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در خردادماه 96 و پس از برگزاری 
انتخابات شوراها و نتایجی که مبتنی بر 
سازوکار غیر شفاف و غیر حزبی شورایعالی 
سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان حاصل 
گردید، در اولین نشست اعضای جدید حزب 
اراده ملت ایران با احمد حکیمی پور دبیر کل 
و علی شفایی قائم مقام وقت حاما که از طرف 
حزب در جلسات شورایعالی شرکت 
می کند مورد بحث قرار گرفت و رویکردهای 
انتقادی حزب تبیین گردید. درواقع حکمرانی 
حزبی مقوله مهمی است که در دهه اخیر 
به مثابه دغدغه ای مبارک در راستای پیشرفت 
و توسعه کشور مطمح نظر اکثریت اعضای 
ارشد حزب بوده است و همواره مورد تأکید 
قرار گرفته و از این منظر در رسانه ها و مجامع 
و شوراهایی که حضور می یابند ضمن تأکید 
بر ضرورت تحزب، جبهه اصالح طلبان 
متبلور در شورای هماهنگی را در معرض 
انتقادهای بنیادین قرار داده و سازوکار 
شورایعالی را که با موافقت شورای مذکور 
شکل  گرفته در جهت تضعیف قوام یابی و 
ایفای نقش محوری احزاب در سپهر سیاسی 
کشور ارزیابی کرده اند. اینک بعد از گذشت 
بیش از دو سال، بازنشر بحث های جلسه 
نشان می دهد در جبهه اصالح طلبان کماکان 

در  بر همان پاشنه سابق می چرخد.

 در اولین نشست اعضای جدید حزب 
اراده ملت ایران علی شفایی، قائم مقام حزب 
اراده ملت ایران با اشاره به دسته بندی رایج 
نحوه شکل گیری احزاب در دنیا تأکید کرد: 
حزب اراده ملت ایران از آن دسته احزابی 
است که از پایین به باال و بر اساس اقتضائات 
و نیازهای طبیعی جامعه شکل گرفته اند به این 
معنی که خواسته ها و نیرومحرکه ای در جامعه 
برای شکل گیری آنها وجود داشته است و 
پیگیر مشکالت و چالش های موجود در 
جامعه هستند نه اینکه بنا به ضررت خاص 
مقطعی شکل گرفته و با حل آن موضوع، محو 
شوند. این در حالی است که در جهان سوم 

غالباً احزاب حکومتی شکل می گیرند.
 وی همچنین با اشاره به ساختار و 
اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
خاطرنشان کرد: بیشتر اعضای شورای 
هماهنگی، انجمن ها و تشکل های صنفی 
هستند. اگر برای توسعه کشور نگرانی 
و دغدغه داریم، توسعه کشور و رفع 
نامالیمات و نارسایی ها فقط از مسیر تحزب 
می گذرد و چاره ای جز نهادینه کردن تحزب 

و پاسخگویی نداریم.
 وی افزود: تحزب باید به معنای واقعی 
شکل بگیرد. گرچه، انجمن ها و تشکل های 
صنفی هم جزو ملزومات توسعه و جامعه 
مدنی هستند اما تحزب باید اتفاق بیفتد تا 
روند تکامل تدریجی هم افزا را به منصه ظهور 
برسانند. امکانات توسعه کشور را فراهم کنند.

 ایشان تأکید کرد: نباید اشخاص حقیقی 
مقدم بر احزاب باشند که این مشکل هم اکنون 
در جریان اصالحات وجود دارد. احزاب باید 
تأثیرگذارتر از اشخاص باشند و تا تحزب 
شکل نگیرد، پاسخگویی واقعی محقق 

نمی شود و کشور توسعه پیدا نمی کند.
 جلسه با طرح سؤاالت و بیان دیدگاه ها از 
سوی اعضای جدید ادامه پیدا می کند. یکی 
از اعضای جدید حاما، این دغدغه را مطرح 
کرد که با توجه به عدم حضور هیچ یک از 
اعضای حزب در لیست امید و به تبع آن در 
شورای شهران، موضع حزب چیست و آیا 
قرار است در دوره های بعدی هم احزاب را 

کنار بگذارند؟
 در پاسخ به این پرسش، دکتر علی شفایی 
خاطرنشان کرد: موضوع لیست و شفافیت 
مکانیسم شکل گیری آن در جلسات 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات و 
نیز شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
به یک چالش اساسی تبدیل شده است 
و بدنه اصالحات مطالبه ِی پاسخگویی و 
شفافیت در این خصوص را دارد و بناست 
که این موضوع آسیب شناسی شود تا در 
آینده شاهد چنین ناهنجاری هایی در 
جبهه اصالحات نباشیم چراکه گفتمان 

اصالحات، توسعه سیاسی است.

حزب اراده ملت و اصالح طلبان

چرائی حکمروائی حزبی  و الزامات تحقق آن

امروزه امورات زندگی اجتماعی بشر در سایه تقسیم کار اجتماعی 
و گسترش و توسعه علمی آن چنان پیچیده و تخصصی شده که دیگر 
نمی توان کار را به یک نفر سپرد و انتظار داشت به نحو احسن انجام شود. 
تخصص درواقع موجب گسترش جزئیات در همه ابعاد زندگی بشر 
شده است و این مسئله نه تنها به همین جا ختم نمی شود، بلکه روزبه روز 
جزئیات بیشتری آشکار می شوند و جزئیات امروز منجر به جزئیات بیشتر 
در آینده می شود. از تخصصی و فوق تخصصی شدن امور بهداشت 
درمان گرفته تا امورات اقتصادی و بازرگانی و تولیدی و خدماتی و 
فرهنگی و اجتماعی و آموزش و غیره همه و همه موجب شده که به تدریج 
انجام امور از توان یک فرد خارج و جز به صورت تیم و گروه و در بعضی 
مواقع کار تشکیالتی در سازمان ها و ادارات تخصصی ممکن نباشد. امر 
سیاسی هم از این قاعده برکنار نیست. با گسترش و توسعه و تعمیق علوم 
انسانی و تخصصی تر شدن آن و نیز با توجه به سرعت تغییر و تحول در 
سپهر سیاست، الزم است تدبیری اندیشیده شود تا ضمن بازتعریف، امر 
سیاسی نیز از این تحوالت عقب نماند. این نوشتار تالشی است در این 

راستا و بازنمود ضرورت و فوریت آن.

امر سیاسی •
امر سیاسی که در ابتدای قرن هفدهم توسط متفکران آن عصر و مشخصًا 
منتسکیو به سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه تفکیک شده بود، به تدریج در طی 
قرون نوزده و بیست و قرن اخیر که ادامه دارد هرچه بیشتر تخصصی تر شده 
و با بروز پیچیدگی و تخصص های موردنیاز جامعه و چالش های پیرامون 
دموکراسی ضعف و قوت آن و نیز تنوع و فراوانی در حوزه نظر و عمل و 
خلق جامعه مدنی و احزاب به عنوان منتج متقدم و نیز تفکیک عرصه عمومی 
از عرصه خصوصی به عنوان منتج متأخر و از دیگر سو مطبوعات به عنوان 
رکن چهارم دموکراسی به منظور شفافیت و انتشار اطالعات به صورت 
اخبار و تحلیل و نیز به عنوان دیده بان حاکمیت ملی و مردم در کنار قانون 
اساسی، پارلمان )مجلس ملی( و احزاب و ازاین دست موضوعات و طرح 
موضوع حکمرانی و حکمروایی و انواع آن و گسترش آن در حوزه هایی 
مانند شهرداری ها و مدیریت شهری و ... تا آن حد فربه و گسترده و توسعه 
یافته است که بشر امروز نیازمند اتخاذ رویکرد تخصصی در امر سیاسی نیز 
هست و برای این امر جامعه همانند امور بهداشتی و درمانی و فنی و فناوری 
و مهندسی و آموزش نیازمند تربیت افراد خبره و متخصصی است که بتوانند 
امر سیاسی را مدیریت و در قبال جامعه پاسخگو باشند. بدیهی است این 
افراد خبره به جز آموزش علمی و دانشگاهی نیاز دارند در تشکیالت و 
سازمان ها و نهادهای حزبی، صنفی و تخصصی نیز به اخذ تجربه بپردازند 
تا توانایی پذیرش مسئولیت سیاسی را یافته و در امر سیاسی )حکومت و 
قدرت( مشارکت و مداخله نمایند. ازاین رو احزاب بسان شبکه ای اجتماعی 
جامعه سیاسی را شکل داده و نسق و نظم سیاسی را جهت ثبات و امنیت و 
نیز جذب قدرت به درون خویش و زدودن آثار نامطلوب سیاست زدگی از 
سایر بخش های جامعه، موجب کاستن از غلبه نظم سیاسی و مداخالت آن 
در سایر حوزه های نظم: اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده و از عوارض 
زیان بار مداخله سیاست در آن نظم ها بکاهند و کارکرد حوزه های اقتصادی 

و اجتماعی و فرهنگی کالن جامعه را بهبود بخشند.

نمونه اثرات مخرب غلبه نظم سیاسی بر سایر حوزه های نظم •

نظم اجتماعی1 
روابط انتشاری و عاطفی گرم اجتماعی )خانواده، مساجد و انجمن های 
داوطلبانه مذهبی و غیرمذهبی، گروه های اجتماعی و غیره( که موجب 
گسترش اعتماد و انباشت سرمایه اجتماعی، هنجارهای اخالقی و قانونی و 

تعاملی و نیز تسری آن به سایر حوزه های اجتماعی هستند در سایه سیاست 
زدگی و نفوذ روابط مبتنی بر قدرت در آن به تدریج رنگ باخته و رابطه سرد 
و یک سویه، آمرانه و دستوری با قدرت یافته و اعوان و معتمدین اجتماعی 
به حاشیه رانده شده و اعیان و معتمدینی ظهور می کنند که همه هنجارها و 
قاعده های نظم اجتماعی را در همه ابعاد به چالش کشیده و از رابطه خود با 
قدرت در تحکیم نفوذ خود بهره می برند و بی آنکه در خود این شایستگی 
را ایجاد کرده باشند و یا در طی مدت زمان طوالنی توانسته باشند شناخت 
درست از نسق اجتماعی را یافته و در عمل نیز تعهد و پای بندی به هنجارها 
اعتماد بدنه جامعه و صنف خود را فراهم کرده باشند و صرفاً با تمسک به 
رابطه تعریف شده شان با قدرت در رأس اتحادیه های صنفی و کارگری و 
مذهبی قرار می گیرند، جامعه را به سوی واگرایی، هنجار گریزی و نفع گرایی 
شخصی و نامتقارن هدایت کرده و در صورت تداوم طوالنی مدت باعث 
می شوند انباره اعتماد عمومی به همدیگر و ارزش ها و در یک کلمه سرمایه 

اجتماعی نشت و ریزش کرده و از درون تهی گردد.
 

نظم اقتصادی2 
نظم اقتصادی که واجد خصلت های عام گرایانه و پویایی، خالقیت 
و نوآوری جامعه از یک سو انتفاع عمومی از کاال و خدمات و نیز بهره مندی از 
تالش و ارتقا سطح رفاه فردی و اجتماعی از سوی دیگر می شود با گسترش 
و نفوذ امر سیاسی در آن موجب خصلت های خاص گرایانه و ایجاد رانت و 
اختالف طبقاتی می شود که در سایه ربایش و استثمار یک سویه ایجاد شده 
و نیز در صورت تداوم طوالنی مدت باعث بی انگیزگی در تولید گران و 
کنندگان واقعی عرصه اقتصاد و بازرگانی و تجارت شده هم چنین موجب 
می گردد اعوان و اعیان اقتصادی و پیشکسوتان که در سایه ممارست و تالش 
و جلب اعتماد عموم فعالین تولیدی و اقتصادی جایگاه موجهی برای خود 
درست کرده اند و مورد اعتماد بدنه اقتصادی هستند، جای خود را به کسانی 
می دهند که نه از روابط و مناسبات و نسق حاکم در اقتصاد مطلع اند و نه از 
پشتوانه اعتماد جامعه اقتصادی بهره مند و فقط و فقط به واسطه رانت قدرت و 
نفوذ سیاسی توانسته اند بر ثروت و جایگاه اقتصادی قرار گرفته و بدین سبب 
جامعه رو به سوی بی اعتمادی و ازهم گسیختگی نظم و نسق اقتصادی داشته 
و درنهایت منجر به گرایش فعاالن این عرصه به استحصال رانت و بروز انواع 
فساد و فعالیت های زیرزمینی و مخرب و گسترش ناامنی و بی ثباتی اقتصادی 
و برچیده شدن تولید و نابودی اقتصاد ملی گسترش داللی واسطه گری و 
کارچاق کنی برای کسانی که در قدرت هستند و یا با آن رابطه دارند، می شوند. 
به یک معنا به عنوان جمله معترضه؛ نیازی نیست که اقتصاد دستوری و مقاومتی 
در دستور کار متولیان اقتصادی دولت قرار گیرد فقط کافی است امر سیاسی 
را از این حوزه برچینیم تا شاهد پویایی و رونق و پاگیری اقتصاد ملی باشیم.

نظم فرهنگی3 
بیشترین و اساسی ترین صدمات بر پیکره اجتماعی زمانی وارد 
می شود که فرهنگ آن جامعه چه در حوزه فرهنگ فاخر و چه در حوزه 
فرهنگ عامه در سیطره نظم سیاسی قرار می گیرد. اعیان و اعوان فرهنگی 
که مورد اعتماد و باور اهل فرهنگ و هنر هستند و بر اثر ممارست و پشتکار 
چندین دهه ای خود توانسته اند اقبال و اعتماد این جامعه فرهیخته را کسب 
کنند و بر نسق و نظم جامعه هنر و فرهنگ واقف و آشنا گشته اند، در سایه 
نفوذ امر سیاسی در عرصه فرهنگ و هنر به یک باره جای خود را به کسانی 
می دهند که هیچ آشنایی با مناسبات و سازوکار و الزامات امر فرهنگی و هنری 
نداشته و فقط و فقط به واسطه نفوذ امر سیاسی در آن جایگاه قرار گرفته و 
ضمن این که آن بزرگواران را به حاشیه برده و منزوی می کنند، همه رشته های 
این عرصه را پنبه و نظم و نسق آن را درهم ریخته و علی رغم بضاعت نداشته 
و اندکشان به زعم خود در کار انقالب و تحول برآمده و درنهایت نیز جز 
ویرانه ای از نسق بربادرفته و نظم بی منطق و ناکارآمد تحویل جامعه نداده و 
کارکرد فرهنگ و هنر را دچار اختالل و هرج ومرج و سردرگمی می کنند و 
در سایه این بی تدبیری، فرهنگ فاخر جامعه دچار آسیب های جدی شده و 
به تبع آن فرهنگ عامه )اعم از فرهنگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و شهری 
و ...( هم دچار آسیب های جدی می شود. ازآنجاکه شیرازه نظم سیاسی 

و اقتصادی و اجتماعی و کنش و تعامل و هنجارهای رفتاری اخالقی و 
سیاسی بر پایه های فرهنگی و ارزشی جامعه برپا می شود، مشخص است 
که چرا جامعه مرجع های خود را از دست داده و سرگردان و حیران، به دنبال 
مرجع های بدیل از این آبشخور فکری به آن یکی در سعی و رفت وآمد بوده 
و بی حاصل و مأیوس امر فرهنگی را دچار باری به هرجهت رها کرده اند. 

وقتی فرهنگ دچار آسیب می شود، شیرازه اجتماعی از هم فرومی پاشد.
اثرات سیاست زدگی فرهنگ و هنر فقط در این حد منحصر نمی شود 
در سایه مداخالت سیاسی نظام آموزشی هم به شدت آسیب  دیده و آنومی 
اجتماعی به صورت بیماری و کاستی و ضعف به همراه دانش آموخته وارد 
جامعه می شود. نظام آموزشی هم در عرصه تربیت و پرورش و هم در 
محتوای دانش های تخصصی موردنیاز جامعه ناتوان و ناکارآمد نشان داده 
و از این آسیب لطمه اساسی می خورد. بدیهی است با سپردن امر سیاسی 
به متخصصین این عرصه جامعه از سیاست زدگی رها و امورات به چرخه 

عادی خود بازمی گردد.

نظم سیاسی4 
زمانی که امر سیاسی به متخصصان آن سپرده نشود، بدیهی است که 
نه احزاب می توانند کارکرد واقعی خود را داشته باشند و نه ساختار سیاسی و 
حقوقی جامعه. ازاین رو مشاهده می شود، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
توسط افراد ذی نفوذ و غیرمتخصص در گعده ها و محافل خصوصی بدون 
شفافیت و مسئولیت پذیری شکل می گیرد. هم چنین نهادهای حکومتی 
)ساختارهای بوروکراتیک و دوایر و ادارات دولتی( به جای این که محل 
خدمت علی سویه به همه شهروندان باشند، هم سیاست زده شده و در 
امر سیاسی وارد می شوند. مجلس، دولت، شورای نگهبان، قوه قضائیه و ... 
محلی می شوند برای امر سیاسی؛ یعنی در گعده ها به صورت غیرتخصصی 
تصمیم می گیرند و در محل کار آن را پیاده می کنند؛ و کارکرد خود این نهادها 
را که خدمت رسانی به مردم و سیستم حکومتی است، دچار اختالل کرده 
و سیاسی کاری نمود پیدا می کند؛ و بدین سبب بخش های مختلف سیستم 
بسته به این که در اختیار کدام گعده است، بدون توجه به کلیت سیستم، 
خروجی هایی به دست می دهند که درنهایت سیستم را ناکارآمد می کند؛ 
و کلیت آن دچار خدشه می گردد. درحالی که اگر امر سیاسی در احزاب و 
به صورت تخصصی پیش گرفته شود، هم خروجی آن مفید برای جامعه 
می شود و هم سیستم به دور از مالحظات سیاسی و منویات شخصی مدیر و 
یا مدیران و یا دبیر یا دبیران یا رؤسا و وزرا و معاونان فقط در کار خدمت رسانی 
و انجام وظیفه محوله خواهند بود صرف نظر از این که به نفع چه کسی و یا 
چه کسانی و یا به ضرر چه کسی و یا چه کسانی است؛ و با همین اتخاذ رویه 
صحیح یعنی سپردن امر سیاسی به احزاب و افراد متخصص مربوطه، موجب 
افزایش کارآمدی سیستم و جلب اعتماد عمومی جامعه می شوند و جامعه هم 
از نظرات شخصی و غیرتخصصی و غیرکارشناسانه افراد خالص می شوند.

در پایان •
بدیهی است وقتی صحبت از امر سیاسی می شود، یعنی قدرت سیاسی 
و اال احزاب فاقد قدرت سیاسی قادر به تحقق تخصصی امر سیاسی نیستند 
و مگر ما کم حزب سیاسی داریم، احزابی که فاقد قدرت سیاسی باشند و 
در ساختار حقوقی، قدرت سیاسی به آنان سپرده نشده باشد، چه کاری 
از آنان برمی آید؟ الزمه این امر بازنگری در ساختار حقوقی قانون اساسی 
و پیش بینی جایگاه احزاب در تمامی مراحل شکل گیری قدرت سیاسی 
الزامی است. ازجمله و مهم ترین آن ها مشارکت در تعیین صالحیت و یا رد 
صالحیت کاندیداها و اجرای انتخابات و نظارت بر آن؛ یعنی کرسی هایی 
برای احزاب در وزارت کشور و شورای نگهبان در امر انتخابات باید لحاظ 
شود؛ و نیز ساختار پارلمان از حالت فردی خارج و به صورت حزبی چیدمان 
شود هم چنین برای بررسی قوانین مصوب مجلس در سطح شورای نگهبان 
و مصلحت نظام کرسی هایی برای احزاب پیش بینی شود. در این صورت 
است که احزاب قدرتمند و نقش آفرین شکل گرفته و حکمروائی حزبی 
می تواند با جذب قدرت سیاسی و امر سیاسی و تخصصی شدن آن فرصتی 

برای سایر ابعاد چهارگانه جامعه فراهم آورند.

سخن رسدبیری

خواب گفتمانی  •
یکــی از خاصیت های گفتمان خواب آور بودن آن اســت. 
این که می گویند دین افیون توده هاســت به خــود دین مربوط 
نمی شــود از خصلت های برخی از گفتمان های برآمده از دین 
است و این که ایدئولوژی منشاء جزم اندیشی، تمامیت خواهی 
و فروکاســت اندیشه به شــکل ها و قالب ها می شود به خود 
ایدئولوژی برنمی گردد به گفتمانی است که به عنوان چفت وبست 
نظم و نقش قدرت در شکل گیری آن گفتمان است. خاصیت 
گفتمان این است که چشمان آدم را کور می کند بعضی از اشیاء و 
چیزها و نشانه ها را به قدری کوچک و بی اهمیت می کند که دیده 
نمی شوند و بعضی چیزها و اشیاء را بزرگ می کند همان چیزها 
و اشیائی که ارزش های نظم موردنیاز قدرت را تأمین می کند. 
طوری که وقتی انسان صحبت می کند درواقع این گفتمان است 
به جــای او صحبت می کند و درواقع همانی را اراده می کند که 
پیش تر برای آن مهیا شده است. تمثیل قرآنی انسانی که از بهشت 
رانده می شــود درواقع اشاره به انسانی است که ناگهان متوجه 
می شــود میوه ممنوعه ای که در گفتمان از آن نهی شده است. 
فقط یک میوه است مانند همه میوه ها. ازآن پس همه ممنوعه ها 
برای او جالب می شوند انگار از خواب بیدار شده است و البته 
زشتی و تلخی واقعیت هایی که روزگاری بی تفاوت از کنار آن ها 
می گذشــت اکنون او را آزار می دهد خصوصًا وقتی که می بیند 
دیگران نیز مثل زمانی که او در خواب بود، در خوابند و بی توجه 
به زشتی ها و تلخی ها در کار خویش اند. هر گفتمانی این چنین 
است و تفاوتی ندارد که تو متعلق به کدام گفتمان هستی ازجمله 
گفتمان اصالح طلبی. رمز این که انسان اشتباهات خودی ها و 
هم گفتمانی ها را نمی بیند و ســعی دارد آن ها را توجیه کند و به 
زبان عامیانه ماله کشی کند ولی اشتباه رقیب و رقبا را بزرگ کند 
ریشه در همین خواب گفتمانی دارد. آزادگی درواقع به رهایی 
از سلطه و هژمونی گفتمانی اشاره دارد که بر اشتباهات رفقا و 
یاران طوری می نگرند که بر اشتباه رقبا می نگرند و خوبی های 
دیگــران را نیز همانند خوبی های خودی ها. کلیدواژه اگر دین 
ندارید الاقل آزاده باشید درواقع به این مطلب برمی گردد که دین 
حقیقی درواقع مشوق رهایی گفتمانی است واال دینی که انسان 
را وادار می کند بر واقعیات سرپوش بگذارد چیزی نیست جز 
یک گفتمانی که صاحبان قدرت و خدایگان گفتمان برای توجیه 
نابرابری و روتوش اعمال فاسد خود بافته اند. ما فقط همین یک 
درس را از قیام امام حسین بیاموزیم، برای هر دودنیایمان کافی 

است. بقول حضرت حافظ:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا

تجارت اعتماد •
 مدتی است به این فکر می کنیم. چرا بااینکه ما هم زمان با 
ژاپن توسعه را آغاز کرده ایم، ژاپنی ها علیرغم شکست در جنگ 
دوم جهانی و نابودی کشورشان برای بار دوم شروع کردند و از 
قطب های اقتصادی دنیا هستند ولی ما کماکان اندر خم یک 
کوچه ایم؟ صاحب نظران عوامل و دالیل مختلفی برای آن ذکر 
و راه های مختلفی را پیشنهاد کرده اند همه را رفته ایم و باز اندر 
خم همان کوچه ایم. مثاًل در صنعت خودروسازی هم زمان با کره 
جنوبی شروع کردیم به مونتاژ بااینکه ما در ایران قطعه سازانی 
داریم که گیربکس بنز را تولید می کنند و به آلمان و کارخانه بنز 
می فروشــند و مارک و برند بنز روی آن ها می خورد و به ایران 
برمی گــردد و باز مــا طراحانی داریم که ســرخورده و مأیوس 
از خودروســازان داخلــی راهی اروپا و آمریکا شــده و موفق 
می شــوند طراح خود روسازی ها معروف و مشهور اروپائی و 
آمریکائی شوند، چطور می شــود صنایع خودروسازی ما اندر 
خم یک کوچه است؟ بحث مافیای خودرو به کنار آیا دلیل آن 
نمی تواند این مسئله باشد که مسئوالن خودروسازی کشور به 
دلیل این که خود را مالک کارخانه نمی دانند و برایشان اهمیت 
ندارد که خودروی داخلی توان رقابت با خودروهای خارجی را 
ندارد و از سوی دیگر چون می دانند با دستور و فرمانی ممکن 
است جابه جا شوند لذا به ِسَمت خود به عنوان یک فرصت نگاه 
می کنند که باید نقد شــود؛ و دیدی تاجر مسلکانه دارند؟ مثاًل 
اگر قرار اســت برای تولید قطعه و یا قطعاتی قراردادی منعقد 
شود، به این کار ندارند که چه کسی و با چه نوع مهارتی طرف 
قراردادشان باشد بلکه به خود قرارداد با توجه به متقاضیان زیاد 
عقد قرارداد؛ به چشــم فرصت تجاری می اندیشــند و در کار 
تجارت قرارداد می افتند؟ بدیهی است در این میان آنچه بی کاله 
می ماند صنعت خودروســازی و عقب ماندن از قافله جهانی 

تولید خودرو است.
در امر توسعه خصوصا توسعه سیاسی و فرهنگی و 
اجتماعی هم داستان به همین منوال است و بقولی دوران 
گذار ما آنقدر طوالنی شده که چند سال قبل صد سالگی 
اش هم گذشت و اکنون تبدیل به داستان گذاروجشن 

صدسالگی؟! شده. 
این ها به کنار وقتی فساد شایع می شود تجارت انسان، 
تجارت شرافت، تجارت غیرت، تجارت دین و درنهایت 
تجارت اعتماد هم مطرح می شود. چه کسانی در کار تجارت 

اعتماد هستند؟ 
حسب ادعای اکثر قریب به اتفاق دوستان اصالح طلب 
خصوصا متولیان رسمی آن؛ که در پاسخ به انتقادات و عملکرد 
لیست های امید و سازوکار چیدمان این لیست ها می دهند؛ 
این است که نهادهای انتخابی فاقد قدرت الزم هستند و با این 
ادعا سعی دارند از زیر بار انتقادات شانه خالی کنند. حال چنین 
است، این سؤال مطرح می شود پس این چه حرصی است 
می خورند تا هم در این سازوکار حضورداشته باشند و خود و 
فهرستشان را به کرسی های قدرت برسانند و هم درنهایت انگ 
ناکارآمدی و شرکت در فساد را به جبهه و جریان اصالح طلبی 
هدیه کنند؟ واقعاً چرا؟ آخر این چه داعیه ای است؟ هم آش 
نخورده و هم دهن سوخته؟ مگر آن که واقعیت دیگری در کار 
باشد که ما در سایه خواب گفتمانی ازآن غافلیم یعنی احتمال 
تجارت اعتماد ! و البته شواهد قابل اعتنائی نیز برای این احتمال 
وجود دارد. اگر این درست باشد، چه باید کرد؟ و یقه کجا را 

باید بگیریم؟ ژن خوب ژن بد یا تَکرار را؟

یقه کجا را باید بگیریم

رخدادهایی از ساحت سیاسی کشور در رسانه ها و محافل سیاسی که 
به نوعی مرتبط باهم بودند؛ انتخابات شورای اسالمی شهر و مجلس شورای 
اسالمی و آزمونی دوباره برای راه یافتگان از طریق لیست ها، اعالم بالاثر 
بودن دوره فعالیتی نمایندگان منتسب به لیست امید، ضرورت راه اندازی 
یک جریان سیاسی تحول خواه فارغ از جریانات تکراری و بالاثر راست 

و چپ و اعتدال را بیش از هرزمان با توجه به موارد زیر آشکار می سازد
در ارتباط با این سه موضوع، به نظر می رسد نکات مهمی باید 

موردتوجه قرار گیرد:
۱- همان گونه که همه تجربه کردیم، در سال های اخیر یکی از مهم ترین 
انتقادات فعالین سیاسی به ویژه منتسبین به قبیله اصالح طلبان، مربوط به 
موضوع »نظارت استصوابی« بوده است. صرف نظر از درستی یا نادرستی 
چنین انتقادی که موضوع این نوشتار نیست، رفتار متناقض همین منتقدین 
جای سؤال می باشد، به نحوی که خود با انتشار فهرستی از افراد و عمدتاً بر 
اساس قبیله گرایی و بدون شفافیت درزمینه معیارهای انتخاب، به جامعه 
چنین دیکته کرده و تکرار می کنند که چه کسانی صالحیت پوشیدن ردای 
نمایندگی مجلس یا شورا را دارند! به عبارت بهتر به جای طرح معیارهای 
شفاف، دچار آفت لیست زدگی شده و بر اساس مناسباتی مجهول، به 
عالقه مندان به تفکر اصالح طلبی، تکلیف می نمایند که افرادی خاص که 

به تأیید استصوابی آن ها رسیده است، صالحیت بیشتری دارند!
جالب تر این که ساختار ذهنی مردم نیز در این سال ها، نظارت استصوابی 
طلب شده و به جای مطالبه گری و معیارمندی، عقل و تصمیم خود را بر این 

لیست ها دخیل بسته و آنچه دیکته می شود را انشا می کنند.
۲- با توجه به تجربه انتشار لیستی موسوم به امید در انتخابات مجلس 
و شورا و موفقیت آن لیست در رسیدن به صندلی های قدرت و در ادامه 
متأسفانه ناامیدی رأی دهندگان از امیدهای واهی ایجاد شده، چالشی در 
حال گسترش است که اعتماد به لیست ها چنین پیامدهایی را خواهد داشت.

حال سؤال این است آیا مشکل از اعتماد مردم به لیست هاست یا مشکل 
در توهم قیم مآبی برای مردم و سو استفاده از برند اصالح طلبی توسط 

کاسبان قدرت و ثروت؟!
واقعیت این است که مشکل نه از ساختار حزب گرایی، بلکه محتوای 
رفتارهای به ظاهر دموکراتیک مبتنی بر تحزب می باشد. به عبارت بهتر، 
حداقل ظرفیت های قانونی برای دموکراسی و حکومت مردم بر مردم 
پیش بینی شده اند، اما در مقام اجرا، در هر دولتی با تمسک به این ظرفیت 
قانونی، حلقه معیوبی ایجاد می شود که برخی نوردیده ها مجوز فعالیت های 
تشکیالتی در قالب حزب های مختلف را دریافت می کنند که گهگاه 
اعضای برخی از این حزب های خودساخته، به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رسند، در گام بعدی، نمایندگان این حزب های بی نام ونشان 
در یک محفل دورهمی جمع شده و در قالب جبهه یا شورای خاص 
متشکل از همین نوردیده ها، خود را سمبل خواسته های مردم دانسته و 
متوهمانه، همراه با خویشاوندان نشسته بر گرد سفره متنعم دموکراسی، 
داعیه قیمومیت مردم داشته و برای آن ها تعیین تکلیف می کنند که چه 

کسانی را انتخاب کنید!
پرسشی که همچنان در اذهان باقی مانده، این است که گردانندگان این 
شورای عالی اصالح طلبان، چه کسانی هستند؟ منتخب کدام قشر یا طبقه 
مردم هستند؟ حزب های عضو این شوراها چند عضو دارند؟! چرا و بر 
اساس چه معیارهایی آن ها در رأس تشکیالت این شوراها قرار گرفته اند؟! 
معیارهایشان برای انتخاب افراد برای قرار گرفتن در لیست ها چه بوده؟! 
انتظارات و مطالباتشان از راه یافتگان از طریق لیست چه بوده است؟! چه 
ضمانت های اجرایی برای تعهد افراد نسبت به لیست و کار تشکیالتی 

داشته اند؟! و هزاران پرسش بی پاسخ دیگر...
لذا به نظر می رسد مشکل نه در رفتار تشکیالتی و حزبی، بلکه در عدم 
مطالبه محوری، شفاف سازی و سو استفاده از ظرفیت های کار تشکیالتی 

می باشد.
با توجه به اعالم عدم کاندیداتوری در انتخابات مجلس آتی توسط 
یکی از نمایندگان فعلی منتسب به لیست امید، دریکی از کالن شهرها 

دیدگاه های مختلفی ارائه شده است؛

اول، برخی چنین اقراری توسط ایشان را نشان از شهامت وی تلقی 
می کنند! در این زمینه بایستی ابتدا شهامت یا شجاعت را تعریف کرد و 
سپس قضاوت نمود که این رفتار مصداق شجاعت بوده یا نه! شاید اگر 
ایشان امروز از کسوت نمایندگی استعفا داده و دالیل استعفای خود را بی اثر 
بودن اعالم می نمود، می شد چنین رفتاری را دال بر »بینش و خودآگاهی« 
فرد مستعفی تلقی نمود نه لزوماً شجاعت! اما وقتی بگوییم بالاثرم، اما 

همچنان هستم، برای چنین رفتاری چه واژه ای باید به کار برد؟!
دوم، دالیل اقامه شده توسط ایشان دو وجه داشته است یکی ناظر بر 
از دست رفتن جایگاه مجلس بوده که تصمیمات در شورای سران قوا 
گرفته شده و مجلس در رأس امور نیست! دوم، عدم کارآمدی شخصی 

ایشان در دوران نمایندگی.
اگر دلیل اول را مدنظر قرار دهیم، بایستی پرسید چرا مجلس به چنین 
روزی افتاده است؟! ضرب المثلی هست که می گوید حرمت امام زاده 
را متولی آن نگه می دارد! اگر دارای چنین مجلس بی خاصیتی هستیم، 

باید دلیل را در نمایندگانی جست که صندلی های آن را اشغال کرده اند!
اگر دلیل دوم را مدنظر قرار دهیم، باید پرسید وقتی کارآمدی الزم را 
نداشتید، چرا کاندید شدید؟! چرا شعار دادید؟! چه کسانی و چگونه شما 
را در لیست قرار دادند؟! چرا بعد از سه سال متوجه شده اید که شرمنده 

مردم هستید؟ چرا استعفا نمی دهید؟
حداقل برای یک سال، در حقوق بیت المال، هزینه خودرو، اجاره دفتر، 
بلیت هواپیما و ... که همگی از جیب بیت المال هزینه می شود، صرفه جویی 
می شود؛ به تعبیر خودشان، شما که نمی توانید کاری برای مردم بکنید 

حداقل ضرر نرسانید!
سوم، این قضیه بالاثر بودن، به نوعی دامن گیر سایر نمایندگان استان 
به ویژه هم لیستی های ایشان نیز می شود یا نه؟! اگر پاسخ بلی است، چرا 
آن ها اقرار نمی کنند، اگر پاسخ خیر است، چرا به ایشان کمک نکرده اند تا 

همراه با آن ها گامی کوچک برای مردم بردارند!
چهارم، بازهم پاسخ گوی اصلی چنین وضع و ادعایی، شورای عالی 
قبیله اصالح طلبان و تنظیم کنندگان لیست »فرهیختگان امید« می باشد که 

امروز تبدیل به پر ریختگان ناامید شده اند!

نا امیدی از لیست امیِد قبیله اصالح طلبان
کیومرث کمالی
نویسنده و پژوهشگر

Klm337@yahoo.com

علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com
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جامعه]ایران[

خصوصیــات اخالقی افــراد 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 اســتمرار، 
تبدیل به عرف و حتی گاهی مواقع قانون می گردد، 
دولت هــا نیز متأثر از این فرآینــد، نقش خاصی را 
در طول حیات خود در عرصه سیاســت داخلی و 
بین الملل بازی خواهند کرد. با توجه به خصوصیات 
اخالقی و اجتماعی خاص جامعه ایرانی که خود 
نیــز از مؤلفه های گوناگونی نشــأت گرفته، توجه 
به واکنــش دولت ها به این امــر و همچنین میزان 
تأثیرپذیری آن ها از شــرایط و فضــای اخالقی و 
فرهنگی جامعه ای کــه در آن حکمرانی می کنند، 
قابل تأمل می باشــد. درواقع رفتار اجتماعی افراد 
در درون جامعه را می توان پژواکی دانست که رفتار 
سیاســی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه 
عواملی چون منافع ملی، امنیت ملی، نظام بین الملل 
و ... در بروز رفتار سیاســی دولت ها نقش مهم و 
حساســی دارند، اما از نقش فزاینده خصوصیات 
اخالقی و اجتماعی جامعه در این مقوله نیز نمی توان 
گذشــت. این مقاله که در ســال 1390 و سازگار 
با حل و هوای سیاســی آن زمان به رشــته 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 
مختصرًا به مؤلفه های مؤثر در این رابطه بپردازد لکن 
محتوای مقاله نشان می دهد با شرایط اکنون کشور 

نیز قابل انطباق است.

استمرار خصائل منفی و عادت به آن ها •
استمرار برخی صفات زشــت و قبیح ازجمله 
قانون گریزی، نقد ناپذیری، دروغ گویی، فریبکاری، 
ریا، حسادت، تملق، ربا، غیبت و ... در جامعه و 
انجام دائمی آن ها از ســوی افراد، باعث می گردد تا 
به تدریج قبح و زشتی این ناهنجاری ها در جامعه از 
بین رفته و حتی در مواردی متأسفانه تبدیل به ارزش 
گردند. زمانی که چنین خصائل زشتی در جامعه جا 
افتاد و ارزش شد، مسئوالن دولتی یا حکومتی نیز 
که از دل همین مردم و با فرهنگ های نابهنجار در 
مسند تصمیم گیری های کالن و اجرای سیاست های 
داخلی و خارجی کشــور قرار گرفتند، بر اســاس 
آموزه های غلط فرهنگی کــه در میان آن ها بزرگ 
شده اند، طبیعتًا در بســیاری از تصمیم گیری های 
داخلــی و خارجی خود آن خصوصیات و خصائل 
را خواسته یا ناخواسته در اجرای امر جاری به کار 

می بندد.
در وصف صفت زشت دروغ گویی که متأسفانه 
در بین افراد جامعه و حتی برخی نخبگان فکری و 
ابزاری رواج یافته است، همان بس که به گفته های 
دعاگو امام جمعه شمیرانات بسنده کنیم. وی پدیده 
دروغ گویی را روشن ترین نماد بارز جنگ با خداوند 
و همســویی با شیطان دانسته و می گوید: »در بیان 
معصومین پاک میگساری کلید بدی ها و دروغ گویی 
به دلیل شرآفرینی آگاهانه، بدتر از میگساری است. 
دروغ گویان به دلیل استمرار دروغ گویی، همگان را 
در مقیاس نگرش و کنش خویش می ســنجند، با 
بدبینی و بدگمانی بــا دیگران برخورد می کنند و با 
دروغ پنداری پیام ها و شــنیده ها، همیشه گرفتار و 
آشفته حال اند«)روزنامه فرهنگ آشتی، 89/8/9: 

.)3
البته این گونه نبــوده که مردم ایــران همواره با 
خصوصیات اخالقی، فرهنگی و اجتماعی خود در 
شکل دهی به دولت ها و پذیرش حکومت های خود 
مؤثر بوده اند. با نگاهی به تاریخچه حکومت های 
موجود در ایران متوجه می شــویم که بخش بسیار 
زیادی از حاکمیت در ایران همواره در دست قبایل 
صحرانشــین ترک، ترکمن، مغول، ازبک و تاتار 
بوده اســت. به عبارت دیگر به جز سلسله پهلوی، 
تمامی حکومت ها و سالطین آن ها منشاء قبیلگی 
و عشیرگی در ایران داشتند. از قبایل ترک آسیای 
میانه با نام غزنویان تا قبایل ترکمن ســلجوقیان و 
خوارزمشــاهیان و یا در قرن هفتم هجری قمری 
یا ســیزدهم میالدی از استیالی مغوالن غارتگر و 
جنایتکار با عنوان سلسله ایلخانان گرفته تا به قدرت 
رسیدن تیمور لنگ و آق قویونلوها و قره قویونلوها 
و بعد از آن ها قزلباشــان صفویه و ســپس محمود 
افغان و درنهایت ظهور نادرشاه افشار در خراسان و 
ایجاد سلسله افشاریه و بعد به قدرت رسیدن لرهای 
جنوب ایران با نام زندیه و در آخر سلسله قاجارها 
همه و همه نشان از حکومت های قبیلگی داشتند 

که یا از ایجاد نظام هایی سیاسی مبتنی بر دموکراسی 
و مردم ساالری و توجه به جامعه مدنی عاجز بودند، 
یا همانند نادرشاه درگیر جنگ های طاقت فرسا با 
دشمنان بوده و یا اگر هم همانند زندیه به دنبال تکوین 
شیوه های دموکراتیک در جامعه بوده اند؛ با زوالی 
زودرس در انجام چنین اصالحاتی ناکام گشــته اند 

)زیبا کالم، 1373: 87 -86.(
وجــود چنین حکومت هــای ملوک الطوایفی 
متعدد با ریشــه های قبیلگی با درجات سازندگی 
و اصالح طلبــی هماننــد زندیه تــا حکومت های 
مخــرب و ویرانگر همانند ایلخانان مغول در تاریخ 
حیات ایران باعث گشته بود تا به دلیل فقدان ثبات 
سیاسی که درنتیجه رفت وآمدهای حکومت های 
ملوک الطوایفی های فوق به وجود آمده بود، مردم 
ایران در نوعی اســتحاله اخالقی و فرهنگی قرار 
داده شوند و به لحاظ تأمین جان و آسایش رفاهی 
خود، به تدریج از مقوله های صداقت، سادگی، ایثار، 
شــهامت و به طور کل خصایل خوب، دور شده و 
به سمت خصایل منفی ســوق یابند، این است که 
امروزه ما شاهد رواج دروغ گویی، حسادت، تملق، 
قانون گریــزی، بی تفاوتی به همنــوع و ... در بین 
جامعه خود هســتیم. با توجه به موارد فوق به نظر 
می رسد که از قرن پنجم هجری قمری که غزنویان 
در ایران به حکومت رســیدند تا زمــان به قدرت 
رسیدن زندیه در ایران، این حکومت های محلی و 
قبیلگی ترکان، ترکمن ها؛ مغوالن و قزلباشان بودند 
که آثار مخرب فرهنگی را بر جوارح اخالقی ملت 
ایران به شــکل پدید آمدن خصایل منفی بر جای 
گذاشتند و از دوران زندیه به بعد بود که آنچه حاکمان 
قبلی بر فرهنگ این سرزمین کاشتند، ملت آن درو 
کرد و در طول دوران قاجارها به امروز، چنین ضد 
فرهنگ های موصوف را در درون خود بارور کردند. 
باید توجه داشــت که مردم ایران از ابتدا نه دروغ گو 
بودند و نه متملق، نه ریاکار بودند و نه حســود، نه 
قانون گریز بودند و نه بی تفاوت نســبت به هم وطن 
و همنوع خــود، بلکه این حکومت هــای ظالم، 
بی کفایت و آشفته ایران از قرن پنجم هجری به بعد 
بود که ایرانیان را این گونه نمود. تملق و دروغ گویی 
برای یافتن مقام و امرارمعاش و یا حتی زنده ماندن 
در برابر زورگویان، حسادت و ریا به واسطه ترقی در 
وضع زندگی خود و خانواده خود و نجات از وضع 
نابسامان و ... باعث گشت تا خصایل منفی جای 
خصایل نیک ایرانیان را به تدریج پر نماید و از سلسله 
زندیه به بعد، این مردم باشند که با چنین خصایلی 

حکومت های خــود را آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب 
نمایند و آن را شکل دهند.

ژان ژاک روسو معتقد است که انسان به صورت 
طبیعی و مــادر زادی راست گوســت و لذا دروغ 
گفتن را ذاتًا بلد نیســت و این جامعه است که به او 
راه و رسم دروغ گویی و سایر خصائل زشت و بد را 
می آموزد. وی معتقد است که برای انجام محاسن 
خوب در خانواده و جامعه از سوی فرد، الزم نیست 
که کار درســت و اخالقی را به وی بیاموزیم، بلکه 
کافی است تا فرد را از انجام کار زشت و بد بازداشته 
و آن را به او آموزش ندهیم و لذا روسو بر پایه چنین 
نظریه ای، تربیت منفی را پیشنهاد می کند. برخالف 
جان الک که اصالح جامعه را در اصالح و تربیت 
افراد مؤثر می دانســت، روسو بر این باور است که 
با اصالح افراد، جامعه نیز اصالح می گردد. )16: 

16/10/88، حسینی(
بنابرایــن بی راه نیســت اگر بگوییــم در چنین 
جوامعی، مجریان سیاست کشور قبل از آنکه خود 
را در انجام کاری مســئول بداننــد به نوعی ادعای 
مالکیــت آن را در ســر دارند. یکی از ســنت های 
غلط کــه از دوران قاجارها به بعــد در جامعه ما 
پدید آمد، پدیده کارچاق کنی اســت که متأسفانه 
در بدنه دولت های ما نیز رســوخ پیدا کرده و باید با 
نوسازی فرهنگی آن را از بین برد. مسئولیت پذیری 
با ادعای مالکیت در کاری که ناشی از همان پدیده 
کارچاق کنی است متفاوت اســت و باعث قوام و 
دوام حاکمیت می گردد، بنابراین نظام های سیاسی 
بجای رژیم های سیاسی در جامعه مستقر می گردند. 
نظام های سیاسی بر اساس مســئولیت پذیری در 
جوامع خود به وجود می آیند، اما رژیم های سیاسی 
بر اســاس فرهنگ کارچاق کنی، مدعی مالکیت 
و مســئولیت ناپذیری در جوامع است که از سوی 
دولت هــا آنان پدید می آیند )ســریع القلم، 1386: 

.)287
همان گونه که ذکر شــد به دلیل تکوین فرهنگ 
نقد ناپذیری در بین مردم ایران که تا سطوح باالی 
مســئولین دولتی و حکومتی نیز رسوخ پیدا کرده، 
اصل تساهل و تســامح دیگر محلی از اعراب پیدا 
نمی کند. تساهل از مهم ترین مقوالتی است که در 
تصمیم گیری های خرد و کالن سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعی نهادهای تصمیم گیر باید مورداستفاده 
قرار گیرد. جوامعی که در آن ها اتفاق نظر و وحدت 
رویه در موضوعات مختلف وجود ندارد، به  سالمت 
روابــط بین افراد با خود و یا با دولت آســیب وارد 

می سازد.
با ایــن وصف به دلیل فرهنــگ نامطلوب نقد 
ناپذیری، فرهنگ مطلوب تســاهل و تســامح در 
جامعه ایران به سختی ادامه حیات می دهد. این امر 
مردم را به ســوی نوعی سیاست گریزی و امتناع از 
ورود به گرایش ها، بحث ها و انتقادات سالم سیاسی 
می کشــاند و آن هــا را به ورطه خودسانســوری، 
بی قیدی نسبت به تحوالت اطراف محیط سیاسی 
و اجتماعی و درنهایت آمادگی برای پذیرش دولت 
خودکامه و اقتدارطلب می گرداند. »به عبارت دیگر 
فرهنگ سیاسی ایران برای تساهل فکری و تحمل 
عقاید سیاسی دیگران اعتباری قائل نبوده و به ندرت 
حاضر به گفتگوی سیاســی و نقد و تفریط افکار 
دگراندیشــان و صاحب نظران بوده است«. با این 
اوصاف در جوامعی که فرهنگ سیاســی آن سنتی 
و مبتنی بر عقاید و عادات و رســوم گذشته است، 
نوعی خاصیت انفعالی سیاسی در آن به وجود می آید 
که نتیجه آن عدم مشارکت و فعالیت های سیاسی و 

اجتماعی در جامعه برده است.
اگرچه افراد جامعه نسبت به حقوق سیاسی و 
مدنی خود در چنین جوامعی آماده و آشنا می باشند، 
اما به دلیل سلطه و حاکمیت دولتی که خود مردم 
به دست خویش آن را ایجاد کرده اند، فاقد فرصت 
و ابزارهای الزم برای اســتفاده از چنین مشارکتی 
خواهنــد بود و الجرم رابطه بیــن مردم و دولت به 
سطحی از رابطه ارباب رعیتی تنزل پیدا می کند. در 
چنین حالتی این مردم هستند که خود را با منویات 
و خواسته های دولت های خود گماشته خودکامه 
هماهنگ و همســو می کنند و نه دولت که باید در 
جهت تحقق خواســته های مردم گام برداشته و از 

جامعه تبعیت کند )ازغندی، 1387: 94-95(.
فقدان یــک دوره کامل دموکراســی در ایران، 
باعث گشــته تا رقابت های سیاسی نیز از سالمت 
کافی برخوردار نباشــند و حتی در مواردی چنین 
فضای رقابتی که باید سالم و مسالمت آمیز باشد، 
تبدیل به خشونت و درگیری های مسلحانه گردد. 
عدم نقدپذیری و تحمل عقاید غیر )عدم تساهل( 
باعث نشــر فرهنگ حــذف و ســتیز در این گونه 
مبارزات سیاســی می شــود که درواقع می تواند با 
عمل و عکس العملی مســالمت آمیز و دوستانه به 
تکوین برســد؛ بنابراین ما همــواره در طول تاریخ 
سیاسی ایران با چنین درگیری ها، پرخاشگری ها، 
ترورهای سیاسی و فیزیکی و هیجانات و التهابات 
سیاسی در مبارزات پارلمانی مواجه بوده ایم. وجود 

چنین اوضاعی طبیعتًا باعث می گردد تا رفتارهای 
سیاســی از ســالمت چندانی برخوردار نباشد و 
گروه های سیاسی و اجتماعی نیز از کارکرد اصلی 

خود بازمانند )توحید فام، 1385: 65(.
»اگر توســعه فرهنگی برای بقاء و ادامه حیات 
جامعه ضروری اســت و اگــر مقاومت فرهنگی 
در مقابل نیروهای نوســازی می توانــد این فرآیند 
را به شکست قطعی برســاند و اگر تحول در سایر 
زمینه هــای زندگی می تواند جبهه هــای مبارزه را 
در جهت ایجاد ســریع تر جامعه تازه یاری رساند، 
هیچ توسعه ای بدون تمایل به تغییر تحقق نخواهد 

یافت«)همان: 102(.
تأثیر چنین پدیده هایی در بین مردم و دولتمردان 
باعث گشته در مقاطعی از تاریخ دیوار بی اعتمادی 
بین مردم و دولت به وجود آید که نتیجه آن نافرمانی 
مدنی مــردم از دولت و حکومــت و خودکامگی 
دولت ها و عدم توجه به مشــارکت های سیاسی و 
اجتماعی مردم بوده است. لزوم وحدت بین دولت 
و ملت از مقوله های بسیار مهمی است که حتی بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی، آیت ا ... خمینی نیز 
آن را بارها و بارها تحت عنوان »وحدت کلمه« به 
زبان آورد. در این خصوص مرضیه حدیدچی دباغ 
نماینده اسبق مردم همدان در مجلس و اولین سفیر 
زن ایرانی که با حکــم رهبر فقید ایران پیام انقالب 
را به نزد گورباچف بــرد، چنین می گوید: »چرا ما 
این قدر از هم پاشیده شده ایم؟ باید مقداری »من ها« 
را کنار بگذاریم. اگر دیگران اشتباه کردند، بدانند با 
قهر کردن از انقالب به جایی نمی رسند. باید بنشینیم 
و صحبت کنیم. افــرادی را میانجی قرار دهیم. با 
قهر کردن و کنار کشــیدن، مشکالت جامعه حل 
نمی شود. باید ببینیم که چقدر برای امام )ره( زحمت 
کشیده ایم و چقدر این کارها برای جامعه سودمند 
است«. دباغ با اشاره به تأکید رهبر پیشین انقالب 
بر لزوم وحدت نظر بین مردم و مســئولین، معتقد 
است که بنا بر گفته امام خمینی در صورت استمرار 
وحدت نظر می توان ســالیق مختلف را اصالح و 
تحمل نمود، اما اگر چنین وضعیتی وجود نداشته 
باشد، آنگاه این سلیقه هاســت که جای حقایق را 

می گیرد. )روزنامه فرهنگ آشتی، 4: 89/3/10(

اسطوره سازی و استبداد پروری ما •
بــا  مــا  ایــران  معاصــر  تاریــخ  طــول  در 
قهرمان پروری هــای زیادی از ســوی ملت ایران 
مواجــه بوده ایــم؛ و عجبا که در این راه اســتعداد 

عجیبی در پرورش و ستایش این قهرمانان از خود 
نشــان داده ایم، اما خیلی زود از انتخابمان پشیمان 
شده و وقتی شکست خوردیم، قهرمان دیروز خود 
را که شاید از ابتدا ادعایی هم نداشته است، تبدیل به 
دشمن حال می کنیم، زمینش زده و آن را می شکنیم. 
این دور تسلســل از دیرباز در ایران وجود داشته و 
ما همواره بعدازاینکه از انتصاب ها و انتخاب های 
قبلی خود بت ساختیم، پرستشش کردیم سپس با 
شکستنش انتقام می گیریم. )نراقی، 1388: 54-

)53
وجود چنین روشی در تاریخ سیاسی و اجتماعی 
ایران باعث شــده تا ما از افرادی که حتی ادعایی در 
قهرمان بودن و قداســت خود نداشتند، مستبدانی 
بسازیم که شاید خودمان نیز باورمان نشود و در این 
راه از ابزارهایی چون تملق، حسادت، دروغ گویی، 
دورویی، عدم تســاهل فکری، دسیسه چینی و ... 
استفاده می کنیم. این اســت که ناصرالدین میرزای 
جوان وقتی از تبریز به تهران می آید تا به تخت بنشیند، 
تنها به فاصله چند سال اولیه سلطنت خود به قداستی 
می رسد که عالوه بر عنوان شاهی، ضل ا ... کمترین 
پاداشی است که از چاکران و متملقان درباری خود 
دریافت می کند و تبدیل به ناصرالدین شاهی می شود 
که به زودی به یار و مشاور امین خود )امیرکبیر( پشت 
کرده و وی را در پــس خیانت و هلهله تملق گویان 
اطراف خود به دم تیغ جالدان می سپارد. نتیجه چنین 
رویکردی، بروز اختناق و استبداد و نخبه کشی هایی 
است که همه بدان واقفیم. مشروطه را خود آفریدیم، 
اما با بی خویشتنی سیاسی و به عبارتی با بی تدبیری 
و بی تفاوتی به آن، مجددًا دوره ای از استبداد را برای 
خود رقم زدیــم. اگرچه از نقش دول اســتعمارگر 
روس و انگلیس و سپس آمریکا در ایجاد و استمرار 
استبداد در کشورمان نمی توان به سادگی گذشت، اما 
از بی تفاوتی سیاســی و تن به حداقل ها دادن مردم 
ایران در شــکل گیری ساختارهای سیاسی نیز نباید 

غافل ماند.
ناشــدنی  انکار  بااین حال برخی واقعیت های 
وجود دارند که سهم فرهنگ و خلقیات اجتماعی 
و روانی جامعه ایران در اســتمرار استبداد و سپس 
انداختن معضالت ناشــی از آن به دوش دشمنان 
خارجی را بیشتر می کند. آیا همین ناصرالدین شاهی 
که پیش تر ذکر آن رفت محصول کشورهای خارجی 
استعمارگر بود که بعد بدین شکل که می دانیم پنجاه 
سال اســتبداد و خفقان را به جامعه ایران تحمیل 
کرد؟ مگر همین افراد جامعه ایران او را ســایه خدا 
و اسالم پناه نمی نامیدند؟ مگر همین جامعه وی را 
به عنوان شاه شهید نپذیرفت؟ آیا استعمار بود که شاه 
شهید را در جوار حرم عبدالعظیم در شهر ری دفن 
نمود و برایش آرامگاه ساخت؟ القابی چون سلطان 
صاحبقران و ســایه خدا را که دیگر شاه انگلیس و 
تزار روس بر وی نگذاشتند؟ پس چه کسی از امثال 
ناصرالدین شاه سایه خدایی و سپس سلطان شهید 
ساخت؟ آیا به غیراز چاکران و چاپلوسان بودند؟ آیا 
همین مردم با پذیرش چنین القابی کنار نیامدند؟)زیبا 

کالم، 1387: 51(.
درواقع عامل استعمار امروزه برای ملت و دولت 
ما حکم یک آچارفرانسه را پیدا کرده است که با آن 
پیچ و مهره های مشکالت و ناکارآمدی های خود را 
باز و بسته می کنیم. امروزه وجود دشمنان خارجی و 
استعمارگر، راه حل مناسبی برای گریز از تنگناهای 
قانون گریــزی و مســئولیت ناپذیری ما شــده اند، 
گره گشــایی از معماهایی که با مقصــر جلوه دادن 
استعمار در جامعه ما رسوخ کرده آن قدر زیاد شده که 
فراموش کرده ایم به درون خود نیز نگاهی بیندازیم و 
قبول نماییم که هرگونه ناکارآمدی در امور سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، لزومًا از سوی 
دول خارجی بر ما تحمیل نشــده و خود ما نیز در 
تکوین و استمرار مشکالتمان مقصر هستیم. با این 
وصف استفاده از دستاوردهای کشورهای غربی که 
آن ها را استعمار و دشمن می نامیم چگونه باید تفسیر 

کرد؟)همان: 31(.
آزادی هــای اساســی و دموکراســی حقیقی 
سال هاســت که آرزوی هر ایرانی شــده است، اما 
امروزه دیگر دوران آن بســر شده که بخواهیم آن را 
در اراده چکمه پوشان و دعاگویان جستجو کنیم. 
در آینده آزادی و دموکراسی دیگر با قهرمان سازی 
از ناپلئون ها و چه گواراها به دســت نمی آید، بلکه 
قهرمانان آزادی که دموکراســی را برای مردم هدیه 
می آورند، کسانی خواهند بود که به بشریت خدمت 
کرده و آن ها را به رازهای زندگی مطلوب این جهانی 

و آن جهانی آشنا سازند )شهریاری، 1370: 103(.

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

نقش خصوصیات اخالقی و اجتماعی جامعه ایران
2در روند تحول دولت و دموکراسی



دوشنبه 25 شهریور 1398 - شماره 17  4
عنوان ستون

دوهفته نامه
اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه
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جهان شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوئد

- ساختار سیاسی •
ارکان حکومتی ســوئد  نیز مانند بســیاری از 
کشــورهای دنیا از سه رکن تشــکیل شده است: 
دولت یا قوه مجریــه، پارلمان قانون گذاری و قوه 

قضاییه.  
دولت: در حال حاضر هیئت دولت ســوئد از 
یک نخست وزیر )استفان لوفن( و بیست و دو وزیر 
)12  وزیر زن و 10 وزیر مرد( تشــکیل شده  که به 
جهت تعداد زیاد زنان در پست وزارت میتوان آن را 
اولین حکومت فمینیستی دنیا نیز در نظر گرفت. 
دولت در راس قوه مجریه قــرار دارد و ضمن دارا 
بودن مسئولیت اداره کشور، محرك اصلی در فرایند 
تغییرات قانونی نیز هست و از این طریق بر پیشرفت 
جامعه تأثیر مستقیم می گذارد. نخست وزیر توسط 
رییس مجلس قانونگذاری بعنوان کاندیدا معرفی 
شده و  او این پیشــنهاد برای نخست وزیر جدید 
را  بــه مجلس ارائه می دهــد و همزمان اعالم می 
کند که همه احزاب باید در دولت گنجانده شوند. 
نمایندگان گروه های مختلف احزاب مواضع خود 
را قبــل از رای گیری اعالم مــی کنند.نمایندگان 
مجلس سپس به بررسی و رأی دادن به این پیشنهاد 
در مجلس می پردازنــد.  رأی دهی برای انتخاب 
نخست وزیر، مانند ســایر آرا ، باز است. این بدان 
معنی اســت که می توان دید که هر عضو  مجلس 
چگونه رای داده است. قاعده این است که اگر بیش 
از نیمــی از کل نمایندگان ، یعنی 175 نفر ، به این 
پیشنهاد رای مخالف بدهند ، این پیشنهاد رد می 
شود، در غیر این صورت نخست وزیر پیشنهادی 

تصویب و انخاب میشود.
ســایر وزریران توسط نخســت وزیر انتخاب 
و همچنین از ســمت خود برکنار مــی گردند. در 
صورت استعفای نخســت وزیر، ریاست مجلس 
می تواند سایر وزراء را برکنار نماید. چنانچه تمام 
اعضاء هیئــت دولت )وزراء( به اتفاق از ســمت 

خود استعفا دهند، تا زمان تشکیل دولت جدید، در 
سمتهای خود باقی می مانند. هنگامی که شخصی 
جدیدی برای ســمت نخســت وزیــری کاندیدا 
می شود،  ریاست مجلس کلیه نمایندگان مجلس 
را به تشکیل جلسه فرا خوانده و در مورد شخص 
پیشــنهادی ، مشــورت و رای گیری می نمایند. 
مجلس می تواند رأی بر عدم اعتماد یك وزیر بدهد. 
بجز در موارد معینی، یــك رأی عدم اعتماد در هر 
زمانی می تواند درخواست شود، مشروط بر آنکه 
توسط حداقل یك دهم نمایندگان مجلس )35 نفر( 

حمایت گــردد و جهت تصویب باید حداقل 175 
نماینده بدان رای دهند. اگر رایی بر علیه نخســت 
وزیر صادر گردد، کلیه اعضاء کابینه باید اســتعفا 
دهند، لکــن در صورت صدور رای عدم اعتماد بر 
علیه یك وزیر، تنها وی مجبور به استعفا می باشد. 
کمیته دائمی قانون اساســی )در پارلمان( مسئول 
بررسی دقیق عملکرد وزراء در چهارچوب وظایف 
رسمی و سمت هایی که در دولت عهده دارند، می 

باشد. 
تمامی کمیته های دائمی و کلیه اعضاء پارلمان 

می توانند سئواالت خود را در رابطه با وزراء کتبًا به 
کمیته دائمی قانون اساسی تسلیم دارند. این کمیته، 
گزارش خود را پس از بررسی حداقل ظرف یکسال 
به پارلمان ارائه می دهد و پارلمان در مورد آن تصمیم 

گیری می کند.
تشکیالت دولتی-  یك ویژگی اساسی ادارات 
دولتی در ســوئد، فرم دوگانه آن می باشد که در دو 

سطح جداگانه سازمان یافته اند: 
وزارتخانه ها و سازمان ها . وزارتخانه ها عمدتًا 
مسئول تنظیم سیاست ها و ســازمان ها مسئول 

اجرای این سیاستها می باشند. تشکیالت حاضر 
ادارات دولتی سوئد، نتیجه یك مطالعه سیستماتیك 
که نشــانگر چگونگی تشــکل یك اداره دولتی در 
نیمه دوم قرن بیستم باشد، نیست بلکه ثمره قرنها 
تحول درنظام اداری این کشور می باشد که به همین 
دلیل در مجموع می توان گفت که عملکرد این نوع 
سیستم مناسب است. اگرچه این نظر وجود دارد که 
تقسیم قدرت بین وزارتخانه ها و سازمانها، گاهی 
اوقات رویه های اداری را پیچیده تر می کند لکن 
از سوی دیگر چنین نظامی، وزراء و وزارتخانه ها 

را از دردسر و مسئولیت امور جاری و روزمره رها 
می سازد و به آنها فرصت میدهد که با تمرکز بیشتر 
به تنظیم سیاستهای مورد نیاِز روز کشور بپردازند .

الزم به ذکر هست که از لحاظ موقعیت قانونی 
و حقوقی، وزریران این کشــور هیچ گونه قدرت 
تصمیم گیری فردی ندارند )باستثنای موارد بسیار 
محدود( و قدرت تصمیم گیری در این سطح بطور 
جمعی به دولت تفویض شده است .البته در عمل 
اکثر تصمیمات دولت توسط وزیر ذیصالح اتخاذ 
می شود و تصویب با کل مجموعه وزرا خواهد بود. 
تنها اجرای تصمیماتی از این قبیــل برای ادارات 
عمومی و سازمانهای دولتی الزام آور می باشد. این 
بدان معنی است که وزراء به تنهایی نمی توانند برای 
سازمانها، مقررات و دستورالعملهای الزم االجرا 
صادر نمایند. این امر بطور جمعی توسط اعضاء 
هیئت دولت اتخاذ می شود و نیاز به جلسات رسمی 
دارد. در حال حاضر 11 وزارتخانه در سوئد وجود 
دارد که عبارتند از: وزارت فرهنگ، وزارت دفاع، 
وزارت آموزش و تحقیــق، وزارت کار، وزارت نو 
آوری و کار آفرینی، وزارت محیط زیست، وزارت 
امور اقتصــادی، وزارت تجارت خارجی، وزارت 
بهداشــت و امور اجتماعی، وزارت دادگستری و 

وزارت زیرساختها.
وزارتخانه ها  بســته به نوع فعایت آنها از یک 
یا چند وزیر انتخاب شــده اند.  این وزارتخانه ها 
تمامًا بسیار کوچك هستند، تعداد کارمندان اغلب 
آنها حدود 100 نفر و یا کمتر می باشــد )شــامل 
ماشین نویس و پیام رسان(. محدودیت وزارتخانه 
های ســوئد، از نقطه نظر درك کل نظام اداری این 
کشــور، اهیمت زیادی دارد. بطور کلی عملکرد 
هر وزارتخانه در ســوئد را می توان تحت 3 عنوان 
عمده خالصه نمود : اولین و مهمترین آنها تنظیم 
سیاست ها، دوم نقشی که بعنوان رابط میان پارلمان 
و ســازمانها دارند و ســوم، رابط میــان دولت و 

سازمانها. )ادامه دارد...(
دیدار آن لینده وزیر بازرگانی سوئد با حسن 
روحانی رییس جمهور ایران در سال 1395 منبع 

سایت استکهلمیان

حمید نباتی
پژوهشگر

hamid.nabati@hotmail.com
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 بله برای رهبری و هدایت مردم شایستگی هایی 
الزم است که به بخش بزرگی از آن ها قانون اساسی 

اشارات جامعی دارد که از اهم آن ها می توان به
۱- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری 

اسالمی ایران
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 

نظام.
و ...

اگر به این موارد اشاره شده در قانون اساسی توجه 
کنیم و با بازگشت به تعریف از حزب با این عنوان 
که حزب همه تالشش و همه برنامه هایش برای 
به دست گرفتن قدرت در جهت ارائه خدمت به 
مردم است دنبال این نکته باشیم که مفهوم درست و 
سالم قدرت در عمل به وظایف فوق االشاره است.

آیا می توانیم برای این سؤال که در چه مقطعی 
از دوران فعالیت های تشکیالتی مجموعه های 
اصالح طلبی فعاالن در این مجموعه وظیفه خود 
دانسته اند که به عنوان مدعیان صالحیت برای 
هدایت و رهبری مردم باید فرصت و جسارت 
پرداختن به وظایف رهبری و ورود و بررسی های 
معمول در این حوزه را در خود به وجود آورند و 
به تولید برنامه و یا توصیه در حوزه های فوق اقدام 

کنند؟
برای نمونه کدام موضع اتخاذشده و یا سند 
منتشرشده از سوی اصالح طلبان داللت بر 
برتری های آن ها در فهم مواد قانون اساسی و ارائه 
تدابیر الزم برای تحقق آن ها نسبت به تشکل های 

دیگر دارد؟
حال اجازه بدهید کمی از حس و حال خط 
قرمزها خارج شویم و با برشمردن وظایف مقبول در 
درگاه علم برای رهبران سازمانی که می شود با تعمیم 
آن به تمامی صحن جامعه، رهبری سیاسی -حزبی 
را نیز مشمول آن کرد بپرسیم که کدام عملکرد و یا 
اقدام اصالح طلبان مؤید تسلط و آگاهی آن ها بر این 

وظایف و شاخص ها بوده است
همچنان که می دانیم برای رهبری و هدایت در 

کنار وظایفی چون
شناسایی روشن اهداف و انتخاب دقیق 
استراتژی ها و تاکتیک ها وظایف مهم دیگری چون
»مانع شدن«، »عقب نگه داشتن« یا »جلوگیری 

کردن فرد یا چیزی از فکر یا فعالیتی«
فراهم آوردن امکان استفاده و ارتباط با دانش 

اندوخته شده در موقعیت های پیچیده
اقدام به تغییر و بهبود در سرمایه انسانی یا منابع 

انسانی برای ارتقاء و کمک به افزایش بهره وری
بکار بردن مجموعه ای از دانش، مهارت ها، 
توانایی ها و انگیزه ها برای بهبود در وظایف محوله 

اعضاء و مردم
و...

تعریف شده است که تسلط بر هریک از آن ها 
می تواند نشان از شایستگی های رهبری و هدایت 
فردی و یا جمعی داشته باشد که متأسفانه در نزد 
ما اصالح طلبان هیچ یک از آن ها به صورت عملی 
مورد توجه و عمل قرار نگرفته است و ازاین روست 

که اصالح طلبی در نزد عامه مردم و یا حتی خود 
افرادی که مدعی هواداری از آن هستند چون کالف 
سردرگمی محسوب می شود که کار باز کردن آن 
ناممکن و یا حتی تالش برای باز کردن آن تا از کالف 
استفاده شود مفید به فایده شناخته نمی شود که برای 
برون رفت از آن باید اصالح طلبان با یک بازگشت 
تمام عیار و انقالبی به تعریفی که از حزب و وظایف 
هدایتی و رهبری آن می شود به دنبال ارائه شمایی 
نو از خود باشند که در آن مردم و هواداران بدانند که

۱- آن ها چه مقدار خود را محق بر شناسایی 
و هدایت سیاست های کلی نظام اسالمی می دانند 
و برای به دست آوردن این حق تالش با برنامه و 

هدفمند دارند
۲- برای نظارت و عرضه توصیه ها در حوزه 
سیاست های کلی نظام به حاکمیت چه برنامه هایی 

را مدنظر دارند و بر آن کار اصرار می ورزند
و در عرصه های عمومی تر مخصوصاً در بحث 

مراوده با دولت چگونه می کوشند تا
۱- در بهبود و واقع بینانه کردن شناسایی اهداف 
و انتخاب استراتژی ها و تاکتیک ها اقدام کنند و نظر 

خود را در این حوزه تأثیر دهند؟
۲- با کدام مکانیسم و ابزار می کوشند تا با 
»مانع شدن«، »عقب نگه داشتن« یا »جلوگیری کردن 
فرد یا مجموعه ای از فکر یا فعالیتی« منافع ملی را 

تضمین و برای تعالی آن بکوشند؟
3- چگونه می خواهند امکان استفاده و ارتباط 
با دانش اندوخته شده در موقعیت های پیچیده را 
فراهم سازند تا جامعه ما بیش از این از ورود سالیق و 
مصلحت اندیشی های معمول دچار خسارت نشود؟
4- متدولوژی مورد تأیید اصالح طلبان برای اقدام 

به تغییر و بهبود در سرمایه انسانی یا منابع انسانی برای 
ارتقاء و کمک به افزایش بهره وری چه خواهد بود 
تا با کیفی شدن فعالیت ها و تعالی بهره وری اعتماد 

ازدست رفته بازگردد؟
5- اصالح طلبان برای بکار بردن مجموعه ای از 
دانش، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه ها برای بهبود 
در وظایف محوله اعضاء و مردم چه اقداماتی را 
باید به انجام برسانند تا فعالیت های سیاسی از تکیه 
محض به دوران مبارزات انتخاباتی به تمام فصول 

تسری بیابد؟
دوستان می بینید که مبحث مربوط به دارندگی 
شایستگی های الزم رهبری و هدایت چندان 
ساده هم نیست تا کسی بتواند با بلند کردن محض 
عالمتی که در روی آن مفهومی چون اصالح طلبی 
درج شده باشد خود را محق بهره برداری از این نام 

بداند همچنان که ما در این کار اقدام کرده و سخت 
بدان تأکید می ورزیم.

با این توضیحات الزم است که خودمان را 
برای گذر از تنگنای حاصل از بی اعتمادی مردم و 
مسئولیت های بر زمین مانده ای که متوجه ماست و 
مشخصاً تاریخ بدین سبب ما را سخت به مواخذه 
خواهد خواست آماده نماییم زیرا که مردم که ما خود 
را مدعی هدایت و رهبری آن ها می دانیم استحقاق 
برخورداری از جریان های حزبی و تشکیالتی بسیار 
مترقی تر و با برنامه تری را دارند که ما از بجا آوردن 
این ممیزات بسیار عاجز و ناتوانیم که مشخصاً با 
برشمردن استحقاقی که مردم ما دارند و شرایط 
جهانی که در آن زندگی می کنند این ضعف و عجز 

بیشتر خود را نمایان خواهد ساخت
ادامه دارد

طلبان
اصالح 

در قسمت پایانی بخش پیشین مطلب بیان داشتم 
که با همه مرارت ها و تلخ کامی هایی که به نوعی 
موجب شده تا کار اصالح طلبان در دید مردم به 
پایان رسیده باشد )البته نه اصالحات( تنها گام 
ممکن پیش روی اصالح طلبان برای تغییر فاز و گذر از این شرایط تنگ و سخت در این است که 
با دور ریختن همه تعلقات خاطری که قبول و دنبال گیری واقعیتی به نام ضرورت تأسی به تغییر را 
سخت می کند و به نوعی مدعیان اصالح و اصالحات را از تمنای دست یابی به سزاواری ها دور 
می سازد به سوی دریافت و تعریفی درست ازآنچه سزاوارش هستیم و استحقاق آن را داریم گام 
بردارند تا بتوانند در رهبری ملتی با ویژگی هایی روزآمد و آشنا با شایستگی ها و پیگیری مطالباتی 

که استحقاقش را دارد به شایستگی عمل کنند.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com
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اندیشه] گفتمان[

دولت اینجا، ملت کجا؟
تحلیلی بر شکاف ساختاری دولت-ملت

پارسونز جامعه شناس کارکردگرا مدلی را برای 
تحلیل مسائل جامعه ارائه داد که به نظر برای شروع 
این نوشتار قابل توجه می آید. وی اعتقاد داشت در 
بررسی مشکالت اجتماعی می بایست چهار مؤلفه 

ذیل را لحاظ کرد.

سیاست

اجتماع

اقتصاد

فرهنگ

مسأله

همان طور که در طرح واره ِی روبرو مشاهده 
می کنید توجه به یک مسأله ِی اجتماعی از ابعاد 

مطرح شده ضروری است.
به بیانی دیگر هر پدیده ای در جامعه بالشک از چهار 
گذرگاه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع می گذرد. 
در این مقاله مسأله عدم کارکرد و رابطه صحیح دولت-
ملت تلقی شده و به بررسی علل و عوامل آن پرداخته 

می شود.
رابطه مردم با یک نظام سیاسی از جنس یک قرارداد 
است، قراردادی که مبتنی بر دو اصل دوست داشتن 
و تأمین منافع است. در اصل اول مردم می بایست 
شیوه اداره کشورشان را دوست داشته و خواهان آن 
باشند. به عنوان مثال مردم ایران شیوه بانکداری، رفتار 
خودروسازان، اجباری بودن حجاب، عملکرد نظام 
پزشکی و... را دوست دارند و به آن عشق می ورزند. 
اصل دوم نیز مربوط به تأمین منافع شخصی و گروهی 
افراد جامعه می باشد. حتی اگر مردم نحوه ِی اداره کشور 

را دوست داشته باشند، الزم است تا منافع آنان در این 
مدل و ساختار سیاسی تأمین شود. در غیر این صورت 

این دوست داشتن اولیه به شکست می انجامد.
به بیان جامعه شناسان کارکردگرا هر چهار ویژگی 
پارسونزی می بایست به بخشی از نیازهای جامعه پاسخ 
بگویند و شانه به شانه و در امتداد یکدیگر حرکت کنند 
تا جامعه کارکرد صحیحی داشته و مبتنی بر رضایت 

دوجانبه مردم و حکومت شکل بگیرد.
ترتیب و توالی عملکرد این چهار نهاد به شکل 
زیر برای رسیدن به جامعه ای سالم بایستی موردتوجه 

قرار بگیرد.
الف- نهاد فرهنگ: ابزار کارکردی آن گفتگو و کالم 
است. آرمان ها، ارزش ها، اهداف و سبک زندگی و 
در یک کالم چگونگی زیست روزمره افراد جامعه را 
مشخص می کند. فرهنگ حاکمان و مردم نبایست 

اختالفات فاحشی با یکدیگر داشته باشد.
ب- نهاد اجتماع: وظیفه درونی سازی اهداف و 
آرمان های مشخص شده توسط فرهنگ را بر عهده 
دارد. ابزار و بازوی اجرایی آن از جنس عاطفه است 
و می بایست با این سازوکار به مردم این اطمینان را 
بدهد که در مسیر صحیحی حرکت می کنند و با این 
مسیر رستگار می شوند. هیئت های مذهبی، خیریه ها، 
دانشگاه ها، مدرسه، ادارات و خانواده در شکل ایدئال 

خود بایست چنین کارکردی داشته باشند.
ج- نهاد اقتصاد: بازوی عمل آن اصل مبادله و عرضه 
و تقاضا است. اقتصاد وظیفه دارد نیازهای مالی مردم را 
برای رسیدن به اهداف تعیین شده توسط نهاد فرهنگ 

تأمین نماید.
د- نهاد سیاست: با بازوی قدرت، شرایط به انجام 
رساندن نهایی این آرمان ها و اهداف را فراهم می آورد.
به زعم کارکردگرایان هرکدام از این نهادها بایستی بر 
طبق قواعد خود عمل نموده و علی رغم اینکه به قاعده و 
حوزه نهاد دیگر تعرض نمی کنند به یکدیگر خدمات 

ارائه دهند.
برای روشن تر شدن بحث نهاد فرهنگ در یک 
حوزه مهم به نام رسانه ها موردبررسی قرار می گیرد. 

رسانه های رسمی و دولتی جامعه ایران ساده زیستی، 
قناعت، سبک زندگی دینی، ازدواج زودهنگام، 
موسیقی های حالل، حمایت از کاالهای ایرانی، عشق 
به حاکمیت و ایدئولوژی حاکم و... را ترویج می کنند. 
اما در جهان امروز دوران تک منبعی رسانه ها برای 
مردم به پایان رسیده است. در رسانه های غیررسمی 
و شبکه های اجتماعی سبک زندگی مصرف گرایانه، 
زندگی اشرافی، روابط خارج از ازدواج، داروهای 
افزایش میل جنسی، تبلیغات سو علیه ایدئولوژی و 
ساختار حکومت، ترویج کاالهای و سفرهای خارجی 
و موسیقی های غیرقابل قبول از نظرگاه حاکمیت 

ترویج می شود.
همان طور که عنوان شد جنس عملکرد فرهنگ 
گفتگو و کالم است و قوه قهریه و پول در آنجایی 
ندارد. و به هیچ وجه با هیچ قدرت قاهره ای نمی توان 
مردم را وادار کرد چگونه فکر کنند و چه اعتقادی داشته 
باشند. در همین مثال رسانه ها توجه کنید فردی در 
میدان زندگی نداهای این دو رسانه را می شنود. و بنا 
بر دالیل خود یکی از این دو کالم را لبیک می گوید 
و از همین نقطه اختالف فرهنگی میان حاکمیت و 
بخشی از مردم آغاز می شود. جالب آن که این اختالف 

تا درون رسمی ترین نهاد فرهنگ حکومت یعنی 
آموزش وپرورش پیش می رود. و درجایی باالخره 
سر بیرون می آورد و در جشن های مدارس معلمان 
هم گام با دی جی و دانش آموزان می رقصند و ترانه 

مغضوب سیاستمداران را از بر می خوانند.
نگارنده امیدوار است خواننده بتواند این عدم 
کارکرد صحیح نهاد فرهنگ را در تعریف اهداف و 
سبک زندگی به بقیه مؤلفه های فرهنگی تعمیم دهد و 

در باقی مؤلفه ها بررسی نماید.
اما مسأله مهم تر در ادامه رخ می دهد. پس از به 
وجود آمدن شکاف فرهنگی جامعه به چند جزیره ِی 
جدا از هم تقسیم می شود که سیاست گذاران و بخشی 
از مردم در یک جزیره و عده ای دیگر در جزیره ای 
جداگانه زندگی خواهند کرد. سبک زندگی و 
اعتقادات افراد این دو جزیره )حتی شاید جزیره های 
بیشتر( به کلی با یکدیگر متفاوت است. هیچ گفتگو 
و حرف مشترکی میان اهالی جزیره ها امکان وقوع 
نداشته و شروع شکاف ملت-دولت در این نقطه 

شکل می گیرد.
نهاد اجتماع به میدان می آید تا فرهنگ تعریف شده 
را با ابزار عاطفه در بستر زندگی روزمره برای افراد 

درونی کند. خانواده، گروه همساالن، اجتماعات 
مذهبی و... دقیقاً چه چیز را باید درونی کنند؟ کدام 
سبک زندگی را؟ کدام آرمان را؟ همین باعث 
ازهم گسیختگی نهادهای اجتماعی و چندگانگی درون 
آن ها می شود. به عنوان مثال دیگر هیئت های عزاداری 
منطق واحدی ندارند. گروهی از جوانان حزب اللهی 
به خلفای راشدین دشنام می دهند. عده ای این کار 
را تقبیح می کنند. گروهی عالقه مند به عزاداری های 
پرشور می شوند و با طبل ها و باندهای غول پیکر به 
میدان عزا می روند و دسته ای دیگر به روضه ها و 

تکیه های سنتی وفادار می مانند.
این گسست را می توان به راحتی در سایر نهادهای 

اجتماعی نیز مشاهده کرد.
نهاد اقتصاد برای تأمین منابع مالی جامعه در 
راستای اهداف موردنظر حاکمیت شروع به کار 
می کند. دولت به کارمندان حقوق می دهد. بانک ها 
به مردم وام می دهند. معامالت میان بخش های 
مختلف جامعه انجام گرفته و چرخ اقتصاد به گردش 
درمی آید. اما در انتها منابع مالی در خدمت چه چیزی 
قرار می گیرد؟ نتیجه بزرگ تر شدن شکاف حاصل از 
چندگانگی فرهنگی گذشته است. وقتی افراد دارای 
فرهنگ متفاوتی از حاکمیت باشند پول تنها باعث بیشتر 
شدن این اختالف خواهد شد. خانواده ای صاحب پول 
زیادی می شود. ماشین خارجی سوار می شود. به سفر 
خارجه می رود، کنسرت شرکت می کند، برندهای 
خارجی می خرد. و در نهایت با پول قوانین حکومت 
ساخته را خمیده می کند. این ها همه به این دلیل است 
که در مراحل قبلی دو عنصر فرهنگ و اجتماع کارکرد 

صحیحی نداشتند.
از سوی دیگر زمانی که مردم احساس کنند 
فعالیت های اقتصادی دولت بر جیب آن ها بی تأثیر است 
نسبت به حاکمیت اعتمادشان از دست می رود و گارد 
بیشتری نسبت به آموزه های فرهنگی حاکمیت خواهند 
گرفت. و در انتها بازهم فاصله بیشتر و بیشتر می شود.

اما به آخرین و مهم ترین بعد تحلیل یعنی کارکرد 
نهاد سیاست در جامعه می رسیم. نهاد سیاست 

درست است که به ظاهر از سه نهاد دیگر جداست 
اما عمالً آن قدر قدرت دارد که برای هر سه نهاد دیگر 
تصمیم گیری می کند و به آن ها خط مشی می دهد. 
بازوی اجرایی سیاست یعنی قدرت به جای فرهنگ 
و فرهیختگان )با اهرم قدرت( به تعریف آرمان ها و 

اهداف و هنجارها می پردازد.
به جای اجتماع سعی در درونی سازی آرمان ها و 
هنجارهای جامعه دارد و تالش می کند با پتک قدرت 
فرهنگ را به درون ذهن افراد هل دهد. قدرت به جای 
اقتصاد و بازار آزاد مبتنی بر منطق عرضه و تقاضا به تولید 
و تخصیص منابع مالی می پردازد. و کار تا آنجایی پیش 
می رود که قدرتی که بازوی سیاست بود، خود سیاست 
را نیز از صحنه به در می کند و سیاست را از درون تهی 
می کند. به بیان واضح و ساده جامعه دچار اختالل 
کارکردی و ساختاری می شود. و قدرت اژدهاوار 
وجود جامعه را غیرممکن می کند. اگر کمی این نوشتار 
سخت و پیچیده به نظر می آید نه به خاطر پیچیدگی 
این نظریه بلکه به خاطر پیچیدگی بیش از حدی است 
که تمامیت طلبی قدرت آن را به وجود آورده است و 
جای نفس کشیدن برای هیچ نهادی را باقی نگذاشته 
است. در چنین وضعیتی تنها راه حل را می بایست در 
نگاه فوکو به جامعه جستجو کرد. فوکو ساده و روشن 
می گوید قدرت باید به جایگاه سیاست بازگردد. تا 
اندک رمقی که برای سه حوزه فرهنگ، اجتماع و اقتصاد 
باقی مانده است به آنان اجازه بازیگری و ایفای نقش 
بدهد. آن ها با کدهای گفتگو، ارتباط و مبادله بتوانند 
وضعیت سالمی را از نو خلق کنند. در این حالت ممکن 
است سیاست دارای قدرت متمرکز نباشد اما ماندگاری 
قدرت اندک آن بیشتر خواهد بود. به شکل اجمالی 
این گونه فوکو را باید شرح داد: قواعد عملکرد دانشگاه 
را دانشگاهیان تعیین کنند. نحوه پوشش، چگونگی 
تدریس، درآمدزایی، برخورد با دانشجو، چگونگی 
ساخت وسازها در دانشگاه و هر آنچه که مربوط به 
دانشگاه است را باید خود دانشگاهیان تشریح و تبیین 
کنند. آموزش پرورش، مذهب، اقتصاد، خانواده و... 

نیز به شرح ایضاً.

آسیب شناسی اصالحات در دوره اصالحات •

آشفتگی فکری: همان طور که پیش تر در مثال سید حسن تقی زاده مطرح شد و 1 
مدل جعل معنا )اراده تحریف( معرفی گردید، یکی از علل آشفتگی های فکری 
در جنبش های مدنی یک صد ساله اخیر همین مدل جعل معنا است که اصالحات 

از این مسئله بی نصیب نماند و هر کس با هر هدفی مدعی اصالحات شد.

طرح مطالبات طبقه متوسط نیازمند نظم گفتار )گفتمان( دموکراتیک بود و 2 
گفتمان دوم خرداد )مشروطیت( درون گفتمان اشرافیت حاکم قرار داشت. 
درحالی که گفتمان دموکراتیک و گفتمان اشرافی بدیل یکدیگرند و در یک اقلیم 
نمی گنجند. همان طور که قبالً اشاره شد شاید در یک نظام دموکراتیک بتوان شاهد 
مردم ساالری دینی و مذهبی بود )ترکیه – پاکستان(، اما در نظام اشرافی نمی توان 
شاهد مردم ساالری بود چه دینی چه غیردینی؛ بنابراین ما شاهد پارادوکس در 

منطق اصالح طلبی هستیم.

در غیاب اصالح طلبان مدیریت مطالبات بر عهده مطبوعات افتاد و به تدریج 3 
تبدیل به جنبش ژورنالیستی شد و زمانی که در سایه فشار حکومت ریزش 
مطالبات شروع شد، از آن همه مطالبات فقط آزادی بیان )آزادی بیان برای آزادی 
بیــان؟! نه آزادی بیان برای طرح مطالبات نقد مردم – اقتصاد سیاســی جامعه 
رانتی و داللی یعنی درآمدهای نفتی نصیب چه کسانی می شد و می شود، فساد 
حکومت، تبعیض و ستم ملی و قومی و فرهنگی، توسعه نیافتگی و غیره -( باقی 
ماند که فقط از مطالبات مطبوعات بود؛ از ســوی دیگر فشار مطالبات و افکار 
عمومی موجب شد آزادی بیان برای نقد مبانی دینی و مطالبات ممنوع بکار گرفته 
شود که بهانه الزم را برای اعمال محدودیت هرچه بیشتر از سوی حکومت فراهم 
کرد، بی آنکه مطالبات در دسترس و اصلی مردم مطرح شود و فرصت ها سوخت.

عالقه منــدی به حرکت های پوپولیســتی و فــرار از مدیریت مطالبات. 4 
درحرکت های پوپولیســتی مواجه با هجوم توده ای مردم هستیم. در این 
حالت مردم امکان پیگیری مطالبات را ندارند و به صورت ذره ای در دستان قدرت 
قرار می گیرند؛ و وقتی کســی سوار بر جریان پوپولیستی می شود. نیازی به تن 
دادن به نظم مطالبات در خود احساس نمی کند. شاید یکی از دالیل بی توجهی به 

مدیریت مطالبات عالقه مندی به حرکت های پوپولیستی باشد.

اصالح طلبان با مدیریت نکردن مطالبات هم هزینه جریان را افزایش دادند 5 
و هم زیر فشار مطالبات و انتظارات جامعه عنان کار از دستشان خارج شد 
و این مسئله بهانه ای شد برای مداخله نهادهای انتصابی. اگر به گفتمان نهادهای 
انتصابی در دوره ِی اصالحات توجه داشته باشید، محوریت آن بحث امنیت و لزوم 

آن و وظیفه حکومت در این رابطه است.

برنامه نداشــتند و استراتژی آن ها هم متناسب با اهداف انتخاب نشده بود 6 
لذا امکانات موجود به صورت غیراصولی استفاده و تخریب شد یعنی هم 
موقعیت خود اصالح طلبان در درون نظام به خطر افتاد و هم فشــار رســمی و 

پذیرفته شده تحکیم لوث شده و فاقد اثر و کارایی شد.

بی توجهی به تحلیل مطالبات موجب گردید از نظم مطالبات غافل شده و 7 
پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند.

بعد از دوره ِی اصالحات
در طی دوران هشت ســاله اصالحات نیروهای خودی وابسته به نهادهای 
انتصابی با انتخاب گزینه فعال برای مطالبات مردم و دســته بندی کردن منطقی 
آن و حتی طرح مطالبات چالشــی از یک سو به فشار مطالبات پاسخ دادند و از 
ســوی دیگر با اتخاذ رویکرد نقد کردن مطالبات نقد و در دسترس )از قبیل غیر 
معمم بودن کاندیداهای ریاست جمهوری و ریاست مجلس، طرح چهره های 
جدید و جوان، اتخاذ شعارهای مبارزه با فساد و مبارزه با تبعیض و پاالیش آن از 
درون حکومت و حتی چالشی کردن آن و نیز جسارت و تعرض به اشرافیت دینی 
خصوصًا در قضیه طرح اتاق فکر برای بزرگان نظام و در این راستا مواضع دولت 
نهم در خصوص مداخالت روحانیت و حوزه و مراجع در سیاست و حکومت 
و مبــارزه با فقر و حمایت از محرومین با جهت گیری به توزیع عادالنه درآمدها 
و ...( در عمــل خود را با برنامه تر و اصالح گر تراز اصالح طلبان نشــان دادند. 
ازاین رو اســتقبال طبقات پائین جامعه از آبادگران نباید محل تردید باشد چراکه 
همین قضیه در خصوص مهدی کروبی هم علیرغم تصور اشتباه جنبشی ها در 

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اتفاق افتاد.
در انتخابــات قبلی مهدی کروبی با طرح مطالبات قومی و طبقات پائین که 
برای اولین بار از سوی اصالح طلبان مطرح شد، طبیعی بود که آراء ایشان بسیار 
بیشتر از کاندیدای اصالح طلبان تندرو باشد. درحالی که آوانگارد بودن و حرفه ای 
گــری؟! اصالح طلبان تندرو می طلبید که آن ها خیلی بیشــتر از مهدی کروبی 
چنین مواضعی اتخاذ می کردند به هرحال متأسفانه تخریب کروبی در رسانه ها و 
مطبوعات وابســته به جریان اصالح طلبی که بخشی از سناریوی اصالح طلبان 

تندرو و کارگزاران بود، نتیجه به سود احمدی نژاد خاتمه یافت.

آینده اصالح طلبان: •

اصالحاتی ها: درست اندیشی و واقع گرایی کروبی و جدایی از اصالح طلبان 1 
تندرو و پیوند زدن خود به مطالبات طبقات پائین و مطالبات قومی و مذهبی 
و کار تشکیالتی و برنامه ای و حزبی قدمی است درراه اصالح آسیب هایی که قباًل 
متوجه اصالحاتی بود؛ اما این تنها کافی نیســت و توجه به نکاتی که ذیاًل اشاره 

خواهد شد ضروری است.

جنبشی ها: اصالح طلبان تندرو اگر هنوز دغدغه ِی مطالبات طبقه متوسط 2 
را دارند بهتر است از نگاه به قدرت چشم پوشیده و توجه خود را به جنبش 

خویش معطوف کنند. تا مطالبات آن ها دارای انگیزه و فراوانی شده و وزن پیدا 
کند؛ و در راهبری جنبش هم با مدیریت صحیح مطالبات انتظارات را کنترل و 
هدایت کنند و برنامه هایی برای ایجاد دیالوگ با نهادهای انتصابی تدارک ببینند 
و با طرح منشور مطالبات و فراخوانی مردم تا نتیجه نهایی ادامه دهند. آمادگی 
پرداخت هزینه را هم داشــته باشند و یا اینکه به اصالحاتی بپیوندند و از جنبش 

چشم پوشی کنند.

نکاتی که در وضعیت جدید باید لحاظ شود )برای اصالح طلبان(: •

اولین کاری باید بکنند بعد از تعیین نسبت خود با حکومت گفتمان خود را 1 
براین اساس تعیین کنند یا درون گفتمان حاکم باشد و یا گفتمان دموکراتیک.

اصالح طلبان می بایست از آن ذهنیت و گفتمان قبل از خرداد 84 و مرزبندی 2 
اصول گرا – اصالح طلبِی خود بیرون آیند. چراکه اصول گرایان نشان داده اند 
که در اصالح طلبی از اصالح طلبان اصالح گرترند. هرچند با تعریفی که خودشان 
از اصالحات دارند. امروز دیگر آن مرزبندی کارآمد نیست. چراکه افکار عمومی 
جامعــه اگرنه در اســم و نام گذاری امــا در عمل آن را دیده و بــاور دارند. لفظ 
اصالح طلبی را باید کنار گذاشــت. باید به دنبال واژه جدیدی گشت که این بار 

عالوه بر این که جامع باشد مانع هم باشد.

می بایست گوش های خود را برای شنیدن مطالبات همه ِی طبقات و اقشار 3 
باز کرد. ازجمله طبقات پایین و گروه های قومی و اقلیت های مذهبی و آن 
را در منشور انتخاباتی به خوبی منعکس کرد. اقشار و طبقات پیش گفته به علت 
همگرایی و همدردی ناشی از مورد ظلم و تبعیض واقع شدن عالقه مند هستند 
مطالبات آنان از سوی شما مطرح شود نه اصول گرایانی که از رانت اشرافیت دینی 

سود می برند.

مبارزه با فســاد و تبعیض و بی عدالتی از سوی هر کس مطرح شود باید 4 
استقبال کرد، گرچه معتقدیم برنامه ها و سیاست آقای احمدی نژادی اصاًل 
معطوف به هدف نبوده و فرصت سوزی است و به عنوان یک مدعی روش ها و 

برنامه های خود را ارائه دهیم و سیاست های دولت را نقد کنیم.

به واقع و به درستی و از روی ایمان و اعتقاد و باور قلبی و صادقانه می بایست 5 
مطالبات نقد را مطرح کرده و به طورجدی درهرحال شعارهای انتخاباتی 

خود را پیگیر بود.

حکومت های سانترالیستی و یک جانبه هنگام برخورد با طبقات و گروه ها و 6 
اقوام به یک شیوه عمل نمی کنند؛ بنابراین همبستگی دموکراتیک ملی باید 
در منشور حرکت و جنبش خود )منشور هم به معنای مانیفست و هم به معنای 
تنوع مطالبات( تنوعی از مظلومیت و تبعیض که اقشــار و طبقات و گروه ها را 
گرفتار کرده است منعکس و به سوی اتحادی دموکراتیک و ملی بر اساس اصول 

برابری و برادری فراخوانی کند.

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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جامعه] محرم[

تراژدی اسفبار کربال، فارغ از جنبه های تاریخی 
و رویه های اعتقادی و کالمی آن، ارزش های بیشمار 
دیگری نیز دارد که »فرهنگ عامه« یکی از آنهاست. 
درباره این واقعه که از وقایع دورانساز تاریخ بشریت 
و بویژه تاریخ اسالم و تشیع بوده است، اطالعات 
موثق چندانی که پایه تاریخنگاری مدرن قرار بگیرد 
در دست نیست و شاید مجموع مدارک و اسناد متقن 
و قابل اتکاء درباره آن به چند صفحه کاغذ متعارف 
بالغ نشود. صرف نظر از این که دقیقا در دهه اول ماه 
محرم سال 61 هجری در سرزمین نینوا چه اتفاقی 
افتاده و زمینه های این درگیری خونین که به شهادت 
جمعی از خاندان پیامبر اکرم)ص( منجر شده، چه 
بوده است، باید پذیرفت که این حادثه غم انگیز رفته 
رفته وارد فرهنگ محبان اهلبیت و بویژه ایرانیان و 
شیعیان دیگر نقاط جهان شده و موجد و موجب نحوه 

زیستی گردیده است که امروزه شاهد آن هستیم.
امروزه دیگر در آیین های سوگواری و 
عزاداری ماه محرم، درباره صحت روایت هایی که 
مداحان و روضه خوانان و مرثیه سرایان بر زبان 
می آورند کسی تشکیک نمی کند و بلکه فرض بر این 
است که همه آن ماجراهایی که بر منابر و در تکایا 
تعریف می شود، واقع شده است. اصوال در مطالعات 
فرهنگی و دانش مردم شناسی، وثاقت تاریخی چندان 
محل مناقشه نیست و آنچه مطمح نظر است نگاه عامه 

مردم به موضوع مورد مطالعه است و بس.
در جستار حاضر کوشیده ام بدون مناقشه در 
اخبار و روایات تاریخی و اعتقادی، بر پایه اصول و 
موازین مردم شناسی جدید، رسوخ پدیده محرم را 
در الیه الیه های زیست مردم ایران به اجمال گزارش 

نمایم.

درآمد •
حسین بن علی بن  ابی طالب  هاشمی، دومین فرزند 
علي )ع( و فاطمه )س(، نوة پیامبر اسالم )ص(، امام 
سوم شیعیان و پنجمین تن از آل  عبا )علیهم السالم( 
است که کنیه اش ابوعبداهلل یا ابومحمد، و القابش، 
تقی، طیب، زکی، سید شباب اهل الجنه، سیّدالشهدا، 

مظلوم، خامس  آل  عبا و... می باشد. امام حسین )ع( 
که در یکی از روزهای سوم یا پنجم شعبان سال 
چهارم و یا اواخر ربیع االول سال سوم پس از هجرت 
)نک: کلیني،363/۲؛ قس: مفید، 368؛ ابن طاووس، 
۱3؛ ابن شهرآشوب، 76/4( در مدینه به دنیا آمد، نزد 
شیعیان، مظهر آزادگي، طهارت، حق طلبی، فداکاري 
و ایستادگی در برابر ناحق است. وي که پس از مرگ 
معاویه، پسر ابوسفیان، و اعالم خالفت پسرش یزید، 
از پذیرش حکومت او و بیعت با وي سر باز زد، در 
روز جمعه دهم ماه محرم )عاشورا( سال 6۱ هجري، 
در دشت کربال، توسط لشکر عمربن سعد ابي وقاص 
همراه با جمعی از خویشان و یاران باوفایش، به گونه اي 
اسفبار، به شهادت رسید. دربارة تعداد شهدای کربال در 
منابع تاریخی آشفتگی هایی به چشم می خورد. این 
رقم از هفتاد تا یکصد نفر در نوسان است)طبری، 7/3-
۲36؛ مفید، االرشاد، 484؛  دینوری، 305؛ البغدادی، 
)۱96 Jafri, المحبر، 9۱-490؛ نیز نک: شهیدی، ۱66؛
ولی قول مشهور در بین ایرانیان، همان هفتاد و دو نفر 
می باشد. ترجیح این رقم، شاید با ویژگی اسرار آمیز 
این عدد بی ارتباط نباشد) درباره عدد 7۲، نک: شیمل، 
۲93-۲87(. حادثۀ شهادت مردانۀ حسین )ع( در 
صحرای کربال، خاطره ای دردناک و بی نظیر)بیرونی، 
4۲0( است که سالی یک بار و یک  ماهِ تمام،  به هّم و 
غم صبح و شام شیعیان مذهبی و گاه غیر مذهبی تبدیل 
می شود. توده های مردم، دست کم دهۀ اول ماه محرم 
را به عزاداری یکپارچه  پرداخته، روانۀ تکایا و مساجد 
می گردند. قمه زنی، زنجیرزنی، سینه زنی، قفل بندی 
و بسیاری دیگر از تظاهرات مذهبی، همگی مظاهر 
این حادثه اند )شاملو، 8۱4/3(. هیچکدام از وقایع 
تاریخي صدر اسالم به اندازة واقعۀ عاشورا، و هیچ 
یک از شخصیت های دینی به اندازة حسین بن علی 
)علیهماالسالم( در ذهن و زبان و فرهنگ و ادب ایراني 

حضوری پررنگ و اثرگذار نداشته است. 
شهادت امام حسین )ع( و یارانش باعث پیدایش 
گونه ای آداب و رسوم، اندیشه، ایدئولوژی و گفتمان 
ویژه در میان شیعیان، بویژه ایرانیان، شد. گنجینه ای 
ارجمند از شعر و ادب و هنر ایرانی، در اثر اهتمام 
ایشان به بزرگداشت این حماسۀ بزرگ پدیدار گشت. 
عزاداری برای شهدای کربال، کانون اصلی این میراث 
شگرف است که بنابر منقوالت تاریخی، بالفاصله پس 
از آن واقعۀ غم انگیز توسط زینب کبری )س( و زنان 

شهیدان و اهل بیت آغاز گشته، آنگاه در کوفه و شام و 
سپس در مراجعت بازماندگان کاروان حسینی و برپایی 
مجالس سوگواری در مدینه ادامه یافته است )برای 
نمونه، نک: ابن اعثم، 9۱۲؛ ابن طاووس، ۲64-۱80؛ 
قمی، نفس المهموم، 330-3۲9(. این واقعه، صرف 
نظر از ابعاد دینی و ایدئولوژیک، کارکردهای دیگری نیز 
داشته است. یکی از آنها مسأله فرهنگ سازی و رسوخ 
در زوایای مختلف زندگی مردم ایران است. ایرانیان اهل 
تشیع، به این واقعۀ جانگداز فقط به چشم یک حماسه یا 
تراژدی دینی نگاه نکردند بلکه آن را وارد متن زندگیشان 
نموده، از آن به عنوان عنصری فرهنگ ساز بهره بردند. 
حتی با نگاهی اجمالی و نه لزوماً مستند و از نزدیک، 
می توان در فرهنگ ایرانیان چنین مسأله ای را دید و 
دریافت. حتی جهانگردان بیگانه با فرهنگ ایران زمین 
که در طی قرون و اعصار به این خطه سفر کرده اند در 
گزارش های خود به این امر پرداخته و ائمه اطهار )ع( 
و بویژه امام حسین )ع( و محرم و عاشورا را در مرکز 

زندگی مردم ایران یافته اند.
در این جستار کوشیده ایم تا تأثیر این حماسۀ عظیم 
بشری را در ذهن و زبان و شیوة حیات و فرهنگ و 
آداب و رسوم ایرانیان از دیر باز بررسی کنیم و به نوعی 
حضور محرم و عاشورا را در زندگی روزمره و نه صرفًا 
دینِی مسلمانان و حتی غیر مسلمانان ساکن ایران مورد 
مطالعه قرار دهیم؛ این که چگونه امام حسین )ع( در 
عزا و عروسی، کسب و کار، آیین های مذهبی و ملی 
و به طور کلی روش زیست اجتماعی و فردی ایرانیان 

مؤثر بوده و حضور داشته و دارد.

تاریخچة عزاداری برای امام حسین )ع( •
بعضی معتقدند که عزاداری برای حسین )ع( از 
عراق به سایر کشورهای همسایه انتقال یافت. این 
مراسم محدود به شیعیان نبوده است و سایر مسلمانان 
نیز به این مراسم توجه نشان می دهند. مصیبت امام 
حسین )ع(، توجه فرقه های غیرمسلمانی چون هندوها 
و سیکها را نیز به خود جلب کرده است )خدوم جمیلی، 
۱385، ص 59(. بیشتر مورخان بر سر این نکته توافق 
دارند که گرامیداشت یاد حسین )ع( در هند از قرن 
دوازدهم هجری آغاز شد. جنوب هند عمالً محلی 
برای تجمع بسیاری از محققان ایرانی شد که زمینۀ 
رخداد کربال، زندگی حسین )ع( و سایر رهبران شیعی 
و نیز دربارة اجراهای نمایشی از حسین )ع( به تحقیق 

می-پرداختند؛ یعنی همان اجراهایی که در زبان محلی 
هند »عزاداری« نامیده می شود. )همان، ص63(

اولین عزاداری حسین )ع( به زبان اردو در آغاز قرن 
دوازدهم هجری برگزار شد. به استناد مدارک موجود 
»غالم محمد جیرانی« مشهورترین مصنف چنین 
عزاداری هایی بوده است. همچنین اولین نویسنده و 
مورخ هندی که به زبان اردو به مصیبت حسین )ع( 
پرداخت ثابت علی شاه )۱740-۱8۱0م( بوده است. 
در هند نیز مانند ایران و عراق اجرای مراسم عزاداری 
که آن را »زیارت« می خوانند، فقط در ماه محرم به صحنه 
نمی روند بلکه در چهلمین روز شهادت امام حسین )ع( 
نیز اجرا می شوند. صحنۀ این رخدادهای خاص را از 
چوب بامبو       می سازند و پرچمهای رنگینی که نمادی 
از علم لشکر حسین )ع( در جلوی صحنه می افزایند. 
سوگواری ازطریق تماس بدن با آتش رسمی است 
که فقط در عزاداری هندی ها دیده می شود. )همان، 

صص 64 و 65(
معروفترین دسته روی عزاداری پاکستانی ها 
»زناجیل« نام دارد که می توان آن را دستۀ »زنجیرزنان« 
نامید. در روز دهم محرم پرچم ها و علم ها را به نشانۀ 
پایان سوگواری به داخل رودخانه پرتاب  و بعد از نماز 
ظهر مراسم شام غریبان را برگزار می کنند. )همان، ص 
66( در لبنان آغاز اجرای آیین تعزیه را به روایتی دورة 
عثمانی ها و به روایتی از ابتدای قرن بیستم می دانند. 
مضمون غالب اجراهای تعزیه در لبنان دربارة مسائل 

سیاسی بود. )همان، ص 67(
شرح مراسم عزاداری ایام محرم در میان ایرانیان

برای اعالم مراسم عزاداری یا مجلس روضه خوانی، 
علم سیاهی به درب محل تعزیه و یا اول کوچه و یا 
خانه نصب می کنند. در بعضی مناطق در اول شب 
طبل جنگ زده می شود که مردم بدانند خبری هست. 
)همایونی، ۱37۱، ص 4۱8؛ ساالری، ۱379، صص 
۲50- ۲70( شبیه خوانها نیز کار خود را با طبل و دهل 
و کرنا آغاز می کرده اند و قبل از اجرای مراسم، سنج و 
دمام می نواخته اند. این وسایل عالوه بر نقشی که در 
مراسم عاشورا و عزاداری مردم داشته، نقش خبردهی 
نیز داشته و مردم را از اجرای تعزیه باخبر می کرده است.     
شبیه-خوانها نیز کار خود را با طبل و شیپور و کرنا آغاز 

می کردند. )لهسائی زاده، ۱370، صص۱3۲-۱30( 
وقتی اشعار پیش درآمد با آواز خوش برای اطالع 
مردم از شروع برگزاری تعزیه خوانده می شود، مردم 

کار وکاسبی خود را رها کرده، راهی حسینیه ها یا تکیه 
یا محل تعزیه خوانی می شوند و هرگز دعوت به مجلس 
عزا را رد نمی کنند. منابر از بیست و هشتم ذیحجه در 
مساجد، برپا می شود و داخل مساجد را با پارچه سیاه      
می پوشانند. عدة کثیری از مردم نیز در این ایام لباس سیاه 
بر تن می کنند؛ بخصوص کسانی که نامشان حسین 

است و نیز سادات.
پیش نمازها و روحانیون محالت در روز اول 
محرم، بر باالی منابر به شرح حال و مناقب و اعمال 
حضرت علی )ع( و فرزندانش، بویژه امام حسین )ع( 
می پردازند. در »سروستان« از شب هشتم به بعد همراه 
سینه زنان ناقاره یک لنگی )lengi( می زنند. )همایونی، 
۱37۱، ص 4۱8( سینه زنی دسته ها در محل خودشان 

نیز هرشب تا پاسی از شب ادامه دارد.
عالوه بر کاروان های تعزیه که در روزهای اول ماه 
محرم حرکت می کند در این ایام تعزیه در خانه های 
ثروتمندان جامعه نیز اجرا می شود. مردم از اول ماه محرم 
همه ساله به مناسبت سالروز این واقعه در شهرها و 
روستاهای ایران مساجد و تکایا را با قالی و قالیچه آذین 
می بندند و دیوارها و منبر را سیاهپوش می کنند و علم 
حسینی را که عبارت است از پنجه آهنین یا برنجی، 
سرچوب راست چهارمتری نصب می کنند و روی 
چوب را با پارچه ای ابریشمی رنگین می آرایند و آن 
علم را از روز اول ماه محرم در وسط مسجد یا تکیه برپا 
می دارند و نیز بر روی دیوارها پارچه هایی که بر روی 
آنها نام پنج تن و یا امام حسین )ع( و ابوالفضل )ع( و... 

نقش شده، به ستون ها و طاق نماها می کوبند. 
مراسم سوگواری و سایر اجتماعات مذهبی به 
طور عمده در اماکن عمومی مانند مساجد و میدان ها 
و یا در منازل برگزار می شود. در روستاها زمان اجرای 
این مراسم بیشتر عصرها و شبها یعنی زمان فراغت 
روستاییان است، مگر در روزهای تاسوعا و عاشورا که 
اجتناب ناپذیر است. در این مناطق در ایام سوگواری ماه 
محرم مجالس با ازدحام جوانان و اهالی محل روبه رو 

می شود که به زادگاه خود بازگشته اند.
در روزهای پایانی دهۀ اول محرم و دهۀ آخر 
ماه صفر در روستاها برنامه هایی مانند »شهر ولی« با 
تشریفات کمتر و کمی متفاوت اجرا می شود. )رضایی، 
۱38۱، ص480( تشکیالت دسته های عزاداری در 
مناطق وحتی محله های گوناگون فرق می کند؛ در 
بعضی شهرستان ها مراسم عزاداری در داخل خیمه 

برگزار می شود. این خیمه ها که به مناسبت ایام محرم 
و از روز اول برقرار می شود، محل اطراق عاشقان امام 
حسین )ع( است که در ایام عاشورا اغلب اوقات خود 
را در این مکان می گذرانند و خود را موظف به خدمت 

در خیمه می دانند. )وثوقی رهبری، ۱386، ص 73(
با شروع ماه محرم، دستجات سینه زنی و زنجیرزنی 
معموالً از شب ششم به کوچه و خیابانها می آیند و 
در مقابل منازل اشخاصی که از آنها دعوت می کنند، 
سینه زنی و زنجیرزنی می کنند و بعد با روضۀ کوتاهی 
همراه با ذکر صلوات و یاحسین از جلوی آن منزل 
حرکت کرده، ذکر جدیدی را شروع می کنند. 
نوحه هایی که در دهه محرم خوانده می شود در ذکر 
مصیبت امام حسین )ع( و یارانش است؛ اما نوحه های 
شب عاشورا فقط در ذکر امام حسین )ع( است. از 

نوحه های شب عاشورا:
آسمان سرخ، زمین سرخ، فلک مجنون است / دل 

زینب خون است 
یا:

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است /صبح 
فردا بدنش زیر سم اسبان است

 مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع )کرزبر 
یاراحمدی، ۱388، ص ۲78(

در اکثر مناطق در جلو سینه زنان، بزرگترهای 
محل حرکت می کنند. بچه ها در صف مقدم سینه زنها 
هستند که معموالً پیراهنشان را درمی آورند، بعد نوبت 
زنجیرزنان است. آخر از همه مشکی پوشان و مردم 
عادی با لباس معمولی و پیرمردان و علیل ها دنباله روان 

دسته هستند. 
در این روزها اغلب دسته های عزادار در حالی که 
علم به دستان پیشاپیش دسته حرکت می کنند، سینه زنان 
به سوی زیارتگاه هایی چون امامزاده ها روانه می شوند 
و در این اماکن تسلیت گویان به عزاداری مشغول 

می شوند. )ساالری، ۱379، ص ۲48(
از روز هفتم و هشتم محرم دسته ها و هیأت های 
زنجیرزن و سینه زن با علم ها و بیرق ها و کتل هایی که به 
طرز خاصی تزیین می شود و با پرچم های الوان حرکت 
می کنند و در کوچه ها به راه می افتند و با خواندن نوحه 
و زنجیر زدن و سینه  زدن، از مجلسی به مجلس دیگر 
می روند. ترتیب حرکت دسته ها و نظم و آهنگ زنجیر 
زدن و سینه زدن و نوحه، توسط طبل و سنج و گاه شیپور 

برقرار می شود. )رضایی، ۱38۱، ص 469(

امام حسین )ع( و محرم در فرهنگ عامه ایرانیان

زینب چه سازد با این یتیمان
حسن اکبری بیرق

پژوهشگر و نویسنده

h.akbaribairagh@gmail.com
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جامعه] محرم[

حمیدرضا عسگری
شاعر و روزنامه نگار

hamid.asgari605@gmail.com

مراسم مذهبی در این ایام در همه جا شامل 
سینه زنی، زنجیرزنی، نوحه خوانی و شبیه خوانی 
واقعۀ کربالست. دسته های عزاداری از روزهای هفتم 
و هشتم به راه می افتند، ولی در روز عاشورا تشریفات و 
برنامه ها از لونی دیگر است. در بعضی مناطق این مراسم 
شکل ویژه ای داشت. در منطقه ای مانند جزیرة کیش، 
این مراسم به طور مفصل و متناسب با وقایع تاریخی 
هر روز برگزار می شود. )رضایی، ۱38۱، ص 47۱؛ 

مختارپور، ۱385، صص 488- 503(        
روضه خوانی و نوحه خوانی در میان ایرانیان

معموالً در میان ایرانیان، روضه خوانی های آغاز 
محرم تا پایان روز دهم )عاشورا( وگاهی تا دوازدهم 
)سوم امام( ادامه می یابد. برای آن که مردم بتوانند در 
مجالس متعدد عزاداری و روضه خوانی شرکت کنند، 
مجالس را در اوقات مختلف روز و شب تشکیل 
می  دهند. عزاداری در روزهای اول ماه محرم تنها با 
خواندن روضه و نوحه برگزار می شود. در روزهای 
نهم و دهم و باالخص در شب و روز عاشورا این 
مراسم به اوج خود      می رسد. این روزها هرکدام به 
عزایی اختصاص دارد. در روز دهم )عاشورا( به ذکر 
مناقب و مصائب حضرت امام حسین )سیدالشهدا( 
می پردازند. در این روز، وقایع عاشورا، شهادت امام 
حسین)ع(، فداکاری و شهامت حضرت زینب )س( 
و آتش زدن خیام خاندان امام و مصائب کودکان و 
خاندان آن حضرت بیان و شب یازدهم مراسم شام 
غریبان برگزار می شود. همچنین روضه خوانی در 

برخی حسینیه ها تا دوازدهم )سوم امام( ادامه دارد.
بعضی از مجالس روضه خوانی مخصوص زنان 
و برخی مخصوص مردان و بعضی مختلط است. 
گاهی این روضه خوانی ها در داخل چادرهایی که 
به همین مناسبت در نقاط مختلف شهر برپا می شود 
)فیودورکورف، ۱37۲، ص ۲4۲( و در مساجد، تکایا 
و حیاط امامزاده ها برگزار می گردد. هزینه برپایی این 
مراسم را کسانی که موقوفه ای در اختیار دارند و یا 
خیرینی که به دنبال ثواب هستند می پردازند. این 
مراسم که از سه تا بیست روز طول می کشد نه تنها 
در دهۀ محرم بلکه در ماه صفر نیز دایر است. وظیفۀ 
اصلی روضه خوان بیان مصیبت حسین )ع( و خواندن 
اشعاری با لحن اندوهناک در عزاداری ها است. 
تماشاگران با گریستن به روضه خوان واکنش نشان 
می دهند. روضه خوانان معموالً مطالب خود را از کتاب 
»روضه الشهدا« اثر حسین واعظ کاشفی )وفات 9۱0 
ق( )خدوم جمیلی، ۱385، ص 59؛ ماسه، ۲535، ص 
۲0۲( و نیز از کتاب های »الجمرات الوادیه« )مختارپور، 
۱385، ص 496( و نیز منتخب »الطریحی« )فخری( 
)همایش بین المللی محرم و فرهنگ مردم، ۱383، ص 

۱40( انتخاب می کنند. 
در بعضی مناطق این مراسم روضه خوانی بعد از 
دهۀ عاشورا شروع می شود و تا پایان ماه صفر ادامه 
می یابد. روضه خوانها هریک از روزهای دهۀ اول ماه 
محرم را به یکی از شخصیت های این واقعه اختصاص 
می دهند و در پایان اشاره ای به شهادت حضرت حسین 
بن علی می کنند. در روضه خوانی عموماً روضه را با 
یک شعر مذهبی آغاز می کنند و سپس به بیان بخشی 
از تاریخ امامان شیعه می پردازند. )ماسه، ۲535، ص 
۲09( در شب عاشورا هر محله ای سعی دارد مراسمش 
سنگین تر و مجلل تر باشد. از سر شب تا سحر صدای 
طبل و فریاد »حسین حسین« به همراه آوای سنج و 
فلوت یا نی یا سازدهنی فضا را در بر می گیرد. در بعضی 
مناطق در ظهر عاشورا مجالس روضه خوانی کم رونق 
است و در مقابل همه در سینه زنی شرکت دارند. 
)همایونی، ۱37۱، ص 4۲9( در عاشورا، در اغلب 
مساجد و تکایا و در اغلب خانه های روضه خوانی، 
ناهار داده شده، از مهمانان پذیرایی می شود. در صبح 
عاشورا غوغایی برپاست. در برخی شهرها، هنوز 
آفتاب نزده صدای طبل بلند می-شود و سینه زنان جمع 
می شوند و مراسم مانند شب پیشین است. ولی چون 
روز است دیگر چلچراغ نمی-گردانند. در عوض هر 
محله اسبی را سیاهپوش می کنند و نعشی با آن حرکت 

می دهند. )همان، ص 4۲7(
در سروستان، پسربچه های شیرخواره در آغوش 
اسب سواران می روند و در همان حال یک یا چند تیر به 
پاس بزرگداشت خاطرة علی اصغر کودک شیرخواره 
امام حسین )ع( خالی می شود. اگرچه علی اصغر شدن 
پسران نذر و سنتی است که سالهاست منسوخ شده 

است. )همان، ص 4۲8(
نوحه ای که در روز عاشورا بیشتر از همه خوانده 

می شود این است:
چه کربالست امروز؛ چه پربالست امروز  /   سر 
حسین مظلوم ز تن جداست امروز )همان، ص 4۲8(

و نیز:
روز عاشوراست امروز /  کربال غوغاست امروز 

)همان، ص 4۲9(

مراسم شام غریبان •
در قتلگاه، اشعار و نوحه های خاصی خوانده 
می شود و پس از آن ماهچه ها، پنجه ها، قبه ها و تیغ های 
سرهای علمها را آویزان می کنند و به اصطالح تیغ 
می افتد. سرانجام زیارت عاشورا خوانده می شود و 
ختم مراسم ظهر عاشورا اعالم می شود و مردم پراکنده 
می شوند. ولی عزاداری سیدالشهدا )ع( پایان نمی یابد 

و عصر و شب آن روز مراسمی خاص خود دارد به 
نام »شام غریبان«. )رضایی، ۱38۱، صص 474-475؛ 
ساالری،  ۱379، ص ۲7۱( که در آغاز شب یازدهم 

محرم اجرا می شود.
شام غریبان کمابیش مانند یک مجلس روضه 
است. با این تفاوت که در این جلسه چراغ روشن 
نمی کنند بلکه شمع می افروزند. دسته های عزادار علم 
و کتل برنمی دارند و زنجیر و سینه نمی زنند، بلکه با 
صفوفی نسبتاً منظم به مجلس می آیند، مغموم حرکت 
می کنند و در حسینیه نیز گله گله می نشینند و بیتی حزین 
می خوانند. سپس بر می خیزند و چند قدم جلوتر این 
عمل را تکرار می کنند و از مجلس خارج می شوند و 
به مجلسی دیگر می روند. در شهر بروجرد، در مراسم 
شام غریبان گاهی یک نفر از سفره پرکاهی، آرام آرام 
بر سر عزاداران کاه می پاشد و مردم نوحه می خوانند:

شام غریبان؛ طفالن گریان/ زینب چه سازد با این 
یتیمان )کرزبر یاراحمدی، ۱388، ص ۲8۱( 

پس از مراسم در آوردن لباس، عزاداری و سینه زنی 
ادامه پیدا می کند و قبل از اتمام سینه زنی هنگامی که 
کلیه عزاداران شور حسینی پیدا کرده اند، نوحه خوان 
با صدای بلند می گوید: عطشان، و سینه زنان پاسخ 
می دهند: حسین. و باز نوحه خوان بلند می گوید: 

غریب، و سینه زنان پاسخ می دهند: حسین.
پس از آن به روی زمین نشسته و سر بر زانو 
می گذارند و نوحه خوان مرثیه و یا مصیبتی را شروع 
می کند. درآخر، مراسم با دعاهایی چون زیارت قبر امام 
حسین )ع( به پایان می رسد. بعد از آن مردم، در حال 
دعا لباس می پوشند، فاتحه ای می خوانند، سپس چای 
تعارف کرده، قبل از رفتن به منازل زیارتنامه می خوانند 
و یک نفر محل مراسم فردا را اعالم می کند و این برنامه 
در ماه های محرم و صفر بدون تأخیر اجرا می شود. 

)رنجبر و دیگران، ۱373، صص 344-343(

روز اربعین •
در بیستم صفر که برابر با چهلم امام حسین )ع( است 
و روز »اربعین« نامیده می شود نیز مراسم سوگواری آن 
حضرت برپا می گردد. در بعضی مناطق به این روز چلم 
)celom( )چهلم( هم می گویند و مراسمی را که در 
 celoman ،]این روز اجرا و برگزار می شود چلما ]ن
)چهلمان( می نامند. مراسمی که در این عزاداری ها اجرا 
می شود تقریباً یکسان و کمابیش همانند عزاداری های 
دهۀ نخستین محرم - بویژه تاسوعا و عاشورا- است 
و از این نظر دهۀ پایانی ماه صفر مانند دهه آغازین ماه 

محرم می باشد. )رضایی، ۱38۱، ص 479(
این عزاداری ها از یکی دو روز پیش از اربعین 
آغاز می شود و تا پایان ماه صفر ادامه دارد. در این ده 
دوازده روز مجالس روضه خوانی متعدد و مفصل 
تشکیل می شود. گاهی نیز دسته های عزاداری به راه 
می افتند و به شیوه معمول خود به زنجیرزدن و سینه زدن 
می پردازند ولی دیگر برنامه های خاص عاشورا را اجرا 
نمی کنند. مثالً »شیر« و »نخل« و »ذوالجناح« حرکت 
نمی دهند، شبیه گردانی نمی کنند، به قتلگاه نمی روند و 
آرایش دسته-ها نیز کمتر است و علم ها و کتل های 

کمتری حمل می کنند. )همان، ص 480(

تعزیه خوانی در میان ایرانیان •
بعد از ورود اسالم به ایران، مردم ایران مشتاق 
تبعیت از حضرت علی )ع( و فرزندان او بویژه امام 
حسین )ع( شدند. تعزیه، موجب عجین شدن مذهب 
و سیاست شد. برگزاری تعزیه از دوران حاکمان آل 
بویه و بویژه از زمان زمامداری معزالدوله انجام شد. 
در آغاز قرن یازدهم هجری تحت حمایت صفویه در 
سراسر ایران گسترش یافت و به عنوان یک مراسم 
شیعی به رسمیت شناخته شد و از آن زمان در طی 
روزهای اول ماه محرم در اکثر مناطق ایران به اجرا 

درمی آید. 
این مراسم مذهبی از زمان عضدالدوله دیلمی در 
ایران رواج یافت و در تهران و قم و مشهد با تجمل 
بیشتری برگزار می گردید. تعزیه خوانی در زمان 
ناصرالدین شاه شکوه و جالل بیشتری پیدا کرد و 
همه ساله در تهران در تکیه دولت برگزار می شد که 
شاه و وزرا و رجال در آن شرکت می کردند. )میرنیا، 

۱36۲، ص۲0۱؛ شهری، ۱383، ص ۱۱5(
واعظ مراسم تعزیه را اصوالً »روضه خوان« 
می گویند. این عزاداری ها به ترتیب مراسمی انجام 
می شود؛ همچون رفتن در پوست شیر، به حرکت 
درآوردن نخل که عماری مانندی چوبی است و به 
مثابۀ تابوت امام حسین )ع( است. پس از آن حرکت 
»ذوالجناح« بود و سپس حمل کتل ها توسط نوجوانان 
که به آنها »عالمت« )االمت alomat( می گویند و 
پس از آنها حرکت دادن علم ها و بیرق ها و پرچم های 
متعدد است و سپس حرکت اعضای دسته به دنبال آنها. 
چنانکه گفته شد، از جمله مراسمی که در ایام 
سوگواری محرم و صفر برگزار می شود، مراسم تعزیه 
است. تعزیه نوعی نمایش عامیانۀ مذهبی است که در 
مناطق مختلف ایران رواج دارد و در هر منطقه حال 
و وضع ویژه ای دارد. برخی، تعزیه را »شبیه خوانی« 
یا »تعبیه« می گویند. )شریعت زاده، ۱37۱،ص۲80( 

در شهر شاهرود، یکی دو روز قبل از تعزیه خوانی، 
تعزیه گردان که او را تعبیه گردان، ناظر شبیه گردان، 
مجلس-گردان، میرزا و فهرست گردان می نامند، 

تعزیه خوانها را در منزل خود جمع و نسخه های 
تعزیه را بین آنها تقسیم می کند، هر تعزیه، دارای یک 

نسخه است. )همان، ص ۲9۱(
در تعزیه، زبان گفتگو »شعر« است که معموالً به 
وسیلۀ تعزیه گردان با اشخاصی که عالوه بر داشتن 
عالیق مذهبی، به متون شعر نیز کمابیش آشنا بوده اند، 
سروده شده است. شبیه خوانی از جمله مراسمی است 
که از هفتم محرم در میادین و صحن حیاط حسینیه و 
تکایا یا در شهرستان ها معمول است. در برخی شهرها، 
با نواختن سنج و دمام قبل از اجرای تعزیه مردم را با خبر 

می سازند. )لهسائی زاده، ۱370، ص ۱30(
در ایام محرم، شبیه خوان ها هر روز یکی از وقایع 
کربال را نشان می دهند و شبیه خوانی مربوط به آن 
را اجرا می کنند. بازیگرها نقش خود را که با شعر 
نوشته شده، از روی نسخه ای که در دست دارند به 
آواز می خوانند. عموماً لباس شبیه سیدالشهدا )امام 
حسین )ع( قبای راسته سفید، شال و عمامۀ سبز، 
عبای ابریشمی شانه زری سبز یا سرخ است. در موقع 
جنگ چکمه و شمشیر هم دارند و در مواقع عادی 
نعلین زرد به پا می کنند. شهدای تعزیه قبل از رفتن 
به میدان جنگ پیراهن سفید به تن می کنند که کنایه 
از کفن پوش شدن امام حسین )ع( است. )ساالری، 
۱379، ص ۲49( شمائل شبیه باید با نقش او متناسب 
باشد. مثالً امام باید خوش صورت بوده و ریشی به 
قدر یک قبضه داشته و از حیث قامت متوسط باشد. 
)میرنیا، ۱369، ص ۲04( اصوالً شبیه-خوانی در روز 
دهم ماه محرم در میدان بزرگ شهر انجام می گیرد. 
تمام شرایط و اوضاع و احوال شهادت امام حسین )ع( 
در چهره هایی کامالً جدی و حقیقی تقلید می شود. 

)فیودورکورف، ۱37۲، ص ۲4۲(
اثرات هنری نمایش های تعزیه نه تنها شیعیان بلکه 
گاهی اهل تسنن و یهود و نصارای مجلس را هم تحت 
تأثیر قرار می دهد. در تعزیه خوانی های تکیه دولت در 
تهران، تعزیه خوانها، تعزیه خوانی را از ورود به کربال 
و گرفتن حر سر راه بر امام حسین )ع( شروع کرده، 
به شهادت امام )ع( و اسارت اسرا ختم می کردند. 

)شهری، ۱383، ص ۱۱6( 
در گذشته، قسمت اعظم روضه و تعزیه تکیه 
دولت در ایران، در روزهای اول در مقابل شاه انجام 
می گرفت و روز یازدهم خلعتها و انعام به دست خود 
شاه میان تعزیه خوانان قسمت می شد، عناوین و القاب 
تازه ای تکریم و تشریف می شد مانند معین البکاء، 
فخرالذاکرین، نقیب السادات. )همان، ص ۱۱8( در 
روز آخر شیر تعزیه به میدان آورده می شود که یادآور 
روایتی است دربارة شیری که روز بعد از عاشورا از 
بیشه ای، نعش های شهدا را پاسداری می کرد. )رک: 

همان، ص ۱۱9(
 به طور کلی حوادث این دهه بویژه روزهای نهم 
و دهم تا سیزدهم مضمون اشعار تعزیه نامه هاست. 
)همایونی، ۱380، ص 480؛ صالحی راد، ۱380، ج 
۱، ص 368( مضمون این تعزیه ها، توصیف مجالس و 
مقامات امامان و شهیدان است. اشخاص این نمایش ها 
منحصر به امامان و یا شهیدان کربال نیست؛ مصائب و 
نواقبی که برای پیامبران قدیم روی داده است گاه در 
این مجالس به روی صحنه می آید اما فوری در پایان 

داستان به واقعه کربال گریز می زنند. 
شبیه خوان اصوالً جوانی است با عمامه سیاه و شال 
سبز که نوحه سرایی می کند، تماشاچیان، بازیگران و 
حتی قاتالن امام نیز از فرط تأثر می گریند. )زرین کوب، 
۱377، ص 3۱0( مجلس تعزیه عاشورا که روز پایانی 
دهه اول عزاداری ماه محرم است از ویژگی خاصی 
برخوردار است؛ در این تعزیه نحوة شهادت کلیه 
شهدای کربال را تعزیه خوانان یکجا نمایش می دهند.

در سفرنامه های سیاحان فرنگی تصاویر کهنه تری 
را از تعزیه می توان دید؛ در بین فرنگی ها از کسانی که 
به جمع آوری نسخه های تعزیه پرداخته اند می توان به 
لویس )lewis pelly( و لیتن )litten( اشاره کرد. 
)همان، 3۱۱( نیز کتابهایی همچون »شرح زندگانی من« 
از عبداهلل مستوفی که به توصیف مراسم تعزیه در دورة 
ناصرالدین شاه در تکیه دولت می پردازد. )زرین کوب، 

۱377، ص 3۱۱؛ شاملو، ۱379، ص 357( 
جای پای تعزیه در ادبیات شفاهی هم دیده می شود؛ 
از جمله بعضی اشعار و اسامی تعزیه ها و نیز ویژگی 
بعضی نقش ها در فرهنگ مردم وارد شده است، مانند 
شمر )رک: شاملو، ۱379، ص 396( که در امثال و 
حکم نیز آمده است؛ مانند »امام حسین یکی بود، شمر 
و یزید که فراوان است« )شاملو، ۱36۱، ص 8۱7( و نیز 
اصطالحات و مشهوراتی به وجود آمده؛ مانند »تربت 
امام حسین« که در فواید شفابخشی آن روایاتی از امام 
صادق )ع( منقول است )رک: شاملو، ۱36۱، صص 
8۱8-8۱9؛ به نقل از حلیۀ المتقین مجلسی( تعزیه، 
تعبیراتی کنایی نیز پیدا کرده مانند »تعزیه گرفتن« کنایه 
از »دیگران را با شرح رویدادی جانسوز متأثر کردن« 
)شاملو، ۱379، ص 396( قسم خوردن در میان مردم 
نیز در این ایام مطابق با همین ایام و مناسبت های آن 
است مانند: »به امام شهید قسم«، »به این روزهای 
عزیز قسم«، »به این شب قتل«، »به سیدالشهدا )ع(« 

)خلعتبری، ۱387، ص ۱07(.

نذر کردن و ادای نذر •
نذر کردن یا ادای نذر گذشته، از جمله مراسم و 

اعتقاداتی است که بسیاری از مردم در مناطق مختلف  
به آن پایبندند. عالوه بر نذردارانی که هیأت باید به 
خانه هایشان برود و سینه بزند، عده ای نیز نذر دارند که 
در آن روز چیزی را خیرات کنند. )لهسائی زاده، ۱370، 
 haf kal( »از جمله این نذر »هف کل گه )ص ۱۲8
ga( است که شب عاشورا حاجتمندان نیت می کنند 
و زیر هفت علم عزاداری می کنند. )پاینده، ۲535، ص 
۱9۱(. »الل پله« lala pala نیز نذری است که زنان در 
شب عاشورا نیت می کنند تا از هفت خانه پلو بگیرند 
بی آنکه کالمی بر زبان بیاورند. )همان، ص ۱9۱( از 
دیگر نذرهای این ایام، »دیگ چل کاسه«، »دزدی 
کردن«، »پیراهن پوشاندن به منبر«، »نان هفتاد و دو 
تن«، »آب نخود« )آو نخوت( است. )همان، ص ۱9۲(

یکی از نذرهای رایج نزد بومیان کیش که معموالً 
موقع بیماری بچه ها انجام می شود، »ذبح کردن« است 
که در شب هفتم یا دهم محرم ادا می شود. شیوه این 
نذر چنین است که بعد از پایان روضه خوانی، وقتی 
مال از منبر پایین آمد، بچه ها را در کنار منبر رو به قبله 
دراز می کنند و مال، کتابی را که در دست دارد یکبار 
مثل کارد از گوش تا گوش به زیر گلوی او می کشد. 

)مختارپور، ۱385، ص 503(
یکی از مهمترین نذرهای مردم در شهر بروجرد، 
نذر »به پاکردن سقاخانه« است. مردم بروجرد با 
برپاکردن سقاخانه به پیشواز ماه محرم می روند. 
)کرزبر یاراحمدی، ۱388، ص ۲74( در شب شام 
غریبان عزاداران بی-آنکه داخل این سقاخانه ها شوند، 
در مصیبت طفالن امام حسین )ع( و شام غریبان 
نوحه سرایی می کنند. )همان، ص ۲8۲( از دیگر 
نذرهای مردم، »درست کردن خره برای عزاداران« 
است؛ خره گیران معتقدند »خره« لباس سیاه امام 
حسین )ع( را نباید از لباس جدا کرد تا این که به مرور 
از لباس جدا شود. )همان، ص ۲8۲( اطعام مستمندان  
توسط توانگران در روزهای تاسوعا و عاشورا، حتی 
روز هشتم یا به خاطر عمل به وصیت واقف است. یا 

نذر است و یا به قصد انجام خیرات است. 

باورهای عامه نسبت به ایام محرم •
از اعتقادات و باورهای مردم در مناطق مختلف 
نسبت به این ایام و وقایع آن می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
زنانی که به لطف خداوندی امیدوارند و یا نذری 
کرده اند معتقدند که با دزدیدن چیزی مانند فنجان یا 
نعلبکی از مجلس روضه خوانی، نیکبختی به آنان 
روی خواهد آورد. )ماسه، ۲535، ص ۲06( در 
مراسم سینه زنی گاهی مردی با یک اسفنج یا پنبه، 
اشک های عزاداران را پاک می کند و آنها را در یک 
بطری می چالند، آنها معتقدند که این مایع داروی 
بیمار یا باطل السحری است در مقابل حوادث ناگوار. 
بعضی عقیده دارند که فرشته این اشکها را گردآوری 
می کند و تا روز رستاخیز نگاه می دارد تا گواه این باشد 
که گریه کننده، حضرت حسین را گرامی داشته و به 
ذکر مصیبت و فاجعۀ کربال دلبستگی داشته است. 

)همان، ص۲۱0( 
ایرانیان بر این باورند که حسین )ع( با شهربانو دختر 
یزدگرد سوم ازدواج کرد و به این سبب، حسین )ع( 
را متعلق به فرهنگ ایرانی می دانند. )خدوم جمیلی، 

۱385، ص 58( 
»ذوالجناح«، نام اسبی منسوب به امام حسین )ع( 
است که مقدس و مورد احترام است. در پاکستان اسبی 
با این نام، نقش مهمی در عزاداری دارد. مردم با دست 
زدن به آن و سپس لمس صورت خود طلب آمرزش     

می کنند. )همان، ص 66(
 عمق فاجعه کربال، در جان شیعیان تا آنجاست 
که تشنگی اهل بیت و همراهان حسین بن علی )ع( 
در حادثۀ کربال به آب جنبه ای مذهبی بخشیده است. 
)شاملو، ۱36۱، ص 8۱4( نیز به همین دلیل یکی 
از آداب عزاداری، گرداندن آب در میان عزاداران و 
رفع تشنگی از آنهاست )ماسه، ۲535، ص ۲05(؛ 
گریستن بر شهادت حسین بن علی )ع( ثوابی بزرگ 
به حساب می آید و بعضی معتقدند که این کار موجب 
آمرزش گناهان می شود. )شاملو، ۱36۱، ص 8۱6؛ 
تاورنیه، ۱363، ص 4۱4( و نذری که به نام او کرده 
باشند، برآورده و سوگندی که هرگز به دروغ بر زبان 

نمی آورند، »به خون گلوی حسین« است. 
از دیگر باورهای عوام دربارة امام حسین )ع( 
می توان این موارد را نام برد: در تولد سید الشهدا )ع( 
قابله ای بهشتی به نام لعیا حضور داشته است )شاملو، 
۱36۱، ص 8۱4 ؛ به نقل از جامع النورین(؛ و این که 
امام حسین )ع( نه از مادرش فاطمه شیر خورد و نه 
از زنی دیگر، بلکه ایشان از زبان جدش پیامبر، شهد 
و شیر و عسل  می نوشید )همان، ص 8۱6؛ به نقل 
از جامع النورین(؛ خاک »ری« را شوم می دانند زیرا 
ری را برای کشتن امام حسین )ع( به ابن سعد وعده 
داده بودند. )همان، ص 8۱6(؛ در قیامت دو منبر از 
نور می آورند، دو طرف عرش می گذارند، یکی سبز 
و یکی سرخ. امام حسن )ع( بر منبر سبز و امام حسین 
)ع( بر منبر سرخ می نشینند و آن روز خدا عرش خود 
را به حسنین زینت می دهد )همان، ص 8۱7(؛ در قتل 
یحیی آسمان دو قطره خون بارید اما در قتل حسین 
چهل روز خون گریست. )همان، ص 8۱7(؛ و اینکه 

از تربت امام حسین )ع( بوی سیب می آید.

در بعضی از مناطق  اغلب مردم در شب عاشورا تا 
صبح نمی خوابند و در تکایا و مساجد عزاداری می کنند 
و معتقدند که خوابیدن در چنین شبی حرام است و نیز 
عقیده دارند که پا برهنه بودن در شب قتل ثواب دارد. 
)پاینده، ۲535، ص ۱84( کسانی که در این مراسم، 
قمه زنی می کرده اند معتقد بودند که هرچقدر هم 
جراحت  قمه عمیق باشد به تقرب امام حسین )ع( 
به زودی بهبود می یابد و به انسان آسیبی نمی رساند. 
)همان، ص ۱85(؛ بعضی معتقدند که شمر در شب 
عاشورا آزاد است و به شکل سگی در کوچه ها حرکت 
می کند. )همان، ص ۱85( و همواره در صحرای کربال 
تشنه و سرگردان است و مدام پی آب می گردد. )کرزبر 
یاراحمدی، ۱388، ص ۲8۲(؛ مردم کشاورز در روز 
عاشورا هیچگونه کار کشاورزی انجام نمی دهند. آنها 
که نوبت آبشان به روز عاشورا می افتد، نوبت آب را 
رها می کنند و به زمین آب نمی دهند چرا که آب بستن 
به زمین را در چنین روزی ناروا می دانند )ساالری، 
۱379، ص ۲48؛ کرزبر یاراحمدی، ۱388، ص۲8۲( 
و معتقدند آبیاری در روز عاشورا اوالً گناه است و 
دوم این که با این کار ممکن است زمین زراعی شان 
خشک شود. در میان اهل سنت بعضی از مناطق رسم 
است که در روزهای نهم و دهم محرم روزه می گیرند. 
)همایش بین المللی محرم و فرهنگ مردم، ۱383، ص 
۱35(؛ نیز از دوخت و دوز، جویدن آدامس، و خوردن 
تنقالت در این روز دوری می کنند. )کرزبر یاراحمدی، 
۱388، ص ۲8۲(؛ برخی، کار کردن در روز تاسوعا و 
عاشورا را حرام و نوعی معصیت    می پندارند. در این 
روزها همگی دست از فعالیت می کشند و به سوگ 
شهادت حضرت حسین )ع( می نشینند. مردم حالت 
سوگواری خود را تا پایان ماه صفر حفظ می کنند 
و جامه سیاه بر تن دارند، هیچگونه مجلس شادی 
تشکیل نمی دهند و بعضی معتقدند اگر در حین اجرای 
مراسم سوگواری کشته شوند به درجه شهادت رسیده  

است. )تاورنیه، ۱369، ص 4۱۲( 
عامه مردم، به طور کلی از اسب سیاه خوششان 
نمی آید زیرا بنا بر روایات قاتل امام حسین )ع( در واقعۀ 
کربال سوار بر اسب سیاه بوده است. )فیودورکورف، 
۱373، ص ۲43(؛ رسم هفت منبر در میان نسوان 
مرسوم بوده، بنا بر این رسم، زنها و دخترها با شیرینی 
و نقل و خرما به مساجد و تکیه ها می رفتند، منبر را 
می-بوسیدند، شمع روشن می کردند، بر روی پله های 
منبر شیرینی می گذاشتند و به مسجد بعدی می رفتند. 

)رضایی، ۱38۱، ص 477( 
ایرانیان، معموالً دعوت به مجلس عزا را رد 
نمی کنند؛ زیرا حضور در مجالس عزاداری را به منزلۀ 

بازدید از صاحب عزا می دانند. 
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مرگ جان سوز سحر خدایاری- دختر جوان 
هوادار تیم استقالل - موجی از تأثر را در بین 
بخشی از جامعه برانگیخت. این واقعه صرف نظر 
از صحت وسقم صدور رأی محکومیت آن مرحومه 
به جرم ملبّس شدن به پوشش مردانه جهت 
تسهیل ورود به استادیوم که مسبب خودسوزی 
منجر به مرگ گردید، از یک واقعیت نگران کننده 
و زیرپوستی جامعه رونمایی کرد. این که »سحر« 
دچار تنش های روحی و بیماری عصبی بوده، 
نه تنها رافع مسئولیت هیچ فرد و گروهی نیست، 
بلکه می بایست تکلیف انسانی ما را در جامعه 

صدچندان کند.
 »سحر«، نماینده، نماد و نمونه ای از افراد این 
جامعه است که برای رسیدن به مطلوب های خود 
به دلیل ساختارهای سنتی و نگرش های نامتقارن 
با حوزه ِی مطالبات واقعی، ناگزیر به تغییر چهره، 
رنگ و لباس شده است تا بتواند به نیاز خود پاسخ 
گوید! در جامعه ای که ساختارهای حاکمیتی 
و دولتی به ماشین های پرقدرت در امر هنجار 
سازی های غلط تبدیل شده اند و ارزش ها برساخته 
و نه برخاسته از متن واقعیت هاست، پوشش سازی 
و تغییر ظاهر و یا به تعبیر روانشناسان، مِن دیگری، 
به یک ابزار و روش جهت نیل به خواسته ها و 
آرزوها بدل می شود! واقعیت آن است که فرهنگ 
آن چیزی نیست که در دستگاه های عریض و 
طویل بی مصرِف پرمصرف در قالب بخشنامه ها 
و ابالغیه های بی روح به جامعه تزریق می شود، 
بلکه فرهنگ در بطن جامعه تولید می شود و در 
رفتارها و واقعیت ها تجلی دارد. امروز حصارها 
برچیده شده و انحصار معنا و مفهوم خود را از 
دست داده است و در دنیای شیشه ای امروز که 
مرزهای سرزمینی و جغرافیایی به یک امر ذهنی 
تبدیل شده، ما نمی توانیم در برج عاج اندیشه های 
مرداب گون، برای یک جامعه ِی شبکه ای و متکثر 
از حیث تفکر و سلیقه نسخه پیچی کنیم و نگران 

بهشت و جهنم آنان باشیم!
اگر »سحر« با ملبس شدن به پوشش مردانه 
قصد ورود به استادیوم را داشت، نه قرار بود با 
اتکا به آن، َمسند و موقعیتی را اِشغال کند و نه 
چشم بر انبان عمومی دوخته بود! او هدفی جز 
تخلیه هیجانات مثبت در بستر تماشای مسابقات 
فوتبال و تشویق تیم موردعالقه ِی خود نداشت، و 
اگر با فرض ارتکاب جرم، باید به حبس شش ماهه 
محکوم می شد، اکنون باید از وجدان بیدار جامعه 
پرسید؛ پس تکلیف کسانی که پلشتی افکار و نیّات 
سودجویانه ِی خود را با پوشش تقوی و نقاب دین 
هنرمندانه و زیرکانه پوشش داده اند و هویت مادی 
خود را پشت انبوهی از ادعاهای معنوی پنهان 

کرده اند، چه می شود؟! 
متأسفانه با قالب بندی های ایدئولوژیک و 
مبنا قرار گرفتن آن در دستیابی افراد جامعه به 
موقعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... 
طی دهه های اخیر، چند چهرگی و تلّون گری در 
جامعه به شدت رواج یافت، که عوارض آن تهی 
کردن نظام رفتاری و مناسبات انسانی در جامعه 
بود. به گونه ای که بسیاری از افراد با ظاهرسازی 
و تزویر، منفعت های سرشاری را بدون اتکا به 
دانش و تخصص خود رقم زدند و بسیاری افراد 
صاحب تخصص، کاردان و دلسوز جامعه با 

انگ های مختلف به حاشیه رانده شدند!

مرگ َسحر
 ِسحر واقعیت ها

تراژدی
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یاد روز

دست های رژیم دیکتاتوری و استبدادی شاه، آن قدر 
خون آلود است تا که حکومت پهلوی به عنوان یک نظام 
دیکتاتوری در تاریخ کشورمان ثبت و ماندگار بماند. زندان ها و 
شکنجه های رژیم در زندان، کودتای ارتجاعی و استعماری در 
سقوط دکتر مصدق و شهدای سی تیر و شکنجه و قتل دکتر 

فاطمی، چیزی نیست که از یاد مردم کشورمان برود.

16 شهریور سالروز شهادت مهدی رضایی ۱9 ساله در 
بیدادگاه شاه است!

17 شهریور را نمی شود تحریف کرد و دست های خون آلود 
ثابتی و اویسی و دیگران را با هیچ چیزی شست و تمیز نمود 
دست های آلوده به خون جوانان و مبارزان در هیچ مقطعی پاک 
نمی شود! دیکتاتوری در کشور ایران ریشه دارد باید این شجره 
خبیثه را با همه شاخ و برگ هایش از ریش و ریشه کند و خشکاند 
و از سرزمین ایران به دور افکند باید بستر رشد و آزادی و دمکراسی 
در ایران فراهم بشود تا راه توسعه و رفاه مردم بر قرار گردد ۱7 
شهریور با نام جمعه سیاه، در تاریخ ایران ماندگار است و الهام پخش 

قیام ها و جنبش آزادی خواهی ایران بشمار می آید.

1۹ شهریور سالروز درگذشت مرحوم طالقانی
  با یادآوری ۱6 و ۱7و ۱9 شهریور یاد روزها و نام ها را زنده نگه 
بداریم و از این روزها انگیزه و الهام بگیریم و همه این ایام را سرفصل 

آزادی ایران، از دست استبداد و دیکتاتوری بدانیم.

حکیمی پور در مصاحبه با  انتخاب

تن دادن به سازوکاری همانند شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان اشتباه بزرگی بود

عارف تاکنون گزارشی از عملکرد خود به اصالح طلبان ارائه نداده

دوهفته نامه

نزدیک شدن به موسم انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، بار دیگر فضای سیاسی داخل 
کشور برای تجربه آزمونی جدید از رقابت نمایندگان 
منتخب ملت برای ورود به بهارستان، گرم شده است. 
شخصیت ها و احزاب سیاسی در هر دو جریان اصول گرا 
و اصالح طلب بار دیگر خود را برای زورآزمایی در 
انتخاباتی جدید آماده می کنند. در همین راستا، شاهد اعالم 
مواضع و باالگرفتن بحث های سیاسی در فضای داخلی 
کشور نیز هستیم. در این میان، جریان اصالحات یا 
اصالح طلبان در مقام مدافعان اصلی حسن روحانی در 
انتخابات 92 و 96 این روزها با انتقادات زیادی مواجه 
شده اند و در جناح مقابل اصول گرایان خشنود از وضعیت 
کنونی خود را از پیش برندگان انتخابات آینده مجلس 
می دانند. در راستای پی گیری آسیب شناسی و بررسی 
آخرین وضعیت اصالح طلبان، »انتخاب« با احمد 
حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران و از فعاالن 
سیاسی نام آشنای اصالح طلب، گفتگویی اختصاصی 

داشته است.

 با توجه به مسائل موجود در کشور، جایگاه و وضعیت 
اصالح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اصالح طلبی جریان ریشه دار در کشور است و اگر در 
قالب جریانی به مسأله نگریسته شود، اصالح طلبان به حیات 
و فعالیت های خود ادامه می دهند. طبیعتاً اگر وضعیتی 
مطلوب مدنظر باشد، نمی توانیم وضعیت اصالحات 
را مناسب و مثبت ارزیابی کنیم اما اگر وضعیت کنونی 
این جریان را با دوره 8 سال ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد مقایسه کنیم، به طور حتم، وضعیت مناسب تر 
است. باوجود تداوم فعالیت جبهه اصالحات، بارها این 
مسأله را گوشزد کرده ایم که باید اصالح طلبان در سه 
حوزه ساختار، گفتمان و عملکرد نیازمند آسیب شناسی و 
بازسازی است. متأسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. 
جبهه اصالحات در درون خود مباحث انتقادی را برنمی تابد 
و اگر تصمیمی اتخاذ می شود، اراده ای برای پی گیری وجود 
ندارد. در صورت تداوم چنین وضعیتی جریان اصالحات 
متضرر خواهد شد. افزون بر این، در درون این جریان 
صداهای متفاوتی وجود دارد و به هیچ عنوان جریان 

تک صدا و یک دست نبوده و نیست.
 در مقام دبیر کل حزب اراده ملت ایران و عضوی از شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، وضعیت و عملکرد این 

شورا را چگونه ارزیابی می کنید؟
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، نهادی 
درون جناحی است که مأموریت آن در وضعیت جدید 
تمدید شده و تاکنون بیشتر بر مأموریت های انتخاباتی 
تمرکز دارد لذا نمی توان این شورا را دارای اختیار تام در 
تمامی زمینه ها ارزیابی کرد. ما به عنوان حزب »اراده ملت 
ایران« نسبت به همین مأموریت انتخاباتی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان، کتباً و شفاهاً نقدهایی را 
به این نهاد و عملکردهایش داشته ایم. تضعیف احزاب 
یکی از مهم ترین اشکاالت وارده بر شورای عالی است؛ 
به گونه ای که سازوکار و کنش حزبی را تضعیف در مقابل 

کنش فردی را تقویت می کند. ازجمله مهم ترین ایرادت 
دیگر غیر پاسخ گو بودن و حاکمیت »مناسبات محفلی« و 
»پنهان« بر شورا است که حزب ما بر آن ها انگشت گذاشته 
اما چون شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب به ادامه 
فعالیت شورای عالی رأی داده، ما نیز پذیرفته ایم. در واپسین 
نشست حزب اراده ملت ایران نیز، اعضا تصمیم گرفتند 
همچنان در چنین ساختاری باقی بمانند، منتهی با حفظ 
استقالل ساختار تشکیالتی و پیگیری مواضع انتقادی خود.
 یعنی معتقد هستید کنش شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان در تقابل با تحزب گرایی است؟
برای گذار به مسیر توسعه پایدار، هیچ راهی فارغ از 
حرکت در مسیر نهادینه کردن فرهنگ سیاسی تحزب گرایی 
مدرن وجود ندارد؛ یعنی عرصه سیاست از طریق احزاب 
قوی و ساختارمند مدیریت شود؛ بنابراین باید همچنان 
مواضع انتقادی خود را برای اصالح امور حفظ کنیم. هر 
سازوکاری که کنش حزبی را محدود و تضعیف کند، مردود 
است؛ حال این امر تفاوتی ندارد از سوی اصول گرایان باشد 
یا اصالح طلبان. در صورت گام برداشتن در این مسیر، 
بسیاری از مسائل و مشکالت کشور در زمینه انتخابات 
همانند رد صالحیت نامزدها، عدم شفافیت منابع مالی 
نامزدها، درآمدهای نامشروع، ناکارآمدی مجلس، عدم 
نظارت بعد از انتخاب و ... به طور خودکار از میان خواهد 
رفت. در کشور ما بیش از ۱00 سال است که هم انتخابات 
برگزاری می شود و هم حزب داریم اما متأسفانه هم احزاب 
و هم انتخابات ثمر آن چنان نداشته اند؛ اصطالحاً می توان 
از این دو به عنوان درختانی بی ثمر یاد کرد. رسم این است 
که نظام انتخاباتی و احزاب همانند دو روی یک سکه و به 
تبعیت از جوامع توسعه یافته به یکدیگر گره بخورند و مکمل 
یکدیگر باشند. در عمل چنین امری اتفاق نیفتاده است. 
احزاب به فعالیت فارغ از مسائل مهم کشور ادامه می دهند 
و در عرصه های انتخابات نقش غایب را ایفا می کنند. در 
چنین شرایطی این محفل های شخصی هستند که تصمیم 
می گیرند و نمایندگانی که به پارلمان راه پیدا می کنند به هیچ 
نهاد و حزب پاسخ گو نیستند. در چنین فضایی مناسبات 
فاسد و پول های کثیف انتخابات را مدیریت می کنند. حزب 
باید نامزد خود را معرفی کند، با شفافیت برنامه ها و منابع 
مالی او را مشخص کند و در صورت پیروزی باید در مقابل 
عملکرد نماینده خود، پاسخ گو به مردم باشد. در این صورت 
شاهد تعدد نامزدها نخواهیم بود و اشخاص از مجرای 
حزب وارد فعالیت سیاسی می شوند. در مجموع، بخش 
عمده انتقادات ما به عملکرد شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان بر همین مبنا است. چه کسانی ریاست شورا 
را بر عهده دارند به هیچ عنوان اهمیت ندارد، مهم فرآیندی 

است که در این نهاد جاری است.
 در شرایط کنونی حدود 40 حزب حضور دارند، آیا چنین 
گستره کمی ای از احزاب در شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به معضلی برای عملکرد آن تبدیل نشده 

است؟
در شورای عالی اصالح طلبان اشخاص در رأس هرم 
تصمیم گیری وجود دارند که عضو هیچ حزبی نیستند. در 
ارتباط با آن ها که البته تعدادشان بسیار انگشت شمار است و 

در نقش افراد »حقیقی« حضور دارند، این نقد وارد می شود 
که چرا بر اساس دستورالعمل اصلی اصالح طلبی حرکت 
نمی کنند و رسیدن به قدرت از مجرای فعالیت جمعی 
)حزبی( را پی گیری نکرده به صورت فردی در پی کسب 
جایگاه هستند. واقعیت این است برای حداکثر 5 نفر سازوکار 
حزبی زیر سؤال می رود. متأسفانه خود جریان اصالحات 
خود را در ترازو سنجش و قضاوت قرار نمی دهد. برای 
نمونه از سه ماه قبل در شورای هماهنگی اصالح طلبان 
تصویب شده، آسیب شناسی جریان اصالحات در دستور 

کار قرار بگیرد اما به صورت مداوم به تعویق می افتد.
 در اظهارات خود از مناسبات محفلی در شورای عالی 
سیاست گذاری و کلیت جریان اصالحات سخن به میان 
آوردید، دراین ارتباط اندکی شفاف تر توضیح می دهید؟

زمانی که مناسبات قدرت و سیاست در مسیر صحیح 
خود قرار نداشته باشد، مناسبات پنهان و پشت پرده 
تعیین کننده خواهد شد. تفاوتی در اصالح طلب بودن 
و اصول گرا بودن یک جریان وجود ندارد که ساختار 
تشکیالتی منسجمی داشته باشد اما پاسخ گو عملکرد خود 
نباشد. درصورتی که سیاست از مسیر شفاف و درست خود 
پی گیری نشود، محافل و گعده های پنهان شکل می گیرند، 
بدون اینکه مشخص شود چه کسانی هستند و چگونه اتخاذ 
تصمیم می کنند. این محفل ها نقش تعیین کننده را بازی 
می کنند اما بعد از انتخابات دیگر پنهان می شوند و چند ماه 
مانده به انتخابات بعدی مجدداً ظاهر می شوند. این امر آسیبی 
بزرگ به احزاب واقعی و اشخاصی است که قصد دارند 
در مسیر صحیح، همراه با شفافیت گام بردارند. این مسأله 
نسل جدید را ترغیب می کند که سیاست را از مسیر آموزش، 
استمرار، کسب تجربه و... دنبال نکنند. درواقع، یک شخص 
با خود این گونه فکر می کند که درصورتی که می تواند با دور 
زدن تمامی سازوکارهای حزبی، تنها با متصل شدن به یک 
شخص بانفوذ به قدرت برسد، دیگر نیازی به احزاب ندارد. 
در چنین شرایطی است که مناسبات آلوده، غیر شفاف و حتی 
فسادهای سیاسی شکل می گیرد؛ بنابراین، بر این باور هستم 
که اشتباه بزرگی بود که جریان اصالحات به سازوکاری 
همانند شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تن داد 
و همچنان بر تداوم فعالیت آن اصرار دارد. البته ما به عنوان 
حزب اراده ملت باوجود آگاهی از این مسائل، تنها به دلیل 
تمکین به فعالیت جمعی و اراده جمع، همچنان به حضور 

در این شورا ادامه داده ایم.
 در میانه این مسائل، در چند ماه گذشته بحث شکل گیری 
پارلمان اصالحات مطرح شده و برخی آن را حتی 
جایگزینی برای شورای عالی می دانند. شکل گیری و 

کارکرد چنین نهادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 تفکر ایجاد پارلمان اصالحات متعاقب آغاز نقد بر 
اصالح طلبان شکل گرفت. در مقطع کنونی نیز پس از 
مطرح شدن انتقادات جدید بر عملکرد شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان، بسیاری ایجاد چنین نهادی 
را به عنوان زمینه ای برای پوشش مسائل و ضعف ها ارزیابی 
می کنند که می تواند تصمیمات کالن را اتخاذ کند. بیش از 
دو سال است چنین بحثی به طورجدی در میان جریان های 
اصالح طلب مطرح شده اما به علت برخی نگرانی ها، در 6 

ماه گذشته، بحث پیرامون این نهاد تا حدود زیادی متوقف 
شده است. با تمام این اوصاف، در مسیر شکل گیری پارلمان 
اصالحات در دو بُعد وسعت جغرافیایی و گستره احزاب 
حاضر در آن اختالف نظرهایی وجود دارد. اینکه چه تعداد 
افرادی تصمیم گیر باشند و اصالح طلبان تمام کشور، چگونه 

گرد هم آیند، مسائلی حل نشده و تاکنون ادامه دارد.
 عملکرد فراکسیون امید در مجلس و شورای شهر تهران را 
به عنوان دو جریان اصلی متأثر از تصمیمات شورای عالی 

اصالح طلبان چگونه ارزیابی می کنید؟
دراین ارتباط می توان انتقادات ساختاری را بر صورت 
مسأله وارد کرد. بسیاری بر این بارو هستند در انتخاب 
اعضای لیست مورد تأیید شورا برای انتخابات مجلس 
و شورای اسالمی شهر تهران، در دقیقه 90 لیست قربانی 
محفل ها و مناسبات پنهان شد و شفافیتی در این زمینه وجود 
نداشت. درواقع، لیست اصالح طلبان برای انتخابات مجلس 
و شورای شهر تهران، به قربانگاه برده شد و قربانی شد. 
متأسفانه محفلی چندنفره لیست را از بین بردند و تمامی 
ضوابط و قاعد برای انتخاب اشخاص مدبر در محفل هایی 
نهایی و قربانی شد. البته در ماجرای انتخاب شهردار تهران 
و بعدها دستگیری محمدعلی نجفی، گوشه ای این محافل 
آشکار شد. مشاجره ای که میان کرباسچی و میردامادی 
اتفاق افتاد، نشان داد چگونه جمعی قبل و بعد از انتخابات 
در حال تصمیم گیری بودند که شهردار چه کسی باشد و 
انتخابات چگونه مدیریت شود. در میانه اختالفات میان 
حزب کارگزاران با مشارکت در مسأله نجفی، بخشی 
از مسائل آشکار شد. اکنون مسأله این است که این افراد 
چگونه خارج از سازوکار جریان اصالحات و شورا تصمیم 
گرفته اند. اگر محفلی و گعده ای امور مدیریت شود، اکنون 
نیز باید پاسخ گو باشند که البته نیستند. متأسفانه نحوه انتخاب 

بیشتر مورد نقد است.
 فارغ از نحوه انتخاب عملکرد آن ها را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در این زمینه باید توجه داشت که فراکسیون امید و 
شورای شهر تهران، چه چیزی را تحویل گرفته و چه 
چیزی را تحویل می دهند. شاخص های توسعه شهری 
مشخص است. باید در دوره زمانی 4 ساله عملکرد آن ها 
در مؤلفه های توسعه شهری مورد سنجش قرار گیرد. در 
مباحثی همچون عمران، فضاهای شهری، آسیب های 
اجتماعی، مسائل توسعه فرهنگی، جلب مشارکت شهری، 
مدیریت منابع مالی شهرداری و... باید دید که شورای شهر 

چه عملکردی داشته است.
 عملکرد محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در 
مجلس و شورای عالی سیاست گذاری را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
باید دکتر عارف گزارشی از عملکرد خود ارائه دهد تا 
بتوانیم در مورد او قضاوت کنیم. تاکنون گزارشی به شورا 

و جریان های اصالح طلب نداده اند.
 آیا عارف می تواند نامزد مورد اجماع اصالح طلبان برای 

انتخابات ریاست جمهوری 1400 باشد؟
برای پاسخ گویی به این سؤال زود است و هنوز تصمیم 

خاصی اتخاذ نشده است.


