می شده و یا کدام تعریف روشن را از آن ارائه 
داده ایم تا بر مبنای آن وضعیتی را ترسم نماییم که ایدئال باشد 
و انگیزه و انرژی الزمه فعالیت های با برنامه و مستمر از درون 

آن استخراج شود؟
اگر چنین تصوری از خود نداشته ایم و به یقین با ادامه روند 
حاضر تغییری در این نگرش ایجاد نخواهد شد بدان سبب بوده که
1- هیچ گاه خود را مقصر در پیدایش و استمرار شرایط حاکم 
ندانسته ایم و علت آن در این بوده که به سواد با مفهوم توانایی تغییر 

مسلح نبوده ایم
2- در هر موضوعی شرایط، اجتماع و دیگران را مسبب 
شکست ها و مشکالت معرفی کرده ایم چون اساساً تعریفی 

مصادف با شرایط روز از تغییر و بهبود ارائه نداده ایم
3- به قبول واقعیتی تحت عنوان »نامساعد بودن شرایط فعلی و 
شرایطی که پیرو نگاه حاکم استمرار خواهد یافت« اذعان نکرده ایم 
زیرا که خود را به صورت دائمی تحت عنوان »این و یا آن مقصر 

بوده است« پنهان کرده ایم
4- فرایند تاریخی بر محوریت »تغییر بدون تغییر من معنا 
ندارد« را جریانی نکرده ایم و به قولی همانی بوده ایم که در دهه های 
اخیر بدان اعتقاد یافته و پایبند کرده ایم درحالی که در همین مدت 
جهان با سرعتی بیش از سرعت نور به سوی تغییر در همه باورها و 
یافته ها حرکت کرده است و به خاطر همین ضعف ها و یا دوری از 
واقعیت های ملموس جهانی بوده است که نتوانسته ایم با تغییری 

که می باید بر حول محورهایی چون:
1- قبول کنیم که ما هم مثل هر انسان دیگری کامل نیستیم و نیاز 

به مشورت و استفاده از تجارب دیگران داریم.
2- به بازسنجی عقاید، باورها و اصول خود با شرایط جدید 

اجتماعی دست بزنیم.
3- این باور را موردقبول و عمل قرار دهیم که اگر خواستار 
تغییر موضوعی در کلیت جامعه هستیم، اول ازهمه آن تغییر را از 

خود شروع کنیم.
صورت گیرد هماهنگ شویم و به نقطه ای برسیم که در آن 
تولیدات فکری مان مطابق با آخرین رهیافت های علمی و مدیریتی 
در جهان باشد و دیدگاه های فلسفی و ایدئولوژیکمان بر شالوده هایی 

از تصورات مدرن تکیه داشته باشد تا بتوانیم خود را مدعی اصالح 
و بهبود با معیارهای نوین محسوب داریم تا بر مبنای این نوع از 
عملکردها مورد وثوق مردم قرار گیریم و به محوریت رهبری 
جریان های اجتماعی تبدیل شویم و اینجاست آن نقطه مجهول و 
مجعول که من با استناد بدان می گویم که ما اصالح طلبان نتوانسته ایم 
مطالباتی را تولید کنیم و یا راه های نوینی را برای بیان مطالبات 
انتخاب کنیم که در متن خود حرف و نگاه جدیدی را داشته باشد، 
نگاه جدیدی که تصور جدیدی را از جهان ارائه دهد و دقیقاً بر 
مبنای همین عقب ماندگی از جهان است که ما قادر به عرضه حتی 
رقیق ترین پیش گویی ها از اتفاقات نبوده و عمالً به طفیلی معترض 
و عمدتاً نق زن از شرایط مبدل شده ایم نق زنانی که تکرار گفته هایمان 

حتی خودمان را از خودمان متنفر نموده است.
برای برون رفت از این شرایط اولین گام پیش روی اصالح طلبان 
این است که آن ها با دور ریختن همه تعلقات خاطری که قبول 
واقعیتی به نام تغییر را سخت می کند و به نوعی اصالح و اصالحات 
را از تمنای دست یابی به سزاواری ها دور می سازد، به سوی دریافت 
و تعریفی درست از آنچه سزاوارش هستیم و استحقاق آن را داریم 
گام بردارند، زیرا ملتی که نداند با توجه به شرایط جهانی مستحق 
برخورداری و یا دست یابی به چه معیارها و شاخص هایی از زندگی 
است نخواهد توانست ابزار و امکان رقابت با مناطق دیگر جهان 
را به دست آورد و همین ضعف موجب می شود که تسلط هر 
ناشایستگی را تاب بیاورد و یا آن را برازنده خود بداند و این ضرورتی 
است که متأسفانه ما اصالح طلبان از درک آن عاجز بوده ایم و همین 
عجز باعث شده است تا نتوانیم مطالباتمان را مطابق با شایستگی های 
و برازندگی هایی که باید از آن برخوردار باشیم تألیف و تفسیر کنیم.

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه
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و  مخاطبان  که  دارم  را  آن  ترس  من 
مطالعه کنندگان این سلسله مقاالت، خود را 
در مقابل این سؤال بیابند که نگارنده این 
سطور با چه هدفی و یا القاء چه نیتی باب 

چنین مباحثی را باز کرده  و زمانی که سه سؤال انتهایی مطلب گذشته:
چند درصد از متخلفان اقتصادی منتسب به اصالح طلبان بوده اند؟

چند درصد این تخلفات با اطالع و تأیید اصالح طلبان صورت گرفته است؟
و چند درصد از اصالح طلبان دقیقاً درزمانی که از تخلفات آگاه شده اند اقدام به افشای آن 

کرده اند؟
را با خوانندگان در میان گذارده  قصد انتقال کدام پیام را داشته است؟

و یا زمانی که با طرح شعار مردمی »اصول گرا اصالح طلب دیگه تمام ماجرا« تأکید روی این 
موضوع داشته که این شعار کاماًل منطقی و مبتنی بر دریافت صحیح مردم از ماهیت مسلک 
مدعی اصالح طلبی در ایران است قصد هدایت فکر و نگاه مخاطبان خود به چه سمتی را 
داشته است؟ این ترس ناشی از آن است که تا بدین جای کار تالش نکرده ام تا بگویم که در 
جهان امروز زمانی که از مفاهیمی چون اصالح، اصالحات و جریان های مدعی هواخواهی 
از این فرایند سخن به میان می آید منظور گرفتن انگشت اشاره به کدام معیارها و خصایص 
سازمانی و یا به قولی جریانی است و این ابهامی است که تا اشارات صورت گرفته به انجام 

نمی رسید نمی شد بدان ها ورود داشت و به ارائه نقطه نظرات اقدام کرد، برای مثال زمانی که 
یونسکو سواد موردنیاز در عصر جدید را توانایی ایجاد تغییر در مقابل برداشت مصطلح از 
توانایی خواندن و نوشتن می داند، در عمل فضایی را در مقابل چشمان ما باز می کند که دیگر 
در آن فضا نمی شود سیاست را به مماشات و تن دادن در مقابل منطق حفظ وضع موجود تا 
تحقق معجزه معنی کرد، همان چیزی که مجموعه های مدعی اصالح طلبی در ایران بدان تن 
داده اند و یا به قولی خود را بدان عادت داده اند برای نمونه اصالح طلب ما در کدام یک از 
ادوار تاریخی بعد از انقالب با پوست واستخوان و جان ودل دریافت که باید متناسب با شرایط 

تغییر پیدا کند و چگونه این فرایند را متناسب با دانسته هاِی الزمه ِی تغییر به انجام برساند؟
این تأکید را ازاین جهت داشتم که بگویم اولین بارقه های امید برای ایجاد تغییر دربرداشتن 
گام بزرگ، دست یابی به درک عمیق و تجزیه وتحلیل از دانسته هاست، دانسته هایی که با 
استفاده از تجربه و یا آموزش رسمی به دست می آیند و می شود با تکیه بر آن ها مدیریِت 
شرایط و حرکت به سوی تحقق فرایند بهبود مستمر را عملی کرد و در این راه تجزیه وتحلیل 

اطالعات به ما اجازه می دهد که با قرار گرفتن در موضعی درست و تاریخی
1- موضوع را از زوایای مختلف مشاهده کنیم
2- مسئولیت های خود را نسبت بدان بسنجیم

3- با ادغام نتیجه حاصله با مجموعه هایی از اطالعات که قباًل در اختیار داشته ایم حرکت از 
موقعیت مطلوب را به سوی وضعیتی ایدئال آغاز و مدیریت کنیم.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

طلبان اصالح 

جهان شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوئد

در حوزه جغرافیای اجتماعی، سوئد از 29۰ حوزه 
شهری )که به نام کمون شناخته می شوند( تشکیل شده 
است که در 21 استان پراکنده شده اند. شهر استکهلم از سال 
1436 میالدی به عنوان پایتخت انتخاب شده و با بیش از 
96۰۰۰۰ نفر جمعیت بزرگترین شهر سوئد نیز محسوب 
می شود. بر طبق ارقام ارائه شده توسط اداره آمار سوئد، 9۰٪ 
از این جمعیت در آپارتمان و ٪1۰ در خانه های حیاط دار 
و یا ویال زندگی می کنند. 55 درصد از جمعیت آپارتمان 
نشین صاحب خانه خود هستند و بقیه به صورت اجاره 
نشینی زندگی می کنند. از لحاظ آمار جمعیتی، 44 درصد از 
ساکنان استکهلم، به تنهایی در یک منزل سکونت دارند، 27 
درصد زوجها، 13 درصد خانواده های سه نفره، 11 درصد 
خانواده های چهار نفره و مابقی خانواده های دارای بیش از 

چهارنفر عضو هستند.
نرخ رشد جمعیت در این کشور ده میلیون نفری برای 
چندین سال منفی و یا نزدیک به صفر بود و در حال حاضر 
این نرخ کمی بیش از 1 درصد می باشد. بر اساس آمار سال 
2۰18، 63 درصد از جمعیت کل کشور در محدوده 15 
تا 65 سال قرار دارند که جمعیت فعاِل کاری محسوب 
می شوند. از لحاظ نژادی ریشه مردم سوئد از شاخه ژرمن 
اقوام هندواروپایی بوده و تبار آن ها به وایکینگ ها )دریانوردان 
جنگجوی قدیمی اسکاندیناوی( می رسد. هرچند آخرین 
جنگی که سوئد به صورت مستقیم در آن حضور داشت 
در سال 1814 میالدی بود و از آن سال به بعد این کشور در 
صلح به سر می برد. در خالل جنگ های جهانی اول و دّوم، 
سوئد سیاست اتخاذ موضع بی طرفانه را در پیش گرفت که 

همین سیاست کمک شایانی در پیشرفت اقتصادی این کشور 
داشت. سوئد یکی از اعضای سازمان ملل متحد هست که از 
سال 1995 به عضویت اتحادیه اروپا نیز درآمد، اما سیاست 
واحد پول مشترک اروپایی )یورو( را نپذیرفت و به استفاده 

از کرون به عنوان واحد پولی کشور ادامه داد.
 جذابیت ناشی از بی طرفی در جنگ های جهانی به 
همراه پیشرفت های اقتصادی و رفاه حاصل از آن، باعث 
تغییر در نیاز کشور به نیروی کار و به تبع آن ترکیب جمعیتی 
کشور سوئد شد. برقراری قوانین کشور بر پایه رفاه همگانی 

و جاذبه های بازار کشور به همراه سیاست های مهاجرپذیری 
سخاوتمندانه نیز زمینه ساز مهاجرت افراد از طبقات مختلف 
اجتماعی و تحصیلی از کشورهای مختلف به این کشور شد. 
نکته جالب در مقوله مهاجرتی سوئد این هست که در سال 
185۰ سوئد کشوری فقیر با جمعیتی حدود 3/5 میلیون نفر 
و مرگ ومیر حدود 15۰ نفر به ازای هر 1۰۰۰ تولد بود. سن 
زندگی در آن سال ها برای مردان به طور متوسط 4۰ سال و 
برای زنان 45 سال بود. از اواخر قرن نوزده تا حدود سال 191۰ 
میالدی بیش از سی درصد جمعیت 3/5 میلیون نفری آن زمان 

سوئد به دلیل شرایط سخت زندگی در مناطق سردسیر و 
جنگلی کشور و همچنین به دلیل آمار باالی بیکاری موجود 
جهت دست یافتن به شرایط بهتر به آمریکا مهاجرت کردند. 
اما پس ازآن به دالیل ذکرشده در باال، روند مهاجرتی 
معکوس شد که در طی سالیان مختلف همچنین باعث به 
وجود آمدن جامعه ای چند فرهنگی با مردمانی از ملیت های 
مختلف نیز شده است. در سال 197۰ سوئد با بیشترین سرانه 
تولید ناخالص ملی )GDP( جزو یکی از چهار کشور 

ثروتمند دنیا قرار گرفت. 

جمعیت سوئد در آن زمان حدود 8 میلیون نفر بود. در طی 
سال های 2۰15 و بعدازآن به دلیل وقوع جنگ های داخلی 
مداوم در خاورمیانه )عراق، سوریه، سومالی و افغانستان( 
عمده مهاجرین به سوئد را پناه جویان تشکیل داده اند که 
باعث رشد تصاعدی نرخ مهاجرت به سوئد شده است 
)به شکل ضمیمه مراجعه شود(. هرچند سیاست های 
مهاجرپذیری سوئد نیز در سال های اخیر به دلیل وضعیت 
اقتصادی و سیاسی حاکم بر سرتاسر دنیا دچار تغییر شده 

است. ادامه دارد...

حمید نباتی
پژوهشگر

hamid.nabati@hotmail.com
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اندیشه] گفتمان[

استراتژی اصالح طلبان •
1- چانه زنی در باال و فشار از پائین

ساختار این استراتژی این اســت که عده ای که در چرخه قدرت هستند با نهادهای 
انتصابی چانه زنی کنند تا موافقت آنها را بگیرند. فشار از پائین می بایست از سوی گروه های 
خارج از چرخه قدرت صورت بگیرد. پاســخگویی و تأثیرپذیری و میزان آن به فشارها 
در نظام جمهوری اســالمی که مبتنی بر اشرافیت دینی است. متفاوت است، فشارهای 
پذیرفته شده از سوی نظام مربوط است به تشکل های روحانی - طلبه حوزه و تشکل های 
دانشجویی مورد تأیید نظام )دفتر تحکیم وحدت( و احیانًا مردم فقط زمانی که خشمگین 
بوده و عنان از کف داده و به صورت فردی یا جمعی به یک تصمیم مشترک می رسند. نظام 
بعد از رحلت امام همواره برای فرار از فشار تحکیم مبادرت به تشکل های موازی می نمود 
که پاسخ نداد و لذا انشقاق تحکیم وحدت در دستور کار قرار گرفت. با انشقاق تحکیم و 
تشــکیک در مبانی اعتقادی تحکیم جدید، نفوذ معنوی تحکیم وحدت که در زمان امام 
وجود داشت و ادامه یافته بود. تضعیف و خاتمه یافت. حتی در صورت تداوم هم چانه زنی 
از باال فقط حداکثر در خصوص مطالبات چالشی امکان پذیر بود. متأسفانه استفاده نابجا از 
فشار تحکیم در مورد مطالباتی که در راستای ارزش های انقالب اسالمی نبود. مشروعیت 

و نفوذ معنوی آن را در نظام از بین برد و تا حد یک تشکل متعارف دانشجویی تنزل داد.
اگر اصالح طلبان این استراتژی را می خواســتند نگاه دارند، باید به توان و کارآمدی 
آن توجه می کردند. متأســفانه با کاربرد آن در مواردی که مثاًل به مطالبات غیر اسالمی و 
ممنوع می شــد. نه تنها به آن مطالبات نرسیدند بلکه این امکان را هم از بین بردند. فشار 
تحکیم در تحقق مطالبات طبقه پایین، نظارت اســتصوابی، رفع تبعیض مبارزه با فساد، 
اصالح اداری و مطالبات دانشجویی و تأیید صالحیت ها و حتی مطالبات چالشی ای که در 
راستای نظام اسالمی است، می توانست تأثیر الزم را برای چانه زنی ایجاد کند که متأسفانه 

فرصت سوزی شد.
2- نظریه مشروطیت:

جنبشی ها که می دانستند با وجود نهادهای انتصابی را ه به جایی نخواهند برد لذا بحث 
مشروطیت را پیش کشیدند تا با تبدیل نهادهای انتصابی به نهادهای تشریفاتی به  نقدکردن 
مطالبات طبقه متوسط برسند؛ اما برای این کار راهکار ارائه نشد و در حد شعار برای ادامه 

حرکت پوپولیستی که بیشتر راغب آن بودند باقی ماند.
3- دوگانگی کارکردی:

بعد از جدایی اصالحات از اصالح طلبی دوگانگی کارکردی مطرح شد. این دوگانگی 
زمانی ممکن بود که نهادهای انتخابی از قدرتی برابر با نهادهای انتصابی داشــته باشند 
این امر در نظام اسالمی  شدنی نیست مگر زمانی که مصلحت نظام در اختیار و همسو با 
نهادهای انتخابی باشد. متأسفانه با فرصت سوزی که در انتخابات مجلس ششم روی داد 
و با رفتاری که با هاشمی رفسنجانی شد. دوگانگی کارکردی یکی از پایه های اصلی و الزم 

برای این استراتژی را نداشت و لذا این استراتژی مرده به دنیا آمد.
4- استراتژی آرامش فعال:

این اســتراتژی درواقع در پاسخ به فشــار مطالبات به وجود آمد بعد از حوادث کوی 
دانشــگاه و متشنج شدن فضای دانشــگاهی اصالح طلبان برای این که بتوانند بحران را 
مدیریت کنند. استراتژی آرامش فعال را مطرح کردند. کارکرد این استراتژی معطوف به 
مهار مطالبات بود، نه استراتژی ای برای نقد مطالبات و لذا در حد یک تاکتیک قابل طرح 
است و ارزش آن چنانی ندارد. از سوی دیگر با نگاه به علل و مبانی طرح چنین استراتژی 

درواقع اتخاذ رویکرد فرار از مطالبات است نه پاسخگویی.
5-استراتژی مدل گله ِی پرندگان:

این استراتژی درواقع بر خواسته از نابسامانی مدیریتی و آشفتگی فکری اصالح طلبان 
است که در زبان گفته نشد اما در عمل پیاده شد. البته اصالح طلبان برای فرار از پاسخگویی 
به فشــار مطالبات اولین رویکردی که داشــتند، این بود که بگویند اصالحات مدیریت 
نمی خواهد. اصالحات امری خودجوش است و این مجوزی بود برای رهایی مطالبات؛ 
یعنی اصالح طلبان در اینجا بمردم دروغ گفتند. اگر ظرفیت و توانایی خود را مشــخص 

می کردند شاید انتظارات به این حد افزایش نمی یافت.
نتیجه •

اســتراتژی گله پرندگان و آرامش فعال معطوف به انتظارات بود که اولی رها کننده و 
دومی مهار کننده است و استراتژی فشار از پائین و چانه زنی در باال کاربردی محدود دارد 

و نظریه مشروطیت در حد شعار باقی ماند و دوگانگی کارکردی دیر مطرح شد.
فرضیه و سؤال تحقیق •

هدف ما از تحقیق چیست؟ یعنی چرا می خواهیم اصالحات را آسیب شناسی کنیم؟ 
البته این سؤال دو نکته را در درون خود دارد اول این قبول کرده ایم اصالحات موفق نبوده 
و دوم این که می خواهیم این جریان دوباره احیا شود پس الزمه ِی آن آسیب شناسی است؛ 
بنابراین معقول است نخست بپرسیم آیا اصالحات ناموفق بود یا موفق؟ اگر موفق بو د و 
اصالحات انجام  شده بود. چه نیازی است به طرح مجدد اصالح طلبی؟ مگر این که این بار 
اصالح طلبان در قامت و هیأت یک حزب سیاسی باهدف کسب قدرت و ادعای مدیریت 
بهتر می آیند که پاسخ معقولی است و این حق مهم هر شهروندی است که به صورت فردی 
یا جمعی در سرنوشــت کشورش مداخله کند و این حق برای آنان محفوظ است؛ اما نه 
در طرح مجدد اصالح طلبی. ولی اگر پاسخمان منفی بود. آنگاه باید برویم سراغ این که 
آسیب شناسی بکنیم و ببینیم که این آسیب متوجه چه کسی است؟ آیا متوجه انتظارات ما 
از اصالح طلبان است. مثاًل اگر اصالحات را اتوبوس فرض کنیم آیا می توانیم از آن انتظار 
پرواز داشته باشیم و اگر انتظار پرواز داریم باید برویم سراغ بلیت هواپیما نه بلیت اتوبوس و 
اگر جوابمان این بود که ما انتظار اتوبوس داشتیم آن وقت باید بپرسیم چه آسیبی متوجه این 
اتوبوس بود. آیا برنامه نداشت آیا راننده نداشت و امثال این. همان طور که مالحظه می شود 
موضوع اصلی فعاًل انتظارات از اصالح طلبان است این انتظارات درواقع رابطه مستقیمی 
دارد با مطالبات، بنابراین این ســؤال را باید جدا برای کسانی که مطالباتی داشتند مطرح 
کنیم و سپس آسیب شناسی کنیم. پس درواقع ما با یک سؤال تحقیق و یا یک مجموعه 
سؤاالت تحقیق مواجه نیستیم بلکه با چند سؤال یا چند مجموعه سؤاالت مواجه هستیم 
که آسیب شناســی هرکدام با دیگری متفاوت خواهد بود برخی از این آسیب شناســی ها 

متوجه انتظارات ما خواهد بود و برخی هم متوجه اصالح طلبان.
عالوه بر این خــود اصالح طلبان هم همان طور که مالحظــه کردیم دو طیف بودند 
عده ای اصالحاتی بودند و عده ای هم جنبشــی. اصالحاتی ها کسانی بودند که دغدغه 
و مطالباتشان سهیم شدن در قدرت بود؛ یعنی مطالبات آنها معطوف به خودشان بود نه 
مطالبات دیگران و حداکثر مطالبات آنها معطوف بود به بازگشت به اهداف اولیه انقالب و 
خط امام. آن ها درواقع اتوبوسی بودند برای مسافرت درون شهری و از این منظر می شود 
آنها را آسیب شناسی کرد که در این آسیب شناسی دو بحث مطرح است. 1- بحث مدیریتی 
که آیا آنها توانستند به مدیریت جامعه برسند؟ 2- آیا توانستند به اهداف خط امام نزدیک 

شوند یا نه؟
طیف دوم هم یعنی جنبشی ها کسانی بودند که به دنبال مطالبات طبقه متوسط بودند 
و ســازگار کردن حکومت با مطالبات مردم معلوم است که در اینجا بحث مدیریتی برای 

این ها مطرح نیســت و فقط بحث دوم مطرح است و لذا برای هر طیف از اصالح طلبان 
ما نیازمند فرضیه ای جداگانه ای هستیم؛ یعنی دو فرضیه، فرضیه ِی گروه اصالحاتی ها و 

فرضیه ِی گروه جنبشی ها.
تحقیق ما شامل آن طیف از مطالبات که معطوف به مدیریت جامعه می شود، نیست و 

لذا با توجه به موارد باال جدول زیر به دست می آید:

طیف اصالحات
مطالبات

اصالحاتی ها
جنبشی ها

خط امامیمدیریتی

خودی های
دیروز

-++قابل تحمل

++چالشی
-

+
-

++-غیرقابل تحمل

-غیرخودی ها
+

-
+

-

مردم

-متوسططبقه
+

-+

++-پائینطبقه

همان طور که قباًل نیز اشاره شد تحقیق ما شامل آن دسته از مطالبات مدیریتی نمی شود 
که با عالمت + و یا - در ستون مدیریتی وجود دارد نمی شود.

خانه هایی که با عالمت مثبت و منفی مشخص شــده به این معنی است که بخشی از 
مطالبات می تواند توسط طیف های اصالحاتی یا جنبشی مطرح شود و بخشی دیگر نه 
و یا این که مطالباتی ندارند. مثاًل خودی های دیروز چالشی باقی مطالبات خود را توسط 

جنبشی ها پیگیری می کنند اما کاماًل با مطالبات آنها همخوانی ندارد.

همپوشانی طیف ها: •
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خودیغ ---هایر

مردم
-متوسططبقه

+
-+

++-نیپائطبقه

تحق شد اشاره نیز قبال که مدیهمانطور مطالبات از شامل آن دسته ما وینمیتیریق عالمات + با که ساتون-ا یاشود در
نمیتیریمد شود.یوجود دارد

منفییخانه ها و مثبت عالمت با معنیکه این به شده بخیمشخص که ماست مطالبات از طیشی توسط یف هاایاتواند
جنبشییاصالحات بخشیا و شود ویدیمطرح نه ایگر مطالباتیا که خودین مثالً چالشیدیهایندارند. رایباقیروز خود مطالبات

جنبش پیتوسط مطالبات آنها همخوانیمیریگیها با کامالً اما ندارد.یکنند
طیف ها: یهمپوشان

ف جنبشی هایط       ف اصالحات یط

همپوشانی
نیطبقه پائ          طبقه متوسط                     

رد صالحیت بجای تأئید هاره صالحتیگسترش دا
صالحیت

حذف 
نظارت 

ابیاستصو

 دموکراسی 
حقوق زنان حقوق بشر

 مطالبات اقوام
 آزادی اجتماعی

آزادی بیان و عقیده

 مبارزه با فقره
توزیع عادالنه ثروت

توزیع 
عادالنه 

درآمد فساد 
و تبعیض

همپوشانی طبقات: •

همپوشانی طبقات با طیف ها: •
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 ف ها :یطبقات با ط یهمپوشان
 ها یجنبش    ها یاصالحات                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبقه متوسط     ن یطبقه پائ                                      
Aرد.یگ یم یهم جا ییض و فساد که در درون آن بحث حذف نظارت استصوای. مبارزه با تبع 
B-  یمذهب یحقوق قوم –ع عادالنه درآمد یتوز  

B`-  انیب یبحث آزاد 
 B``- ت جامعه یریدر مد یش به علم و فناوریراگ 
B```-  یو مذهب یحقوق قوم  

C-  یت مذهبیاشراف            
 C`-  یحذف نظارت استصواب  
C``-  جنگ فقر و غنا 

C```-   (یرانیونالیسم ای)ناس ییگرا یو ... مل –حقوق بشر  –جنبش زنان 
R - گسترش دایره تائید صالحیت ها 
M-  تائید صالحیت رد صالحیت بجای 

LC- توزیع عادالنه ثروت  -مبارزه با فقر 

MC-  هنر وموسیقی وغیره –آزادی اجتماعی 

```C 

C 

A 

B` 

`C 

B``` 

C`` 

R 

LC 

M 

MC 

 طبقه پائین طبقه متوسط •
A. مبارزه با تبعیض و فساد که در درون آن بحث حذف نظارت استصوابی هم جای 

می گیرد.
B- توزیع عادالنه درآمد – حقوق قومی مذهبی

`B- بحث آزادی بیان
 ̀`B- گرایش به علم و فناوری در مدیریت جامعه

̀`B- حقوق قومی و مذهبی `
C- اشرافیت مذهبی

̀ C- حذف نظارت استصوابی
̀`C- جنگ فقر و غنا

̀`C- جنبش زنان – حقوق بشر – و ... ملی گرایی )ناسیونالیسم ایرانی( `
R - گسترش دایره تأیید صالحیت ها

M- رد صالحیت بجای تأیید صالحیت

LC- مبارزه با فقر- توزیع عادالنه ثروت

MC- آزادی اجتماعی – هنر و موسیقی و غیره

اصالحاتی ها:
آیا طیف اصالحاتی موفق بود یا نه؟ اگر موفق نبود آسیب شناسی آن کدام است؟

فرضیه من برای این پاسخ به سؤال این است که در بخش مدیریتی موفق بود ولی در 
بخش پیگیری خط امام نه.

تحلیل گفتمانی •
در بخش مدیریتی با تصاحب ریاست جمهوری و مجلس آنها موفق شدند که به این 
امر دست پیدا کنند؛ اما در پیگیری خط امام آنها موفق نشدند. آنها برای این مسأله نیاز به 
این داشتند که مطالبات را مدیریت کنند. نگاهی به مطالبات داشته باشند و در مرحله اول 
با تقسیم بندی مطالبات مرزبندی های خودشان مشخص بکنند و مطالباتی را که توانایی 
انجام آن را داشتند مطرح کنند و اتوبوس خود را از مسافرین پر کنند و از ابزارها و استراتژی 

که برای این مسأله داشتند استفاده کنند.
مدیریت مطالبات •

 C`̀ ,B,C`,B`̀ `,B`,A با توجه به همپوشانی هایی که در صفحات پیشین اشاره شد. مطالبات
قابل طرح بود و همگی جزو مطالبات نقد و حداکثر چالشی قابل تقسیم بندی می شدند. 
̀`B جزو  ,C`,B جزو مطالبات نقد تقســیم بندی می شــود و مطالبات C`̀ ,A,B`̀ مطالبات̀ 
مطالبات چالشی. در تحلیل گفتمانی اصالحاتی ها فقط بحث̀ C وجود دارد که چالشی 
اســت و از مطالبات نقد چیزی دیده نمی شود. در مطالبات چالشی هم آن مطالباتی که 
دارای وزن بیشــتری هستند چیزی نیست. و لذا با توجه به نظم مطالبات بدیهی بود که 

اتوبوس اصالحاتی ها زودتر از جنبشی ها خالی شود.
البته این مسأله طبیعی بود چراکه اصالحاتی ها نیازی به مردم نداشتند و استراتژی 
فشــار از پائین )دفتر تحکیم وحدت( و چانه زنی در باال کفایت می کرد؛ اما مشخص 
کردن ظرفیت و توانایی اصالحاتی ها برای سامان دادن انتظارات انجام نشد و لذا فشار 
مطالبات تحکیم را متأثر کرد و کارکردی فراتر از ظرفیت تحکیم به این تشکل دانشجویی 
تحمیل و کار ویژه ِی آن مختل شد و لذا استراتژی مذکور هم کارایی خود را از دست داد. 
بررسی و تحلیل گفتمان دفتر تحکیم در دوره ِی اصالحات به خوبی منعکس کننده ی 

این واقعیت است.
برخورد اصالحاتی ها با مطالبات مردم منفعالنه، غیرمســئوالنه و ناشــی از ضعف 
مدیریت آنها بــود. اظهاراتی مانند اصالحات مدیریــت نمی خواهد و خودجوش بودن 
اصالحات نشــانگر برنامه نداشتن و ضعف آگاهی راننده از وضعیت جاده بود. در غیاب 
راننــده، مطبوعات مطالبات را مدیریت کردند. مطبوعات هم به نوبه ی خود فاقد برنامه 
مدیریتی بودند و لذا بدون توجه به انواع مطالبات و وزن آنها و طرح مطالبات ممنوع باعث 
شد حکومت به مطبوعات فشار وارد کرده و به تدریج مطالبات ریزش کرد و فقط در حد 
دفاع از آزادی بیان و مطبوعات باقی ماند. بررسی گفتمان مطبوعات دوم خردادی به خوبی 
نشان دهنده این وضعیت بلبشو و نابسامانی در مدیریت مطالبات و سیر ریزش آن هاست 
از سوی دیگر تأثیرپذیری اصالحاتی ها از مطبوعات در دوره ِی اصالحات نشان دهنده ی 
این مسأله است که ما مواجه با جنبش ژورنالیستی و مدیریت مطالبات )فشار مطالبات( 

از سوی آنها هستیم.
طیف جنبشی ها: •

سؤالی که از جنبشی ها وجود دارد این است که آیا آنها توانستند جنبشی معطوف 
به هدف راه اندازی بکنند یا نه؟ در نظام اشرافی موجود چه راه کاری و چه استراتژی 
داشتند؟ آن هایی که جنبشی فکر می کنند، قطعًا با تعریفی که از اصالح طلبی دارند، 
معتقدند نقد کردن مطالبات منوط اســت به پذیرش آن از سوی حکومت چراکه با 
مرزبندی خود با انقالب رفرم را انتخاب کرده بودند و رفرم هم نمی تواند با نقض و نفی 

حکومت به وجود بیاید. 
فرض بر این بود که با رهاسازی مطالبات و فشار مطالبات حکومت تن به اصالح 
بدهد. لذا مشروطیت برای این منظور کفایت می کرد اما این یک تصویر کلی است. 
هم برای مردم که قرار اســت بدنه این جنبش باشند وهم برای حکومت یعنی برای 
حکومت هم گنگ است که به چه چیزی باید تن بدهد. آیا به همه چیز یعنی حتی نفی 
اصل و اساس حکومت؟ طبیعی بود که حکومت هم خواهان اصالح باشد )همان طور 
که قباًل گفتیم باعث کارآمدی نظام و حکومت می شد( اما بعضی از مطالبات اساس 

حکومت را نشانه رفته بود. ازجمله اشرافیت مذهبی را – حکومت جمهوری تمام عیار 
و غیره.

پس بهتر اســت این سؤال را بکنیم که چه طرحی برای جنبش داشتند. با تعریفی که 
برای جنبش وجود دارد 1- هدف 2- رهبری 3- ســازمان دهی 4- برنامه ریزی یا اتخاذ 
استراتژی. هدف اصالح طلبان چه بود؟ چه کسی رهبری آن را بر عهده داشت؟ برنامه و 
استراتژی کدام بود؟ چه نوع سازمان دهی را اجرا کردند؟ بدیهی است که برنامه و استراتژی 
ذیل هدف مطرح می شود و سازمان دهی در راستای برنامه ریزی طراحی می شود؛ بنابراین 

به دو سؤال تقلیل پیدا می کنیم. 1- هدف چه بود 2- رهبری باکی بود؟
فرضیه من برای پاســخ به این دو سؤال این است؛ که هدف نداشتند و از رهبری هم 

بی بهره بنابراین همه به خودشان دروغ گفتند هم به مردم و هم به دوستان اصالحاتی.
تحلیل گفتمانی •

به تصریح همه ِی اصالح طلبان رهبری وجود نداشت و خود اصالح طلبان بارها و بارها 
در پاسخ به سؤال دانشجویان به این نکته تصریح داشتند. طرح مدل گله پرندگان که پیش تر 
توضیح داده شد و در عمل پیاده شد و گفتمان آن در تحلیل گفتمانی اصالحاتی ها اشاره شد 
و کسی از جنبشی ها در قبال آن موضع نگرفت و یا پیش قدم در رهبری و مدیریت اصالحات 
نشد مؤید این مطلب است؛ اما در موضوع هدف هم جنبشی ها مانند اصالحاتی ها مطالبات 
را مدیریت نکردند چراکه تن دادن به نظم مطالبات پاسخ گوئی را به دنبال داشت در حالی 
آنها سوار بر موج دوم خرداد مجبور نبودند به کسی پاسخگو باشند و دلیلی نداشت که این 
وضعیت پوپولیستی را از دست بدهند مگر این که در این قضیه احساس مسئولیت کرده و 
حقیقتًا قصد راه اندازی جنبش دموکراتیک را داشتند و چون این کار را نکردند. مشخص 
می شود چنین قصدی نداشتند. اصالح طلبان )هر دو طیف( آمادگی برای پرداخت هزینه 
نداشتند بنابراین بحث مشروطیت را مطرح کردند که درون نظم گفتار )گفتمان( جمهوری 
اسالمی وجود داشت و اگر منجر به نتیجه می شد و مگنا کارتای ایرانی شکل می گرفت، 
آنها موفق شده بودند که نهادهای انتصابی را تشریفاتی کنند؛ اما چنین چیزی یک رؤیا بود 
و واقعیت نداشت اواًل – شرایط ایران با انگلستان فرق می کرد در انگلستان ما مواجه هستیم 
بــا 1- حاکمیت طوالنی قانون و قانونمند بودن ســلطنت درحالی که در ایران حاکمیت 
قانونمند نیست )خود اصالح طلبان به این مسأله واقف بودند( 2- بورژوازی و شهرنشینان 
نوعی حالت خودمختاری داشتند و در آن قضیه در مقابله با اشراف با سلطان در یک جبهه 
قــرار گرفتند ولی در ایران به دالیل گوناگون )اقتصادی و تاریخی( چنین وضعیتی نبوده 
و نیست. 3 – اصالح طلبان سعی نکردند مگنا کارتای )منشور( خود را بنویسند و حول 
آن به فراخوانی مردم بپردازند چراکه درگیر نظم مطالبات می شــدند و لذت سوارشدن بر 
امواج پوپولیستی )بازگشت به گذشته های درخشان( را از دست می دادند )گفتمان خط 
امام مبتنی بر حرکت پوپولیستی بود و شخصیت اصالح طلبان در درون این گفتمان شکل 
گرفته بود(. درحالی که مدل گله پرندگان آن ها موجب رهاسازی مطالبات شد؛ و موج های 
پوپولیستی را تداوم می داد اما این مدل نیز به دلیل 1- مردم با تصور پیروزی نهائی )گفتمان 
اصالحاتی ها که می گفتند اصالحات بدون بازگشت است(، نظم مطالبات را شکل دادند 
و این مانع حرکت های پوپولیستی شد. 2- برخورد فعال و آگاهانه حکومت و نهادهای 
انتصابی و طرح دغدغه های امنیتی )و حتی هدایت برخی جریان های تند و رادیکال جهت 
ایجاد فرصت مداخله و بهانه برای ســرکوب( اصالح طلبان را که در قدرت قرار داشتند 
وا داشتند به مطالبات امنیتی پاسخگویند؛ و خیلی از اهداف خود را توسط اصالحاتی ها 
عملی ساختند )ازجمله مکتوم نگه داشتن اصالح قانون انتخابات – طرح آرامش فعال و 
غیره( و اگر اصالح طلبان تن به این کار نمی دادند خودشان وارد عمل می شدند )توسط قوه 
قضائیه و شورای نگهبان(. این در حالی بود که جنبشی ها در مطبوعات که نقش مدیریت 
مطالبــات را برعهده  گرفته بودند بدون توجه به وزن مطالبات و نوع آن با طرح مطالبات 
ممنوع انتظارات مردم را از اصالحات افزایش دادند؛ و خودشان اولین قربانی این فشار 
مطالبات شدند. با آشکار شدن عالئم ناتوانی اصالح طلبان از یک سو و فشار حکومت به 
مطبوعات ما شاهد ریزش مطالبات در گفتمان اصالح طلبی و مطبوعات بودیم؛ و با ریزش 
مطالبات نظم مطالبات باعث پراکنده شدن مردم از اصالحات شد؛ و اصولگرایان که برای 

این مسأله برنامه ریزی کرده بودند، تورهای خود را پهن کردند.
واژه اصالحات و اصالح طلبی درواقع از ســوی حلقه کیان مطرح شــد چراکه آنها 
خواهان خاتمه انقالب – سکوالریسم و وکالت و غیره بودند؛ و آن درواقع ترجمه رفرم در 
برابر انقالب بود؛ و همه ویژگی هایی را داشت که مردم خواهان آن بودند، خاتمه انقالب- 
عدم خشــونت – تغییر تدریجی و غیره اما وقتی معادل فارسی – عربی آن انتخاب شد، این 
امکان را فراهم آورد که هر کس بتواند اصالح طلب شود حتی کسانی که خواهان بازگشت 
به آرمان های اولیه انقالب بودند و این حتی به نیروهای انقالب اسالمی محدود نشد و به 
سایر نیروهای انقالبی هم کشــیده شد؛ و طیف وسیعی از مدعی برای اصالح طلبی پیدا 
شــد که تکلیف مردم را در انتخاب مشــکل کرد. آقای خاتمی در گفتمان خویش از آن با 
عنوان آشفتگی فکری نام می برد. واژه هایی خلق شدند مانند اصالحات انقالبی- انقالب 
اصالحی هرکدام معنایی را نمایندگی می کردند که نقض غرض بود. از ســوی دیگر و در 
مقابل آن اصالح آمریکایی برای کوبیدن اصالحات خلق شد و اصول گرایی اصالح طلبانه 
بدیل آن و این شــد که در سایه آشفتگی فکری به وجود آمده از یک سوسازی مطالبات از 
ســوی دیگر امکان مدیریت اصالحات به وجود نیامد. اصالح طلبان سعی کردند با بکار 
بردن اصالحات خودجوش است بر این آشفتگی فکری و طرح مطالبات بی نظم و بی قاعده 
سرپوشی گذاشــته و مدلی برای اداره ِی اصالحات توسط جامعه ارائه کنند؛ اما با توجه 
به نظم مطالبات فشــارهای ایجادشده فقط به حکومت تنها وارد نمی شد، بلکه خود این 
فشــارها موجب جدایی اصالح طلبان از همدیگر شد؛ و از سوی دیگر انتظارات جامعه 
افزایش یافت؛ و پایه های حکومــت هم به مخاطره افتاد. این مغایر ادعای اصالح طلبان 
مبنی بر رفرم بود و جامعه به ســوی انقالب پیش می رفت )گرچه نافرمانی مدنی، انقالب 
مخملی یا نارنجی بوده باشد(. عدم توجه اصالح طلبان به مطالباتی که هم نقد بودند هم وزن 
زیادی داشــتند، مردم را مقابل حکومت و اصالح طلبان قرار می داد و فقط کافی بود که 
کســی یا گروهی رهبری آن را بر عهده بگیرد. بر این اساس حکومت عکس العمل نشان 
داده و با فشار به مطبوعات و ایجاد محدودیت انتظارات را مهار و کنترل کرده و به تبع آن 
اصالح طلبان نیز تضعیف شدند. با اشاره به نمودار همپوشانی طیف ها و طبقات مالحظه 
̀`C که مطالبات نقد و چالشی و  ,C`,B`̀ `,B`̀ ,B`,A می کنیم جنبشی ها می توانستند مطالبات
̀`B`,C`,C گزیده شده و عالوه بر آن C هم  دارای وزن بودند انتخاب کنند ولی از این میان فقط̀ 
که جزو مطالبات ممنوع بود مطرح شد. اگر ادعای اصالح طلبان را مبنی بر انجام تغییرات با 
کمترین هزینه را بپذیریم همان طور که قباًل نیز اشاره شد می بایست نخست به طرح مطالبات 
̀`B می پرداختند. لیکن معلوم نیست به چه دلیل مطالباتی را مطرح کردند  `,B`̀A نقد یعنی
که نه نقد بودند و نه وزنی داشتند و خودشان هم که جنبش برای ایجاد وزن مطالبات طبقه 
متوسط یا پائین راه نیانداختند. بلکه برعکس مالحظه می کنیم نیم نگاهی به قدرت داشتند.

نتیجه •
جنبشــی ها میان جنبش و قدرت در نوســان بودن – نمی دانستند از این موجی که به 
وجود آمده چگونه استفاده کنند – فاقد برنامه و مدیریت بودند – مدیریت مطالبات نداشتند 

– رهبری برای اصالحات نداشتند.

آسیب شناسی تئوریک اصالحات؛

از اصالح تا جنبش

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 در سال 1386 و 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 قبالً اشاره شد، بیرون آمدن از فضای اصالح طلبی 

و نگرشی از بیرون به آن است.

رحیم حمزهاحمد حکیمی پورعلی مهری
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 لزوم نوسازی و بازسازی فرهنگی در جامعه ما 
از مهم ترین مقوالتی است که باید بدان پرداخت. 
به عبارتی دیگر تا در حوزه فرهنگی و در ابعاد گوناگون 
آن به توسعه و نتیجه قابل قبولی دست نیابیم، شاید به ندرت 
در سایر زمینه ها از جمله در حوزه های اقتصادی و سیاسی 
بتوان به  پیشرفتی نائل آمد. می توان چنین استنباط نمود که 
آثار و تبعات خصائل منفی و ناهنجاری های اجتماعی تأثیر 
مستقیم و غیرمستقیمی در سایر جهات توسعه خواهد 
داشت و دولت ها را معموالً به مشکالتی دچار می کند 
که نتیجه آن چیزی جز مقابله با معلول به جای مبارزه با 

علت نیست.
برای ایجاد چنین نوسازی فرهنگی نیاز به ساختار 
سازی در این حوزه داریم. در واقع با توسعه معاشرت های 
صحیح و عقالیی، می توان ساختارهای غلط را حذف و 
ساختارهای نوین و درست را جایگزین آن نمود. باید 
توجه داشت که ساختار سازی نیز نیاز به فرهنگ خاص 
خودش دارد که باید بدان توجه داشت، چراکه ممکن 
است صورت مسئله را گم کرده و راه را اشتباه برویم. 
بنابراین به موازات ساختار سازی فرهنگی، فرهنگ 
ساختار سازی را نیز باید مدنظر قرار داد )سریع القلم، 

).294 :1386
عموماً تحرکات فرهنگی و اجتماعی جوامع باعث 
می شود تا دولت ها به توسعه در ابعاد گوناگون از جمله 
توسعه سیاسی و اقتصادی نیز بیندیشند. احساس نیاز به 
توسعه و ترقی، تصمیم گیرندگان سیاسی را وادار می کند 
تا به واکنش محیط نظام سیاسی خود عکس العملی 
شایسته نشان دهند، به طوری که روش های جدید در 
روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید جایگزین قواعد 
کهنه و ناکارآمد قبلی گردند تا مفهوم توسعه و نوسازی به 
واقعیت برسد. بنابراین می توان بین مقوله فرهنگ توسعه 
و توسعه فرهنگی رابطه ای عمیق ایجاد نمود که با یک 
انقالب عمیق فرهنگی از سوی دولت و ملت به صورت 

هم زمان به سرانجام خواهد رسید )رزاقی، 137۰: 48.(
در این خصوص برخی از رفتارها و ناهنجاری های 
اجتماعی درون جامعه مورداشاره ای کوتاه قرار خواهد 
گرفت تا تأثیر این گونه معضالت اجتماعی بر روند توسعه 
جامعه مدنی و رفتارهای سیاسی نخبگان ابزاری و در کل 
تکوین دولت های به وجود آمده در ایران را بهتر درک 
نماییم. با این وصف، مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال 
که »فرآیند رفتار اجتماعی افراد جامعه و نقش آن بر رفتار 
سیاسی دولت های ایرانی چگونه بوده است؟«  به دنبال 
آزمون این فرضیه است که»به نظر می رسد خصوصیات 
اخالقی و اجتماعی جامعه در شکل دهی رفتار سیاسی 

دولت ها در ایران نقش عمده ای را داشته است.«

توهم دائمی توطئه •
1- یکی از خصائل و خصوصیات منفی ایرانیان از 
ازمنه قدیم گناه تقصیر را به گردن دیگری انداختن و پیدا 
کردن مقصر برای انجام کارهایی است که مطابق میل آن ها 
انجام نمی شود. عامل ترس، کم کاری، تنبلی، سهل انگاری 
و یا احتیاط بیش ازاندازه در هر کاری باعث می شود تا در 
صورت عدم موفقیت در انجام کاری، مسئولیت آن را از 
خود سلب نموده و به دنبال یک دشمن فرضی برای متهم 
ساختن وی در انجام دادن کاری که بر وفق مراد ما نبوده 
بگردیم. این مورد در بحث کالن و در امور سیاسی کشور 
از سوی دولت های ناموفق در اجرای امور جاری کشور 
خود، بیشتر به چشم می خورد و متأسفانه در سیاست 
خارجی خود نیز آن را نصب العین خود قرار می دهند. 
بنابراین اگر سیاست دولت های ناکام در انجام کاری به 
بن بست بخورد، این انگلیس و آمریکا هستند که دائمًا 
به عنوان مقصر و عامالن چنین عدم موفقیتی به مردم 
معرفی خواهند شد و این چیزی نیست که مختص به 
حال باشد، چراکه حداقل از زمان قاجاریه به بعد این گونه 

بوده است که می بینیم.
همانند دایی جان ناپلئون در سریالی با همین مضمون 
که دائماً تحرکات اطراف خود را به انگلیسی ها نسبت 
می داد، ما ایرانیان نیز عادت کرده ایم که کار اشتباه خود 
را نپذیرفته و مشکل خود را بر دوش دیگری بگذاریم. 
در وجود چهره استعماری دولت هایی چون انگلیس، 
آمریکا و حتی روسیه هیچ شکی وجود ندارد و الزم به 
یادآوری نیست که بدانیم این سه کشور چه مصائب و 
مشکالتی را در طول یک صد سال گذشته برای ملت و 
دولت های ایران به وجود آوردند، اما همه مشکالت و عدم 
موفقیت ما که همیشه توطئه این ها نبوده و سهل انگاری ها 
و ندانم کاری های دولت ها و حکومت های وقت تاریخ 
معاصر ایران را که آثار زیان بار آن از توطئه دشمنان کمتر 
نبوده را که نمی شود همیشه به پای کشورهای بیگانه 
گذاشت. وجود مقوله ای به نام شک و تردید در اذهان 
ایرانیان باعث گشته تا به طورکلی اعتماد و درک متقابل 
نیز به تدریج از میان آن ها رخت بربندد. موضوع فقط 

پیدا کردن دشمن فرضی خارجی نیست و ما حتی در 
کارهای روزمره نیز به دنبال پیدا کردن دشمن خودی 
برای عدم موفقیت کارهایمان می گردیم. مسلم است 
نخبگان سیاسی که از چنین جامعه ای و با چنین تفکری 
به دولت می رسند، به سختی مسئولیت اقدامات نامطلوب، 
ناصواب و سهل انگاری های خود را به گردن گرفته و 
اغلب به دنبال این می گردند تا مثالً یک نهاد یا سازمان 
دیگر را در بروز ناکامی های خود مقصر جلوه دهند 

)نراقی، 1388: 95-98.(
در بعد داخلی نیز چنین رفتاری وجود دارد و ما در 
برخی اوقات شاهد این هستیم که دولتمردان از پذیرش 
کارهایی که بر عهده آنان بوده و باید به آن بپردازند طفره 
رفته و سازمان دیگری را متولی انجام آن کار می داند. 
به طور مثال مقوله اشتغال در جامعه که ظاهراً بر عهده 
وزارتخانه هایی چون کار و امور اجتماعی، صنایع و 
تعاون می باشد، به گونه ای غریبانه در پس سخنان وزیران 
این سازمان ها که به نوعی در صدد رفع مسئولیت از 
خود هستند، به بیراهه ای رفته است که نتیجه آن افزایش 
بیکاری و بحران ناشی از آن است که با آن مواجهیم. در این 
خصوص به سخنان مجتبی زارعی معاون فرهنگی وزیر 
کار و امور اجتماعی که وزارت کار را مسئول اشتغال در 
کشور نمی داند اشاره ای داریم تا متوجه سخنان باال شوید. 
وی که در تشریح رویکرد جدید عبدالرضا شیخ االسالمی 
وزیر وقت کار و امور اجتماعی که وزارتخانه متبوعش را 
وزارت اشتغال ندانسته، در ششمین نشست تخصصی 
سراسری مدیران امور اجتماعی وزارت کار این رویکرد 
جدید را اجتماعی کردن فرهنگ کارآفرینی و توسعه 
حرفه آموزی در افق و الگوی ایرانی و اسالمی ارائه 
می دهد. چند سال پیش وزیر کار وقت با اعالم اینکه اکثر 
بیکاران به دلیل نداشتن مهارت فرصت اشتغال ندارند، 
گسترش مهارت آموزی را تنها راه چاره رفع معضل 

بیکاری می داند )روزنامه بازار کار، 88/11/17: 2.(
در واقع وزیر کار با اعالم نمودن اینکه وزارت کار 
هیچ گونه مسئولیت و وظیفه ای درزمینه ِی اشتغال بیکاران 
ندارد، پیگیری اشتغال بیکاران را بیشتر لطف می داند تا کار 
موظف و مدعی است که در این خصوص هیچ نماینده 
مجلسی نیز نمی تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد. 
»عبدالرضا شیخ االسالمی مسئولیت و وظیفه وزارتخانه 
متبوع خود را اجرای قانون کار دانسته و معتقد است 
که توسعه اشتغال وظیفه وزارتخانه هایی چون تعاون، 
بازرگانی و صنایع و معادن است ..... وزارتخانه هایی که 
وزارت کار آن ها را متولی توسعه اشتغال می داند، چنین 

نظری در رابطه با خود ندارند«)سوری، 88/12/17: 18.(
بنابراین عدم پذیرش مسئولیت در قبال امور مهمی 
چون اشتغال و رفع بیکاری در نزد مسئولین مربوطه باعث 
می گردد تا هر یک دیگری را موظف به انجام آن بدانند و 
خود را از میدان عمل خارج سازند. حال اگر قانون نیز به 
چنین سازمان هایی اجازه فعالیت در این راه را نداده است، 
قانون نیز دچار نقصان بوده و باید در آن بازنگری صورت 
گیرد. از سوی دیگر همان گونه که ذکر شد، عدم اعتماد 
و درک متقابل از یکدیگر از جمله مهم ترین عوامل ایجاد 
توهم توطئه در نزد دولتمردان و جامعه ایران حداقل در 
طول یک صد سال گذشته بوده است که آثار منفی آن 
وجود همین توهم دائمی توطئه و در نتیجه در جا زدن در 

بسیار از امور مربوط به توسعه کشور بوده است.
حال باید پرسید درصورتی که غربی ها به جهت 
رسیدگی به منافع خود دائماً در حال توطئه برای 
کشورهایی چون ایران هستند و از زمان های دور 
افرادی چون برادران شرلی، مارکوپولو، هانری کربن 
و ... را برای این کار به مملکت ما فرستاده اند، ما چرا 
نتوانسته ایم چنین عملی را با آن ها انجام دهیم؟ پاسخ 
مردم و متأسفانه بسیاری از دولتمردان ما در برابر این 
سؤال که مستشرقان غربی برای انجام چه کاری واقعاً به 
ایران آمده و یا به ایران شناسی مبادرت نموده اند؛ بدین 
شکل است که آن ها برای غارت و چپاول کشورهای 
شرقی نیاز بر شناخت کامل از خصوصیات مردم و 
مختصات جغرافیایی آن مناطق داشتند، لذا اقدام به 
گسیل این گونه افراد برای شناسایی افراد جامعه  این گونه 
کشورها نمودند. باید دانست چنین پاسخی بسیار سطحی 
و به جهت استناد، غیر عقالیی است. چرا این گونه فکر 
نمی کنیم که اساساً غربی ها عالوه بر خصلت جنگجویی، 
دارای یک روحیه ماجراجویی و کنجکاوی نیز هستند که 
آن ها از ابتدا به دنبال آن بودند. چرا فکر نمی کنیم که سیر 
و سیاحت غربی ها بر اساس عالقه مندی و کنجکاوی 
آن ها بوده است؟ مگر اندیشمندانی همچون پروفسور 
ادوارد براون یک مستشرق و شرق شناس غربی نبود؟ 
هرچند که در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر ایران، 
مردم و دولت های وقت از تهاجم و چپاول کشورهای 
غربی و شرقی خصوصاً انگلیس، آمریکا و روسیه در 
امان نبودند، اما پاسخی چون: آن ها فقط به دنبال غارت 
اموال و چپاول ثروت ملی ما بوده اند بیشتر معلول این 
قضایاست نه علت آن. علت خود ما هستیم که با فرهنگ 
غلط عدم اعتماد به یکدیگر، عدم درک واقعیت و عدم 
برقراری تعادل میان آنچه موجود است و آنچه باید باشد 

و ... باعث حضور و غارت چپاولگرانی شدیم که به آن 
استناد می کنیم. بنابراین نه سیر و سیاحت و شرق شناسی 
غربی ها هنری است که در وصف آن باید گفت و نه همین 
کارها ننگ و عیب آن ها می تواند باشد. »به سخن دیگر، دل 
به دریا زدن غربیان همان قدر ناشی از خصوصیات شرایط 
محیطی آن ها می باشد که محافظه کاری و دل به دریا نزدن 

شرقیان«)زیباکالم، 1373: 291(
اختالفات قومی و مذهبی نیز که ناشی از همین 
خصائل می باشد )عدم اعتماد، عدم درک واقعیت و ...( 
یکی دیگر از معضالتی است که همواره در بین کشورهای 
مسلمان نشین که عموماً محل رفت وآمد غربی ها بوده، به 
وجود آمده است. وقوع جنگ های مختلف بین شیعه و 
سنی و بروز اختالفات قومی و مذهبی همواره بعد از 
پیدایش دین اسالم در بین زمامداران و کشورهای مسلمان 
از جمله در ایران وجود داشته است. از نیمه دوم قرن پنجم 
و تمام قرن ششم هجری قمری ما شاهد مناقشات مذهبی 
و فرقه ای در بین دولت های اسالمی بوده ایم، به طوری که 
این امر کلیه امور سیاسی و اجتماعی آن ها را متأثر از خود 
می کرد. بیشتر این درگیری ها ناشی از اختالف میان 
شیعیان و اهل سنت از جمله بین فرقه اشعریان و معتزله 
بود. این درگیری ها و اختالفات حتی در درون فرق اهل 
سنت و بین شافعیان با حنفیان نیز به وجود آمده بود که 
دامنه آن از خراسان و اصفهان تا بغداد را در بر می گرفت. 
»رقابت های مذهبی در این دوره چنان باال گرفته بود 
که از حد مجادالت علمی بین فقها و روسای مذاهب 
تجاوز کرده و به دسته بندی تحزب میان پیروان آنان منجر 

می گردید و کار به زدوخورد می کشید«)همان: 262(

شعارزدگی و احساسی بودن ما •
2- احساساتی بودن و شعارزدگی نیز یکی از 
معضالتی است که جامعه ایرانی دچار آن گردیده است. 
عدم تعادل رفتاری ما در مواجهه با مسائل اطرافمان حتی 
در کینه ورزی هایمان نیز تأثیر گذاشته است. به عبارتی دیگر 
نه در کینه ورزی و نه حتی در مهرورزی و عطوفت، تعادل 
را رعایت نکرده و اغلب اوقات از هیچ رویه منطقی پیروی 
نمی کنیم. اگرچه وجود چنین خصلتی در نزد مردم ایران 
باعث بروز بسیار از معضالت در جامعه و نهایتاً انعکاس 
آن به سیاست های اتخاذی دولت می گردد، اما چنین 
برداشتی به طور مطلق فقط در مورد ایران صدق نمی کند 
و کشورهای دیگری نیز وجود دارند که مردم آن دربند 
احساسات بوده و به آن اهمیت می دهند. آنچه الزم است 
بدانیم این است که جوامع احساساتی و در بند شعارهای 

ایدئالیستی، آمادگی بسیار باالیی برای تحریک شدن از 
سوی دولت های خود دارند )نراقی، 1388: 93 -92(

چنین خصلت ایدئالیستی باعث گشته تا مسئوالن 
سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز که خود از میان جامعه ای 
ایدئال پسند سر برآورده اند، بدون توجه به واقعیت های 
موجود در سطح داخلی و بین المللی و فقط بر اساس 
احساس و روحیه انقالبی دچار شعارزدگی شده و چیزی 
را بر زبان برانند که خود و مردم دوست دارند آن را بشنوند. 
در چنین وضعی واقعیت ها مهم نیستند، بلکه آن چیزی 
که اهمیت دارد بیان انزجار و نفرت مفرط به چیزی و یا 
بالعکس ابراز عالقه و وابستگی بی حد به مقوله ای منفور 
و یا بالعکس، محبوب است. نمونه ای از این شعارزدگی و 
احساساتی بودن مردم ایران که آثار آن در سخنان مسئولین 
کشور نیز هویدا شده است، سخنان میقانی فرمانده وقت 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در خصوص محو و 
فروپاشی آمریکا است. وی در این خصوص و با اشاره به 
امواج اسالم گرایی در منطقه خاورمیانه می گوید: »سقوط 
و فروپاشی آمریکا قریب الوقوع و حتمی است و عامل 
اصلی این فروپاشی هم معنویت و معناگرایی خیلی از 
دولت ها و ملت هاست ...... این فروپاشی در بعد اقتصادی 
مشهود است و در بعد نظامی هم با توجه به شکست هایی 
که آن ها در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین داشتند در 

آستانه تحقق است«)روزنامه همشهری، 88/11/5: 2(
باید توجه داشت بین آنچه دوست داریم اتفاق 
بیفتد با آنچه اتفاق افتاده، تفاوت اساسی وجود دارد، 
بنابراین همواره نمی توان سیاست های راهبردی را با 
آرمان گرایی محض به پیش برد و یک نظام سیاسی باید 
که به واقعیت های درون جامعه خود و نظام بین الملل نیز 

توجه داشته باشد.
در این خصوص سعید ابوطالب نماینده مردم تهران 
در مجلس هفتم معتقد است جهت برخورداری از دولتی 
سازنده و قدرتمند، الزم است تا از برخی شرایط فراهم 
باشد. »دولت های ما دولت رانتی است؛ یعنی دولت 
ثروتمندی که متکی به ثروت های منابع ملی کشور 
است، مثل منابع زیرزمینی. دولت ثروتش را از مردم 
کسب نمی کند و همه پول ها در اختیار دولت است. پس 
در تحصیل ثروت فسادی وجود ندارد بلکه در توزیع آن 
فساد وجود دارد. در کشورهای غربی دولت متکی به 
ثروت عمومی است که از راه مالیات کسب می کند .......... 
دروغ و ریا و قانون گریزی بالیی است که دولت های ما 
گرفتار آن هستند. حاال درجه آن در دولت های مختلف 

متفاوت است« )روزنامه فرهنگ آشتی، 3: 21/2/89(

فرهنگ هر ملت بر رفتارهای عملی و عکس العمل های 
آن ها در هر حوزه ای تأثیری به سزا دارد. به عبارتی می توان 
رفتار سیاسی دولتمردان را نیز از همان فرهنگ دانست. 
نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در کتاب خاطرات 
خود از انعکاس دو فرهنگ متفاوت در پاسخ به یک مسئله 
سیاسی صحبت می کند و اظهار می دارد که وقتی در مورد 
مسئله مهمی با روس ها صحبت کردم، آن ها با جّو سازی 
و سروصدای زیادی واکنش نشان داده و درخواست مرا 
رد کردند، درحالی که چینی ها همین درخواست را هرچند 
به صورت منفی اما با آرامش بسیار و با متانت جواب دادند. 
نیکسون علت این تفاوت را در پاسخی می داند که چینی ها 
این گونه به وی دادند: »...... ما یک ملت با سابقه و تمدن 
پنج هزارساله هستیم و ما را با آدم هایی که سیصد سال پیش 
در توحش به سر می بردند، مقایسه نکنید. ما یک فرهنگ 
بزرگ داریم و دلیلی ندارد که به کسی پرخاشگری کنیم« 

)نقیب زاده،26: 138۰(
بنابراین فرهنگ و تمدن هر ملتی بیشترین تأثیر در رفتار 
سیاسی نخبگان سیاسی و ابزاری را به دنبال دارد. به عبارتی 
فرهنگ و تمدن هر ملتی، آینه تمام عیار ادبیات سیاسی و 
دیپلماسی یک دولت در عرصه روابط بین الملل است. 
ایران نیز که دارای تمدنی بزرگ و فرهنگی غنی از زمان های 
بسیار دور بوده و همواره در مقابل تمدن های یونان، چین، 
روم و مصر حرفی برای گفتن داشته، آیا به راستی حقش 
همین رفتارها و بداخالقی های سیاسی موجود است؟ 
تاریخ همواره نشان داده که هرگاه دولتمردان بدون توجه به 
فرهنگ، تمدن و غنای فرهنگی این کشور به شکل زور و یا 
غیرعمدی و ناشیانه، اقدام به فرهنگ سازی در داخل مرزها 
و یا در سطح روابط بین الملل کرده و آن را تابلوی سیاست 
خارجی خود قرار داده اند، به راستی متحمل شکست 
شده اند. در واقع ضعف تعامل ما در سیاست خارجی و 
روابط فرهنگی با سایر کشورها در عرصه نظام بین الملل، 
ناشی از همان سیاست فرهنگ سازی های نابخردانه و یا با 

اعمال زور بوده است. )همان:3۰-29(
معموالً اذهان عمومی بین دولت و حکومت فرقی 
قائل نمی شوند، اما آنچه آشکار است توجه بیشتر مردم 
به دولت است تا حکومت. این موضوع حتی در فرهنگ 
عارفانه ایرانی و در اشعار فردوسی نیز مشهود است و 
تقدس و ارزش دولت نزد مردم بسیار بیشتر از حکومت 
است، زیرا از نظر افراد جامعه، اساس و جوهره کار دولت 
بر ضابطه و قانون استوار است، اما حکومت ها معموالً 
توجه چندانی به ضابطه و قانونمندی نداشته و رابطه را 
بجای ضابطه در اجرای امور بکار می بندند )محمودی 

بختیاری، 1382: 74(
اما همین دولت درصورتی که در تعامل با ملت نباشد 
با عکس العمل منفی از سوی جامعه مواجه خواهد شد. 
به عبارتی ترس از دولت و اقدامات نظارتی آن هنگامی که 
در روابط اجتماعی مردم مستولی گشت و به فرهنگ 
دولت ستیزی درآمد، دیوار بی اعتمادی، تحقیر و عدم 
فضای الزم جهت ابراز بیان و به عبارتی خودسانسوری 
در جامعه و در روابط بین دولت و ملت جاری می گردد. 
چنین وضعی، احساسی از زبونی و ناتوانی مردم در برابر 
دولت را به وجود می آورد و در نهایت باعث تسلیم آنان 
به خواسته های دولت می گردد. بنابراین وجود مقوله زور، 
قدرت و برخورداری از قوه قهریه و قدرت طلبی از ازمنه 
قدیم در فرهنگ ما ایرانیان جای خاصی را در روابط 
اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی افراد جامعه باز کرده 
است. چنین روندی باعث می گردد تا آنچه را که ازغندی 
از آن به نام بی خویشتنی سیاسی نام می برد در جامعه به 
وجود آمده و مردم، دولت و اقدامات آن را به حال خود 
رها کرده و هیچ گونه مشارکتی در مسائل مختلف سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. بدین ترتیب دولت 
در چنین حالتی به سمت استبداد و خودکامگی سوق 
یافته که در آن اجازه رشد جامعه مدنی و ایجاد مؤلفه های 

دموکراتیک را می گیرد )ازغندی، 1387: 94(
حس وطن پرستی از نمونه های نیک خواهی ایرانیان 
از دیرباز بوده است. البته ناسیونالیسم افراطی که امروزه 
در دنیا وجود دارد و مسبب بسیاری از کشتارهای قومی و 
ایجاد خشونت های نژادپرستانه شده است با وطن پرستی 
پاک ایرانیان باستان و حتی معاصر فرقی اساسی دارد. 
این وطن پرستی که در شاهنامه فردوسی نیز از آن یاد 
شده است، بی آالیش و مبری از تعصبات نفرت برانگیز 
ناسیونالیسم افراطی فعلی در برخی از نقاط جهان است. 
حتی فردوسی شاعر حکیم قرن چهارم هجری نیز این 
وطن پرستی ایرانیان را در اشعار خود همراه با اعتدالی 
حکیمانه بر زبان می آورد. عشق و عالقه مردم ایران به 
سرزمین خود در اشعار حکیمانه فردوسی، عشق به 
فرهنگ غنی ایران زمین، آرامش و آبادانی ایران، آزادی، 
رفاه و آسایش در برخورداری از عدالت را برای آن ها 

تداعی می کند )ریاحی خویی، 1383: 197(
ادامه دارد

جامعه] ایران[

نقش خصوصیات اخالقی و اجتماعی جامعه ایران
1 در روند تحول دولت و دموکراسی

خصوصیات اخالقی افراد در جامعه زمینه بروز بسیاری از کنش ها و واکنش های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آن جامعه را فراهم می آورد. جایی که اخالق 
روزمره اجتماعی بر اثر استمرار، تبدیل به عرف و حتی گاهی مواقع قانون می گردد، دولت ها نیز متأثر از این فرآیند، نقش خاصی را در طول حیات خود در عرصه سیاست 
داخلی و بین الملل بازی خواهند کرد. با توجه به خصوصیات اخالقی و اجتماعی خاص جامعه ایرانی که خود نیز از مؤلفه های گوناگونی نشأت گرفته، توجه به واکنش 
دولت ها به این امر و همچنین میزان تأثیرپذیری آن ها از شرایط و فضای اخالقی و فرهنگی جامعه ای که در آن حکمرانی می کنند، قابل تأمل می باشد. در واقع رفتار اجتماعی 
افراد در درون جامعه را می توان پژواکی دانست که رفتار سیاسی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه عواملی چون منافع ملی، امنیت ملی، نظام بین الملل و ... در بروز رفتار سیاسی دولت ها نقش مهم و حساسی 
دارند، اما از نقش فزاینده خصوصیات اخالقی و اجتماعی جامعه در این مقوله نیز نمی توان گذشت. این مقاله که در سال 1390 و سازگار با حل و هوای سیاسی آن زمان به رشته تحریر درآمده، سعی دارد تا به نوعی 
رابطه واکنش و رفتار سیاسی دولت ها در عرصه داخلی و خارجی را در کنش اجتماعی و اخالقی جامعه جستجو نموده و مختصراً به مؤلفه های مؤثر در این رابطه بپردازد لکن محتوای مقاله نشان می دهد با شرایط 

اکنون کشور نیز قابل انطباق است.

جواد مسعودی
پژوهشگر و روزنامه نگار

masoudi.j1347@gmail.com
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جامعه] توسعه[

رابطه باوری و فردگرایی نشان می دهد که 
فردگرایی به عنوان یک متغیر تعیین کننده در قصد 
باروری در زنان نسل جدید است که سایر عوامل 
مانند تحصیالت و اشتغال اثرات خود از طریق 

فردگرایی بر نیات و رفتار باروری تأثیر دارد.
به طورکلی قصد فرزندآوری همان انتخاب 
مشروط افراد برای داشتن فرزند است که نه تنها 
به تصمیم مرد بلکه زن هم نقشی در این تصمیم 
دارد که در مواردی نادیده گرفته می شود. موارد 
دیگری ازجمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی که بر 
قصد و رفتار باروری زوجین، به ویژه زنان تأثیرگذار 

است. از تمام این موارد سطح تحصیالت نقش 
تعیین کننده تری دارد.

بر این اساس در کشورهایی که با کاهش میزان 
مشارکت زنان در نیروی کار در اثر افزایش نرخ 
باروری است مواجه هستیم و از طرف دیگر با 
افزایش حضور زنان در اجتماع و فعالیت های 
اجتماعی با کاهش نرخ باروری برخورد می کنیم.

پس افزایش در نرخ های باروری می تواند 
موجب کم شدن نیروی کار زن و درنتیجه کاهش 
مشارکت و از سوی دیگر افزایش اشتغال و حضور 
زنان در عرصه های اقتصادی، نرخ های باروری 
نیز کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر با صنعتی 
شدن جوامع زمینه برای مشارکت زنان هم به وجود 
آمد. ازآن جهت که بسیاری از زنان شروع به ترک 
خانه به منظور جستجوی شغل در بازار کار بوده اند؛ 
بنابراین فعالیت زنان از خانه به بازار منتقل شد و 

موجب کاهش نقش زن در خانواده و در کنار آن 
کاهش باروری را رقم می زند.

در کشورهای توسعه یافته شاهد افزایش 
مشارکت زنان در زمینه های سیاسی و فرهنگی 
هستیم اما برخالف آن کشورهای درحال توسعه 
یا کم تر توسعه یافته به خصوص خاورمیانه زنان 
همچنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
سهم اندکی دارند و به تبع مشارکت پایینی در نیروی 
کار را نشان می دهد. پس درنتیجه به خصوص در 
کشورهای درحال توسعه برای افزایش مشارکت 
قشر زن در عرصه های مختلف جامعه باید تالش 
کنند زمینه های الزم، ازجمله لوازم و امکانات 
بهداشتی و افزایش آگاهی جهت کنترل باروری 
را در جامعه ارائه دهد تا از این طریق مسیر رشد و 

توسعه جوامع خود را هموارتر کنند.
از آن جایی که موقعیت زنان در جوامع امروز 

عمیقاً تحت تأثیر شرایط توسعه در کشورهاست. 
هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند این شکاف 
بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش پیدا می کند. 
درواقع بدون توجه به شرایط بانوان، دست یابی 
برای توسعه برای کشورها مقدور نخواهد بود؛ 
و هرچه ازنظر آموزش و مهارت آموزی زنان 
برنامه ریزی شود، اثراتش به طور مشهود در 
مشارکت اقتصادی و اجتماعی یک کشور دیده 

می شود.
یکی از معیارهای که می توان یک کشور را 
توسعه یافته قلمداد کرد، اهمیت و اعتباری است که 
به حوزه زنان می دهد؛ زیرا که زنان از عوامل بسیار 
مهم در رشد و توسعه کشور محسوب می شود. 
درحالی که یکی از عرصه های رقابت در جهان بر 
مبنای حضور جدی زنان در اقتصاد، سیاست و 
اجتماعی است در ایران این نوع مشارکت زنان 

را نادیده می گیرند و دچار چالش های جدی 
است. ازجمله مفاهیم عدالت اجتماعی، عدالت 
جنسیتی است که به معنای برقراری انصاف در 
مورد تمام ابعاد نقش های اجتماعی بین زن و 
مرد است. ازجمله جنسیتی در اسناد بین المللی 
می توان به پایان دادن به تمام اشکال تبعیض علیه 
زنان و رفتارهای آسیب زا مانند عدم تصمیم گیری 
در فرزند آوری، ازدواج زودهنگام و ... نام برد. 
در عدالت جنسیتی باید زنان به عنوان عاملیت در 
توسعه و برخوردار از مواهب توسعه در نظر گرفته 

شوند.
درواقع این رویکرد با حفظ حقوق طبیعی زن 
و مرد و درک تفاوت های آنان راه خود را بر رفع 
تبعیض های جنسیتی قرار داده است. در فعالیت ها 
و مشارکت سیاسی زنان هم شاه تبعیض هایی علیه 
زنان هستیم. به طوری که باگذشت بیش از سی وپنج 

سال از تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی و ده 
دوره انتخابات تعداد کمی از کرسی های مجلس 
به زنان اختصاص پیداکرده است و این در حالی 
است که همسایگان ما مانند ترکیه، افغانستان، عراق 
به مراتب وضعیت بهتری دارند. بدین صورت 
دگرگونی در نگرش زنان به مشارکت سیاسی را 
می توان ابتدای فعالیت ها و کنش های مؤثر این قشر 
در فرآیندهای سیاست ورزی در جامعه ارزیابی 
کرد. همچنین مهارت آموختگان زن در رشد 
اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی ایفا کرده اند.

پس در این میان شاهد این هستیم که افزایش 
سطح تحصیالت بیشترین تأثیر مستقیم را در 
توانمندسازی دارد و یکی از حلقه های مفقودشده 
توانمندسازی زنان در جامعه است؛ و هرچقدر این 
سطح سواد باالتر باشد، سرعت رسیدن به توسعه 

پایدا ر در کشور سریع تر است.

حدیث ربانی
مسئول کمیته دانشجویی شاخه جوانان حاما

rabbanihadis3@gmail.com

کاهش  یا افزایش  باروری

باروری
و

توسعه

2

در شماره قبل یادداشتی از حدیث ربانی از فعاالن جوان و خوش فکر 
حزب در شعبه خراسان رضوی حزب اراده ملت ایران، تحت عنوان کاهش 
یا افزایش باروری درج شد که متأسفانه نام و مشخصات ایشان از قلم افتاد، 
ضمن پوزش از ایشان در شماره حاضر بخش دوم یادداشت مزبور که به 

تبیین نسبت باروری و توسعه می پردازد تقدیم می شود.

چهل سال از انقالب اسالمی ایران می گذرد و 
دولت های مختلفی با شعار جوان گرایی روی کار آمدند 

اما هیچ کدام در عمل موفق نبوده اند.
عدم توجه دولت ها به توانمندی جوانان در اداره امور 
کشور باعث شده که عده ای مشخص با روال فکری 
ثابت بدون خالقیت و نوآوری در کشور مدیر شوند و 
جوان گرایی یا گرایش به مدیریت جوان و پویا در حد یک 
شعار در تمام دولت ها باقی بماند یا اینکه چند جوان را در 
حد مشاور به کارگیرند ولی هیچ اعتقاد و اعتمادی به نیروی 

جوان در کار نداشته باشند.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم و انتخاب جوان ترین 
وزیر بعد از انقالب این امید در دل جوانان زنده شد اما این 
دولت هم مثل دولت های قبلی بعد از چند انتصاب جزئی 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و رویه سابق را ادامه داد.
فرصت سوزی که امروزه با عدم به کارگیری جوانان در 
جامعه شکل می گیرد به مراتب ضرر آن بیشتر از تحریم هایی 

است که سال ها گریبان ملت ایران را گرفته است.
مسأله اصلی این است که چرا باید جوانان روی کار 
بیایند؟ منظور از جوان، لزوماً بدین معنا نیست که جوان 
بیست وچند ساله ای که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
است را رئیس کنیم، جوان می تواند 4۰-3۰ ساله هم باشد.
جوانان امروز معترض این هستند که چرا آنها را به 
عرصه های دولتی راه نمی دهند؟ چرا جایگاهی برای 
آنها قائل نیستند؟ چرا اکثر وزرای تشکیل دهنده کابینه و 
معاونان آنها پیر هستند و حتی بعد از برکناری یا استیضاح 
هم همچنان افراد مسن جایگزین می شوند این ها سؤاالتی 

هستند که ذهن جوانان را درگیر می کند.
شاید دایره بسته مدیران در ایران کمتر از ده درصد نیروی 
انسانی با صالحیت را شامل می شود در این ساختار فقط 

مرگ است که می تواند فرد را از میز جدا کند.

گروهی می گویند قرار است به جوانان بها داده شود، 
بازنشستگان باید جای خود را به تازه نفس ها بدهند و بدنه 
مدیریت کشور نیاز به پوست اندازی دارد. با تصویب قانون 
ممنوعیت به کارگیری از بازنشستگان این موضوع باز 
حساس تر از گذشته مطرح و بیان می شود اما هستند مدیرانی 

که با توسل به بند و تبصره از بازنشستگی فرار می کنند.
هر وقت صحبت از ورود جوانان به عرصه مدیریت 
می شود با این جمالت روبه رو می شویم که او چندان 
باتجربه نیست فکر می کنید از عهده اش برآید؟! این جمله ای 

است که بارها و بارها شنیده ایم و خواهیم شنید.
امروز و فردا کردن رویه جوان گرایی در مدیریت 
سازمان ها با توجه به کهولت و فرسودگی مدیریت سنتی و 
آشنا نبودن با تجهیزات و نرم افزارهای روز دنیا به دامنه این 
مصیبت می افزاید. نیروهای تحصیل کرده و پر انگیزه ای که 
آماده اند چرخ های مدیریت کشور را به حرکت درآورند 
اما زمینه ای برای بهره مندی از پتانسیل آنها در کشور فراهم 
نگردیده است و شعارهایی که همه ساله در زمان انتخابات 

رنگ و بویی می گیرند تا نسل جوان را متقاعد به حمایت 
کنند اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد امکان جایگزینی 
نیروهای جوان در آینده وجود نخواهد داشت و ساالنه 
شاهد مهاجرت هزاران جوان نخبه به خارج از کشور 

خواهیم بود.
تا وقتی که مدیران خسته، پیر و بی انگیزه در رأس کار 
هستند که ماه عسل مدیریت آنها را می توان در وضعیت 
اقتصادی جامعه مشاهده کرد دیگر مجالی برای ورود جوانان 
نمی ماند لذا ضرورت ملی است تا دولت جوان گرایی را 
شروع کند زیرا در این صورت صاحب کابینه و معاونانی 
چابک تر خواهد بود و مشکالت جامعه بهتر حل وفصل 
خواهد شد شاید با توسعه مشاغل و مدیریت ها و واگذاری 
امور به جوانان بتوان شاهد رشد نرخ ازدواج و افزایش موالید 

و ارتقای ضریب امید به زندگی باشیم.
این روزها صحبت از جوان گرایی زیاد به گوش 
می رسد اما آن چیزی که درواقع دیده می شود محقق نشدن 

کامل بستر روی کار آمدن قشر جوان است.
پیشنهاد می شود چند مدیر ارشد با استعفا زمینه را برای 
حضور جوانان فراهم و صندلی های خود را به آنان تحویل 

دهند تا زمینه جوان گرایی در کشور 
فراهم شود.

جوان گرایی فقط در حد شعار؟!
محمد قاسمی
پژوهشگر ارتباطات

Ghasemi432@gmail.com
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رویداد

اعضای شورای اجرائی حزب اراده ملت 
دفتر شهرستان کهکیلویه مشخص شدند

ایرج اقبال فر دبیر شد

به گزارش حامانیوز اولین مجمع عمومی ساالنه حامای شهرستان 
کهگیلویه با حضور واجدین شرایط در این شهرستان برگزار شد.

اسفندیار دهقان ناصرآبادی عضو شورای مرکزی حاما و ناظر این 
مجمع گفت: انتخابات مجمع با شرکت 7 کاندیدا جهت انتخاب 5 عضو 
اصلی و 2 عضو علی البدل شورای اجرایی برگزار شد، که ایرج اقبال فر، 
داراب کشاورز، حسین پایمرد، حسینعلی پور یزدان و ارجمند فرهادی 
به عنوان اعضای اصلی و همچنین »ایرج محمدیان« با اکثریت آرا به عنوان 
بازرس اصلی شعبه کهگیلویه و محمد دمشناس به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.
عضو شورای مرکزی حاما افزود: حبیب دیبا و مهران کشاورز نیز 

به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
الزم به ذکر است که در اولین جلسه شورای اجرائی منتخب حامای 
کهگیلویه ایرج اقبال فر به عنوان دبیر شعبه و داراب کشاورز نیز به عنوان 

قائم مقام حامای شهرستان برای مدت یک سال انتخاب شدند.
در حاشیه این جلسه از کتاب های منتشرشده توسط انتشارات حزب 
اراده ملت ایران نیز رونمائی شد و نشان رسمی حزب توسط حاج امان 
اله رحیمی از ناظرین حاضر در مجمع عمومی حاما به ایرج اقبال فر دبیر 

حامای کهگیلویه اعطاء گردید.
  

اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت 
ایران در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد
اعضای هیئت اجرایی مشخص شدند

 به گزارش حامانیوز به دنبال صدور حکم از سوی احمد حکیمی 
پور دبیر کل و مجوز فعالیت از سوی فرمانداری بوئین زهرا، صبح روز 
پنج شنبه 7 شهریور 98 با حضور نماینده فرماندار، نماینده حزب، اعضاء 
و برخی شخصیت های سیاسی و اجتماعی اولین مجمع عمومی برگزار 

و دفتر حزب در شهرستان بوئین زهرا راه اندازی شد.
در این جلسه ابتدا برای انتخاب هیئت اجرائی و بازرس رأی گیری کتبی 
به عمل آمد، درنتیجه به ترتیب1. ایرج اینانلو شویکلو 2. عباس احمدی 
3. محمد رضایی زاده 4. میترا زرآبادی 5. نبی اله اینانلو شویکلو به عنوان 
اعضاء اصلی هیئت اجرائی و 1. وحید نظامی پاکدهی 2. سیدحسن حسینی 

به عنوان اعضاءعلی البدل هیئت اجرائی انتخاب شدند.
در ادامه برای انتخاب بازرس رأی گیری کتبی به عمل آمد که درنتیجه 
آقای محمد نموداری به عنوان بازرس اصلی و آقای عین اله اینانلو شویکلو 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر 
نظرآباد برگزار شد

انتخاب علی برقراری به عنوان دبیر

به گزارش حامانیوز اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت شعبه 
شهرستان نظرآباد با حضور محمد مسیبی نماینده شورای مرکزی و 
اعضای شعبه تشکیل گردید و پس از ارائه گزارش عملکرد شعبه توسط 
آقای علی برقراری، نسبت به حضور دبیر شعبه در پلنوم و مباحث مربوط 

به آن مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری الزم به عمل آمد.
سپس نسبت به تعیین هیئت اجرایی و بازرس شعبه رأی گیری به عمل 

آمد که نتیجه به شرح ذیل می باشد.
اعضای اصلی: 1- علی برقراری 2- احسان محمدزاده 3 - حسن 
عسگری 4- خانم کبری شیخ حسینی 5 -کاظم طیبی فرد، اعضای 
علی البدل: 1- فیروز محمدزاده 2- جواد نوروزی، بازرس اصلی: علیرضا 
مقدم، بازرس علی البدل: قاسم فالح و در اولین جلسه هیئت اجرایی جدید 
علی برقراری به عنوان دبیر احسان محمدزاده قائم مقام حسن عسگری 
مسئول تشکیالت کاظم طیبی فرد منشی جلسات کبری شیخ حسینی 

مسئول امور مالی و خزانه دار انتخاب شدند.

دبیر کل حزب اراده ملت ایران  در اولین نشست فصلی کمیته دانشجویی شاخه جوانان حاما در مشهد مقدس مطرح کرد

کادر پروری و شهروند پروری از اولویت های حاما است

در نشست حزب اراده ملت ایران دفتر تهران با عنوان کالبدشکافی ۲۸ مردادماه ۳۲ مطرح شد:

محمدمهدی  عبد خدایی: نواب صفوی طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود
ابوالفضل با زرگان: اسیر جزییات و تفرقه نشویم

دوهفته نامه

 به گزارش حامانیوز اولین نشست 
فصلی کمیته دانشجویی شاخه جوانان حزب 
اراده ملت ایران )حاما( در مشهد مقدس 
برگزار شد. این نشست با حضور دبیر کل 
حاما احمد حکیمی پور و رحیم حمزه دبیر 
کمیته مباحث بنیادی و حمیدرضا قائدی 
ریاست شاخه جوانان حاما و به همت حدیث 
ربانی مسئول کمیته شاخه دانشجویی شاخه 

برگزار شد.
در این اردوی آموزشی 3 روزه بر 
شیوه های جدید آموزش گفت وگو و فن بیان 
و توانمندسازی کادر جوان در این کالس ها 
به صورت میزگرد و مناظره به اجرا درآمد و 

مورد استقبال قرار گرفت.
در این نشست مصوب شد، هر فصل 
دانشجویی نشست های کاربردی  کمیته 
خودش را دریکی از استان های کشور برگزار 
کند، همچنین مقرر شد در راستای اشتغال که 
گام مهمی برای تبدیل شاخه جوانان به سازمان 

است اقدامات مهمی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، دکتر 
احمد حکیمی پور در مراسم افتتاحیه اولین 
نشست کمیته دانشجویی حزب اراده ملت 
ایران )حاما( که در محل خانه احزاب برگزار 
شد، خاطرنشان کرد: احساس می کنم که این 
استان یکی از مسیرهای تکثیر پربار حزب در 
ایران خواهد بود، امیدوارم که این روند ادامه 
پیدا کند و دوستان با همین خالقیت نوآوری و 

پشتکاری که دارند کار را ادامه دهند.
وی افزود: این حزب یک حزب تمرکزگرا 

و مرکزگرا نیست، دارای ستون هایی است که 
قطر و ارتفاع ستون ها به میزان تأثیرات آن در 

دوام حزب برمی گردد.
دبیر کل حزب اراده ملت ایران در خصوص 
شعبه حزب حاما در مشهد، تصریح کرد: 
خوشبختانه شعبات درجه یک ما که روزبه روز 
بیشتر می شود، پایه های حزب را در کشور 
مستحکم می کند. تالشمان این است که به 
نامی که این حزب دارد نزدیک تر شویم و این 
کار با فعالیت افراد در شعب امکان پذیر است.

حکیمی پور در ادامه افزود: خراسان یکی از 
قطب نماهای اصلی سیاست و قدرت در تاریخ 

ایران است و از قدیم تاکنون این گونه بوده، به 
خاطر شرایط ویژه ای که مشهد در این سرزمین 
کهن داشته در همه جریانات ریشه دار کشور 

حضورداشته است.
وی در مورد تأسیس حزب و برنامه های آن 
خاطرنشان کرد: حزب اراده ملت ایران در حال 
حاضر در برنامه ای 1۰ ساله در حال پیشروی 
است که این برنامه 1۰ ساله از کنگره چهارم 

کلید خورد.
دبیر کل حزب اراده ملت ایران در خصوص 
مشکالت پیش رو حزب پس از سال 87 گفت: 
برنامه های ما به خاطر اتفاقات سال 88 در آن 

وقفه ایجاد شد و گروه ها و احزاب مختلف 
مخصوصاً اصالح طلبان دچار مشکل شدند و 
خانه احزاب بسته شد. پس از یک سال و نیم 
تالش توانستیم از وزارت کشور مجوز دریافت 

و کنگره سال 91 را برگزار کنیم.
حکیمی پور تأکید کرد: در بخش انسجامی 
و انضباط تشکیالتی به خوبی جلو رفتیم اما 
در بحث تربیت نیرو، کادرسازی و آموزش 
نیروهای ورزیده یعنی ارتقاء آموزش های 
تئوریک هم به لحاظ تشکیالتی وهم حزبی، 
مقداری عقب هستیم، درنتیجه در این چند سال 

باقی مانده تأکید بنده بر آموزش است.

اقدام مهم در حزب، کادر پروری و  •
شهروند پروری است

وی با اشاره به اینکه »یکی از شعباتی که 
مسأله آموزش را جدی گرفته، مشهد است«، 
افزود: حزب اگر نتواند نیرو پرورش دهد و 
برای آن چیزی که به آن معتقد است حرکت 
کند، وقت خود و مردم را تلف کرده است. 
برای انسجام تئوریک و انضباط تشکیالتی 
نیرو الزم است تا بتوانیم شروع به حرکت کنیم. 
نخستین اقدام حزب، کادر پروری و شهروند 

پروری است.
 تا ما نتوانیم نیرو ورزیده که عمل سیاسی را 
درک کند و درست انجام دهد و یک مکانیسم 
هماهنگ را شکل دهد تشکیل دهیم، همانند 
حزب های دیگری که فقط نام آن ها باقی مانده 

است می شویم.
 دبیر کل حزب اراده ملت ایران افزود: ما 
باید جزو اولین حزب هایی باشیم که وقتی فضا 
برایشان فراهم شد، بتوانند حرفی برای گفتن 
داشته باشند. اکنون هیچ حزب اصالح طلبی به 

فکر تقویت کادر و آموزش نیست.
آمورش مستمر امر جدی در فعالیت حزب
حکیمی پور در ادامه تأکید کرد: تأکید من بر 
این مسئله است که دوستان هم در شعب و هم 
در همه سطوح حزب، بحث آموزش مستمر 
را جدی بگیرند. بخش عمده کار ما عملی و 
بخشی دیگر یادآوری و تذکر است، ما بایستی 
حزبی باشیم که باری از دوش مردم برداریم نه 
اینکه باری باشیم بر دوش مردم. خودمان را به 
لحاظ شخصیتی، آمورشی و حزبی آماده کنیم 
که شانه ها و پاهایمان طاقت کشیدن بار این ملت 

را در حد خودمان داشته باشد.

نواب صفوی طرفدار ملی شدن صنعت  •
نفت بود

دبیر کل جمعیت فداییان اسالم با ادعای 
اینکه سیاست نه شرقی و نه غربی از آن نواب 
صفوی بود، گفت: او به عنوان یکی از طرفدار 
ملی شدن نفت، معتقد بود که وقتی حکومت 

اسالمی شود نفت هم ملی خواهد شد.
»محمدمهدی عبد خدایی« عصر شنبه 
در نشست حزب اراده ملت ایران با عنوان 
کالبدشکافی 28 مردادماه 32 گفت: بر اساس 
عرف و سنت، پس از تشکیل هر حکومتی 
در مراکز علمی و مذهبی بحث های متفاوتی 
شکل می گرفت مثاًل در اواخر حکومت 
صفویه )به عنوان نخستین حکومت شیعی 
ایران(، جامعه علمی به دودسته اصولی )متکی 

بر خبر( و اخباری )عقل گرا( تقسیم شد.
وی با اشاره به تالش های یکی از روحانیان 
اصولی با نام عالمه وحید بهبهانی در اوایل دوره 
قاجار، افزود: شاید مشروطیت را اصولیان شکل 
دادند همان طور که نهضت ملی شدن نفت و 
حتی انقالب اسالمی را اصولیان که به معتقد به 

عقل بودند به وجود آوردند.
این مبارز سیاسی قبل از انقالب در ادامه 
صحبت های خود با بررسی وقایع منتهی به 
کودتای 28 مردادماه، یادآور شد: محمد مصدق 
آدم سالمی بود اما اشتباهات بزرگی داشت و از 

منطقه اطالعی نداشت.
عبد خدایی با اشاره به نحوه شکل گیری 
جبهه ملی، گفت: جبهه ملی از مجلس پانزدهم 
و پس از ماجرای قرارداد گس - گلشائیان و 
وقتی که مردم مصدق را به عنوان رهبر سیاسی 

انتخاب کردند، آغاز شد.
وی در ادامه سخنانش به آسیب شناسی جبهه 
ملی پرداخت و افزود: جبهه ملی از جریان های 
ناهمگون تشکیل شده بود از حزب ایران 
طرفدار سوسیال دموکراسی تا فدائیان اسالم و 
چپ های غیر وابسته به مسکو )خلیل ملکی( 
عضو جبهه ملی بودند که قرار بود آن ها باهم 

عمل کنند.
دبیر کل جمعیت فدائیان اسالم خاطرنشان 
کرد: آن طور که در تاریخ آمده است، نواب 

صفوی به عنوان طرفدار ملی شدن نفت، معتقد 
بود که وقتی حکومت اسالمی شود نفت هم 
ملی خواهد شد. سیاست نه شرقی و نه غربی 

از آن نواب صفوی است.
عبد خدایی علت وقوع 28 مرداد را ناآشنایی 
مصدق از شرایط جهانی دانست و یادآور شد: 
مصدق به اشتباه به آمریکا تکیه کرد و توجه نکرد 
که 85 درصد سرمایه گذاری انگلیس توسط 
آمریکا انجام شده است. باید وقایع تاریخی را 

صریح به مردم بگوییم.

اسیر جزییات و تفرقه نشویم •
»ابوالفضل بازرگان« نیز در این نشست با بیان 
اینکه باید از تاریخ درس بگیریم، 28 مردادماه 32 
را پیامد ملی شدن نفت دانست و گفت: انقالب 
صنعتی موجب اهمیت یافتن نفت شد. هجوم 
استعمارگران برای دستیابی به نفت ارزان در 

خاورمیانه موجب اتفاقات سیاسی شد.
وی با بیان ویژگی شخصیتی مصدق، او 
را فردی کالن نگر دانست و افزود: به عقیده 
مصدق، دشمن می خواهد ما جزئی نگر باشیم. 

همچنین مهدی بازرگان هم هیچ وقت خودش 
را با مسائل کوچک مشغول نمی کرد.

برادرزاده نخست وزیر دولت موقت در ادامه 
سخنان خود به روند دخالت های استعمار پیر 
در امور داخلی ایران پرداخت و اظهار داشت: 
انگلستان نخستین امتیاز استخراج نفت را 
به ویلیام ناکس دارسی داد سپس این امتیاز 
به شرکتی دیگر داده شد و درنهایت شرکت 
نفت ایران و انگلیس در لندن به ثبت رسید که 
موجب شد سهم کوچکی از فروش نفت به 

ایران داده شود.
بازرگان خاطرنشان کرد: با ادامه دخالت 
انگلیسی ها در امور داخلی ایران، در مجلس 
شانزدهم به واسطه کوشش یک عده که به 
آن ها بعدها جبهه ملی گفته شد نفت ملی شد.

وی عنوان کرد: آمریکا هم در ابتدا به دلیل 
آنکه سهمی از نفت نداشت از رفتن انگلیس 
از ایران و از مصدق حمایت می کرد اما با 
مخالفت دولت ایران با پیشنهادهای آن ها، با 

انگلیس همراه شد.
عضو دفتر سیاسی نهضت موسوم به آزادی 

افزود: پس از ملی شدن صنعت نفت در 29 
اسفندماه 1329 توطئه های انگلیس چون تهدید 
و تحریم شبیه آنچه امروز آمریکا اعمال می کند، 
شروع شد. مصدق هم با سیاست اقتصاد بدون 

نفت توانست مدتی مملکت را اداره کند.
بازرگان در ادامه به سیاست های انگلیس 
برای تحت فشار دادن دولت مصدق اشاره کرد 
و گفت: آن ها با ایجاد تفرقه میان دولتمردان و 
با راه انداختن شایعات و اعتصاب ها، بدبین 
کردن مردم نسبت به دولت در پی تضعیف 

مصدق بودند.
وی اضافه کرد: با وقوع کودتا بسیاری از 
دوستان مصدق در صف دشمنانش قرار 
گرفتند. تندروی حزب توده و نگرانی برخی 
روحانیان مبنی بر اینکه احتمال دارد مملکت 
دست کمونیست ها بیفتد. باعث شد کودتایی 
که از مدت ها قبل توسط انگلیس و آمریکا 

طراحی شده بود رخ دهد.
بازرگان یادآور شد: درسی که از این کودتا 
می شود گرفت این است که اسیر جزئیات 
و تفرقه نشویم، تفرقه عاملی بود که موجب 

شکست مشروطه و نهضت ملی شد.
وی تأکید کرد: باید با ایجاد وحدت ملی از 

بحران پیش روی کشور عبور کنیم.
بازرگان خاطرنشان کرد: ما ایرانی ها 
مطلق گرا هستیم سیاه وسفید هستیم و قبول 
نمی کنیم خاکستری هم وجود دارد. طرفداران 
مصدق، کاشانی را نفی می کنند و برعکس. 
مصدق از نظر سیاسی باهوش بود و منافع ملی 

را در نظر می گرفت.
وی در ادامه به نحوه شکل گیری جبهه ملی 
اشاره کرد و گفت: پس از تقلب در انتخابات 
مجلس شانزدهم 2۰ نفر چون مصدق و حائری 
زاده متحصن می شوند پس ازآنکه این تحصن 
به نتیجه نمی رسد به خانه مصدق می روند و 
جبهه ملی را شکل می دهند و مبارزات خودشان 

را از آن به بعد تحت این نام ادامه می دهند.
عضو شورای مرکزی نهضت موسوم به 
آزادی افزود: کودتا چیزی نیست که یک دفعه 
در 28 مردادماه رخ داده باشد. در وقایع 25 تا 28 
مردادماه نقش حزب توده پررنگ است و وقتی 
می گوییم حزب توده یعنی انگلیس فعال بوده 
است. همچنین در این میان نباید نقش الت ها 
را دست کم گرفت چون هرکدام از آن ها 5۰ نفر 
را متفرق می کرد درحالی که مردم سازمان دهی 
نداشتند. کودتا به قول عبد خدایی با ورود 5 
تانک به سطح خیابان های تهران شکل نگرفت.
بازرگان عنوان کرد: نباید اآلن را با گذشته 
یکسان سازی کنیم برخی می گویند فرقی 
میان اوباما و ترامپ نیست درحالی که باید 
گرایش های متفاوت آن ها در نظر گرفت. 
سیاستمدار کسی است که از تضادهای میان 

آن ها استفاده کند.
وی در پاسخ به این پرسش که »برایان هوک« 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که نیروهای 
داخلی ایران را مسئول کودتا دانسته است نه 
سازمان سیا، گفت: اینکه پس از 25 مردادماه 
آمریکایی ها خودشان را مقداری کنار کشیدن 
به این معنا نیست که دخالتی نداشتند. در این 
کودتا ارتش نقش فعالی داشت هرچند مردم 

منفعل بودند.
به نقل از ایرنا


