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وضع موجود با مبانی انقالبی
و قانون اساسی جمهوری 

اسالمی مغایرت دارد

در بیانیه ی حزب اراده ملت تأکید شد

وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَلّ َمْن ُظِلَم َوکاَن  ُه اْلَجْهَر ِبالُسّ ۞ل یِحُبّ الَلّ
ُه َسِمیًعا َعلیًما ۞ )نساء:148( الَلّ

»خدا دوســت نمی دارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند 
کند، مگر آن که ظلمی به او رســیده باشد، همانا که خدا شنوا 

و داناست.«

ضمن گرامی داشــت هفته دفاع مقدس و پاسداشــت 
دلوری ها و مقاومت مردم ایران در هشــت ســال دوران 

جنگ تحمیلی
 درحالی که تنها دغدغه اکثریــت احزاب و گروه ها و افراد 
حاضــر در جبهه اصالح طلبان به »طلب اســتمرار« حضور 
خــود در ارکان قدرت فروکاســته و با اتخاذ ســازوکارهای 
غیردموکراتیک، آرمان های اصلی و اصیل گفتمان اصالحات 
به بوته فراموشی سپرده شده است، مجموعه تحولت جامعه 
در حوزه های حقوق بشری، برابری خواهی و حریت انسانی 
همگام با تحولت بین المللی و رقم خوردن معادلتی دیگرگونه، 
حاکی از بــروز و ظهور نوع دیگری از کنش گری سیاســی 
دوگانــه  کــه  دارد 

اصالح طلبی و اصولگرایی را با چالشی جدی مواجه ساخته 
و صف بندی های جدیــدی را در چهارچوب منافع ملی نوید 
می دهد.   حزب اراده ملت ایران با درک این وضعیت جدید، 
ضمن بازشناسی آسیب ها و آلودگی های گفتمان اصالحات 
و بازســازی آن بر پایه مؤلفه های اکنونی و دست یافتنی، تنها 
راه برون رفت از مشکالت پیش رو را تحقق بی چون وچرای 
حکمروایی حزبی در سپهر سیاسی ایران دانسته، تالش خود 
را معطوف به برساختن حزبی در تراز جامعه مدنی کرده است. 
البته مدنیتی که ابتنای آن بر طبقات، اقشار و اصناف »نادیده 
انگاشته شده« اعم از کارگران، معلمان، زنان و جوانان و ... 
بوده و هرگونه کسب قدرتی مطلوبیت و ارزشمندی خود را 
معطوف به برآورده ساختن »مطالبات فی الحال« مردم خواهد 
یافت. در این راستا حزب اراده ملت ایران مواضع تحلیلی خود 
را در خصــوص برخوردهای صورت گرفته اخیر با گروه های 
مدنی و به ویژه فعالین کارگری و زنان به شرح زیر بیان می دارد 
تا اهمیت تقویت تحزب و سایر تشکل های مدنی را بیش ازپیش 

در جهت پیشرفت و آبادانی کشور نمایان سازد:
هنوز صدای بغض آلود آن کارگری که از زور ستم، زندگی 

را لعن و دشنام می داد، در گوش های ما طنین انداز بود وقتی که 
شنیدیم، بغض او را به حکمی سخت، پاسخ گفته اند. صدور 
احکام طولنی مدت زندان برای فعالین کارگری، چنان خبر 
سهمگینی بود که همگان را به حیرت وامی داشت. این رفتار 
بــا کارگرانی که تنها برای گرفتن اندک مزد خود از ســفره ِی 
ســود کارفرمای خصوصی به فریاد آمده بودند از یک سوی و 
برخوردی حتی ســخت تر و حیرت آورتر با هم وطنانی که به 
دفاع از این اقشار بی دفاع مانده، زبان گشودند، از دیگر سوی، 

اتفاقی نبود که برای انسان مسئول قابل هضم باشد.
مــوج گســترده همدردی مــردم و تشــکل های مدنی با 
محکومین این ماجرا، خود به قدر کفایت، گویای این واقعیت 
کتمان ناپذیر، بوده است؛ اما این تنها برخورد سهمگینی نبوده 
که در همین مدت کوتاه اخیر، از دســتگاه قضا سر زده است. 
محکومیت بیش از ربع قرن زندان برای برخی فعالین اجتماعی 
در حوزه زنان نیز، موجه تر از احکام فعالین کارگری نمی نماید. 
موج فشارهای همه جانبه علیه فعالین مدنی از جانب برخی 
رویکردهای سلیقه ای و تقابل با مطالبات به حق برخی اقشار 
چنان بال گرفته اســت که موجب شد تا از پس خواسته های 
دردناکی  فجایــع  سرکوب شــده، 
همچون خودسوزی دختر آبی به 
وقوع بپیوندد. اصرار بر این گونه 
و  ســهمگین  ســختگیری های 
بی سابقه، آن هم درست در میانه ِی 
فشــارهای عظیمی کــه از ناحیه 
بر  ســوءمدیریت ها،  و  تحریم هــا 
ُگرده ملت هموار شده است، چنان 
بحث برانگیز و مشکوک می نماید که 
به شبهه ِی وجود نوعی انگیزه سیاسی 
و پــروژه ِی جناحــی، در پــس این 
اقدامات، دامن زده اســت. پروژه ای 
که گویــا به منظور ارعــاب و ایجاد 
سرخوردگی عمومی جامعه نسبت به 
دولت وقت و یا حاکمیت جمهوری 
اسالمی، طراحی شده است. گو اینکه 
دســت هایی پنهان، تمام توش و توان 
خود را معطوف به سیاســی ساختن 
مطالبــات اجتماعی مــردم نموده اند 
تا به تبع آن، فعالیــن مدنی را به تقابل 
سیاســی با نظم موجود، وادار سازند. 
ادامه این رویه، به ویژه در شرایط بغرنج 
کنونی، جز به نابودی اتحاد و همدلی و 
اعتماد اقشار ملت و دولت، نمی انجامد. 
مغایرت وضــع موجود با مبانی انقالبی 
و قانون اساســی جمهوری اسالمی، به 

شهادت موارد ذیل، غیرقابل انکار است:
یکم: اصل چهل وسوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران »تأمین نیازهای 
اساســی: مســکن، خوراک، پوشاک، 
بهداشــت، درمان، آموزش وپــرورش و 
امکانــات لزم بــرای تشــکیل خانواده 
برای همه.« و همچنین »تأمین شرایط و 
امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به 
اشــتغال کامل و قرار دادن وســایل کار در 
اختیار همه کســانی که قادر به کارند ولی 
وسایل کار ندارند« را از ضوابط اقتصادی 
جمهوری اسالمی دانســته و نسبت به آن 

تکلیف کرده است.
دوم: برابر با اصل ســوم قانون اساســی، 
دولت جمهوری ایران موظف به »پی ریزی اقتصادی 
صحیح و عادلنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه 
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های 

تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه« شده است.
سوم: اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، مطابق بیانات و آرمان های پیشگامان انقالب، صراحتًا به 
طرد هرگونه ستمگری و ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری، 
استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی تأکید می ورزد. لذا هرگونه 
رفتار و عملکردی که بویی از ستم یا استفاده از زور و ارعاب به 
قصد وادار نمودن افراد به تحمل بی عدالتی، داشته باشد کاماًل 

خالف اصول انقالب ملت و جمهوری اسالمی ایران است.
چهارم: عالوه بر مواردی که ذکر شــد، دســتور صریح و 
ستودنی ریاســت قوه قضاییه جهت »تجدیدنظر و رسیدگی 
منصفانه« به پرونده ِی فعالین کارگری، خود گواهی اســت بر 
ناعادلنه بودن احکام صادره دستگاه تحت امر ایشان. البته با 
در نظر گرفتن شعارهای پیشین ریاست قوه قضاییه در دوران 
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و توجه ویژه ایشان به همین 
اعتراضات کارگری در سفرهای استانی، انتظار بسیار بیشتری 

از ایشان و دستگاه تحت امرشان می رود.
لذا حزب اراده ملت ایران، ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با 
این رویه مسئله ساز و لزوم توقف کامل احکام صادره اخیر علیه 
کلیه فعالین مدنی ازجمله کارگران و زنان و همچنین با پافشاری 
بر حق صریح افراد در تشــکیل نهادها و سازمان های صنفی، 
سیاســی و مدنی خواستار توجه مســئولین نظام جمهوری 
اســالمی ایران به اولویت های ذیل و برداشتن گام جدی برای 

تحقق آن ها است:
اواًل؛ از رئیس جمهور، به عنــوان عالی ترین مقام اجرایی 
کشور می خواهیم که از هرگونه فرافکنی و مسئولیت های خود 
پرهیز نموده و با در نظر داشــتن جایگاه خود به عنوان منتخب 
مردم، نســبت به اجرای مسئولیت نخســتین خود که همانا 
حفاظت از قانون اساســی و اجرای رهنمودهای آن اســت، 
اهتمام جدی بورزد. توجه به این مسئله و عمل به فرایض قانون 
اساسی، به ویژه اصول بیست وششم و بیست وهفتم آن در مورد 
»حق تجمع و تشکل« و همچنین اصول سوم و چهل وسوم در 
مورد »تأمین نیازهای اساسی، معیشت و کار«، باید سرلوحه 

تمام اقدامات دولت جمهوری اسالمی ایران باشد.
ثانیًا؛ از منتخبین ملت ایران در قوای مقننه و سایر مراجع 
دخیل در فرآیند قانون گذاری در حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران می خواهیم که با تدبیر سازوکارهایی شفاف، جهت احقاق 
حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی ملت، یک بار برای همیشه، 
مسیر هرگونه تفسیرپذیری قانون و سوءاستفاده های مبتنی بر 
اغراض شــخصی، سیاسی و جناحی از آن را مسدود سازند. 
تحقق این امر نیز، تنها در سایه تدوین قوانینی صریح و روشن، 
به ویژه در خصوص »حق اعتراضات مدنی، تجمعات صنفی و 
سیاسی« و »حق تشکل و ایجاد اتحادیه های صنفی مستقل«، 

ممکن خواهد بود.
ثالثًا؛ از قوه قضاییه و دســتگاه های ذی ربط می خواهیم 
که ضمن پرهیز از مواجه سیاســی با خواســت ها و مطالبات 
مدنــی کارگران و ســایر فعالین صنفی و نیز با پایــان دادن به 
پرونده ســازی های امنیتی، علیه کارگران، زنان، فرهنگیان، 
حامیان محیط زیســت و قص علی هذا، تمــام عزم خویش را 
معطوف احقاق حقوق مادی و معنوی این گروه ها سازد. انتظار 
آن می رود که قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، با قرارگرفتن 
در جایگاه راستین خود، به مثابه »قوه تضمین کننده برابری و 
آزادی های اساســی و گسترش دهنده داد و قانون و انصاف«، 
دوشادوش این اقشار ملت ایستاده و علیه »فساد و تبعیض و 

تبانی زیاده خواهان« اقامه دعوی نماید.
حزب اراده ملــت ایران امید دارد که در ســایه عزم جدی 
مســئولین امر بر تحقق مطالبات فوق، بذر همدلی، اتحاد و 
اعتماد میان ارکان مختلف ملت و دولت کاشته شده و کشور 
عزیزمان ایران، بار دیگر از گذاری بغرنج و پرمخاطره، سربلند 

و پیروز بیرون آید.
حزب اراده ملت ایران )حاما(
شهریورماه 1398

سخن رسدبیری

این سخن خطاب به سران سه قوه و شورای 
نگهبان و سایر نهادهای دخیل در انتخابات 
مجلس و دولت نوشته شده است. به نظر می رسد 
آن جهش معنایی )تحول فرهنگی( که الزمه خاتمه 
دادن به چرخه استبداد و خودکامگی از یکسو و 
هرج ومرج از سوی دیگر است در سایه ریزش 
آراء و اندیشه های رهبران نهضت و انقالب 
اسالمی به درون بدنه جامعه، روی داده است. این 
جهش معنایی علیرغم همه کاستی ها و ناکامی های 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه به وضوح 
دیده می شود. موفقیت های بی نظیر دیپلماتیک و 
نظامی ایران نشان دهنده آن است که ساختارهای 
نظامی و دیپلماتیک در طی سال های بعد از پیروزی 
به خوبی رشد و توسعه یافته و کارایی خود را در 
عمل نشان داده اند؛ اما این همه ماجرا نیست متأسفانه 
علیرغم این موفقیت ها جامعه نیازمند تحول 
اجتماعی و اقتصادی و قضایی و سیاست داخلی 
متناسب با این جهش معنایی )تحول فرهنگی( 
است که از آن محروم مانده و همین امر موجب 
گردیده بحران های اجتماعی، زیست محیطی، 
اقتصادی، قضایی و خصوصاً در عرصه سیاست 
داخلی )بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، 
کارآمدی، حکمرانی و حکمروائی( به صورت 
جدی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
را در بر گرفته و ناگفته پیداست که ادامه این وضع 
می تواند سایر دستاوردهای میمون و مبارک در 
عرصه دیپلماسی و نظامی را هم تحت شعاع قرار 

دهد.
در بحران اقتصادی باید گفت اقتصاد مقاومتی 
با دستور و بخشنامه به تحقق نخواهد پیوست. 
در سایه ِی توجه به اقتصاد سیاسی اقشار و 
طبقات اجتماعی به خوبی می توان فهمید که 
بورژوازی کمپرادور )وابسته(، بورژوازی داللی، 
خرده بورژوازی سنتی و یا ایجاد طبقات جدید 
برآمده از دخالت دولت در اقتصاد که در سایه رانت 
دولتی و حکومتی و توجیهاتی مانند این که ثروت 
و قدرت اقتصادی جامعه اسالمی باید در دست 
افراد و اشخاص حزب اللهی و متقی باشد، سرپا 
ایستاده اند، تکیه گاه مطمئنی در مبارزه با امپریالیسم 
اقتصادی نیستند پرونده فسادهای گسترده 
به خوبی نشان دهنده این واقعیت تلخ هستند؛ در 
این میان جای خالی بورژوازی )سرمایه داری( 
ملی مانند عالی نسب ها و توکلی ها در مواجهه با 
امپریالیسم اقتصادی به خوبی احساس می شود، ، 
چراکه بورژوازی ملی بازارهای ملی را از آن خود 
می داند و حاضر نیست به هیچ وجهی به بیگانگان 
واگذار کند. سرمایه داری ملی توان این را دارد که 
در کنار کارگران ایران جبهه تولید ملی را در مبارزه 
با امپریالیسم اقتصادی گشوده و سایه نامیمون رانت 
و فساد را از سر اقتصاد ایران کوتاه کند. سرمایه داری 
ملی با اتکا به تولید ملی و ایجاد اشتغال و عدم نیاز 
به رانت ناشی از تعرفه گمرکی کاالهای خارجی 
به مواجهه با کاالهای خارجی برود. اکنون بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند دولت سرمایه داری ملی و 
اعتماد به کنندگان واقعی اقتصاد و عدم دخالت نظم 

سیاسی و ایدئولوژیک در اقتصاد هستیم.
در بحران اجتماعی و قضایی و سیاست 
داخلی باید گفت توسعه نظم سیاسی و امنیتی طی 
سال های بعد از انقالب موجب شده جامعه در فاز 
سیاسی قرار گرفته و همین امر باعث شده که نظم 
اجتماعی )هنجارهای اجتماعی و اخالقی( کمرنگ 
شده روابط گرم و عاطفی اجتماعی و حتی مذهبی 
جای خود را به روابط سرد و یک سویه و آمرانه در 
رابطه با قدرت داده و شیرازه اجتماعی و مذهبی 

جامعه از هم بپاشد.

سخنی چند با رهبران نظام 

ادامه در صفحه بعد
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بایداصالحاتیدرساختاروگفتماناصالحطلبی
ایجادکنیم

نظر به اهمیت موضوعات مطروحه در راستای 
با جبهه  ایران  اراده ملت  تبیین نسبت حزب 
اصالح طلبان در این شماره گزیده هایی از مصاحبه 
اخیر احمد حکیمی پور دبیر کل حزب با تسنیم 
تقدیم حضور می گردد، نیاز به تأکید مجدد نیست که 
هدف از این ستون تقویت جریان اصالحات بوده و 
بر این اساس و با توجه به عملکرد لیست های امید در 
دوره های اخیر مجلس و شورای شهر، پاالیش جبهه 

اصالح طلبان ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تسنیم: شما خودتان سابقه حضور در مجلس را 
داشتید؛ دو سال از عمر مجلس دهم می گذرد و 
اخیراً انتقاداتی نسبت به عملکرد فراکسیون امید 
که منتسب به جریان اصالح طلبی است از سوی 
برخی چهره های این جریان شنیده می شود به ویژه 
درباره مدیریت فراکسیون امید و انتظار این است با 
توجه به اینکه دو سال از عمر مجلس دهم گذشته، 
نمایندگان اصالح طلبی که در ابتدا تجربه چندانی 
نداشتند،  در این روزها بتوانند نقش آفرینی بهتری 
در مجلس داشته باشند. همچنین کم صحبت بودن 
برخی چهره های اصالح طلب مجلس به ویژه آقای 
عارف که ریاست این فراکسیون را بر عهده دارد 
باعث بروز انتقادهایی از سوی اصالح طلبان شده 
است. با این مقدمه، نظر شما درباره عملکرد 
فراکسیون مجلس در این دو سال چیست؟ و اینکه 
مدیریت این فراکسیون چه ضعف هایی داشته؟

حکیمی پور: جریان اصالح طلب نیز مانند دیگر 
جریان های سیاسی دارای نقاط ضعف و قدرت است 
ولی مهم این است که اصالح طلبان با نارسایی هایی 
که در جریان است با شجاعت برخورد کنند. 
اصالح طلبان از این منظر دارای آزادی های بیشتر به 
نسبت دیگر جریان ها هستند و همواره شاهد صداهای 
مختلفی در جریان اصالح طلبی هستیم که به رسمیت 
نیز شناخته می شود. منتها مشکلی که وجود دارد این 
است که باید از این فرصتی که ما تا سال 98 در مجلس 
داریم استفاده کنیم و اصالحاتی را در ساختار و گفتمان 
اصالح طلبی ایجاد کنیم و طبیعتاً در مورد فراکسیون 
امید نیز این مسئله وجود دارد که این مجموعه ضعف 

و قوت های خود را دارد.
با توجه به اینکه از بدو شکل گیری لیست 
نمایندگان مجلس،  این لیست شامل شخصیت های 
اصالح طلب نمی شد و به اصطالح لیست به شکل 
جبهه ای بسته شد، به همین دلیل بود که فراکسیون 
اصالح طلبی در مجلس تشکیل نشد. این موضوع 
باعث شد که انسجام فراکسیون به راحتی تهدید شود و 
ما شاهد بودیم که تعداد نفرات لیست به نحوی حالت 
سیال دارد و از 70 تا 100 نفر متغیر است. این موضوع 
باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بنده به شخصه معتقدم 
که اصالح طلبان همواره قبل و حین اجرای یک 
پروسه به خوبی عمل می کنند ولی بعد از اتمام پروسه 
ضعف هایی در کار آن ها دیده می شوند. فراکسیون امید 
هم از این قاعده مستثنی نیست و متأسفانه پشتیبانی 
تشکیالتی و کارشناسی آن ها مشخص نیست و یک 

انقطاعی در رویه عملکردی آن ها دیده می شود.
 اصالح طلبان در مجلس تک چهره کار  •

می کنند نه فراکسیونی
ما شاهد هستیم که امروز ارتباط تشکیالتی و 
کارشناسی میان افرادی که در قالب لیست امید وارد 
مجلس شده اند با بدنه اصالح طلبی دیده نمی شود و 
این روابط به درستی تعریف نشده است. ما نمی دانیم 
که مسئولیت هماهنگی این امور با چه کسی است آیا 
شورای هماهنگی این کار را انجام می دهد یا شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و اینکه شورای 
عالی سیاست گذاری دقیقاً کجاست و چه اقداماتی را 
انجام می دهد؟ امروز ما شاهد هستیم که دوستان ما در 
مجلس بیشتر از این که به شکل جناحی و فراکسیونی 
کار کنند،  به شکل تک چهره در حال فعالیت هستند که 
این نحوه فعالیت هم به نسبت چهره بودن اشخاص با 
یکدیگر تفاوت دارد که این موضوع جزو ضعف های 

فراکسیون امید است.
 سؤالم از عارف این است که چرا کم صحبت  •

می کند
درباره آقای عارف و چرایی کم صحبت کردنش و 
اینکه فعالیت های او جلوه کمتری دارد را باید از خود 
او بپرسید. البته یکی از سؤاالت ما از ایشان نیز قطعًا 
همین موضوع است. با توجه به اینکه طبیعت مجلس 
فعالیت فراکسیونی است طبیعی است که هرچه یک 
فراکسیون فعالیت فراکسیونی بهتری داشته باشد 
می تواند موفق تر باشد. البته این موضوع به هیچ عنوان 
ربطی به تعداد اعضای فراکسیون ندارد و عاملی که 
باعث نمود داشتن فعالیت یک فراکسیون می شود 
عملکرد و حضور او در موضوعات و مسائل روز 

کشور است.
عالی  شورای   94 سال  انتخابات  تسنیم: 
سیاست گذاری شکل گرفت و ادامه عملکرد 
این شورا با زمزمه های جدایی برخی احزاب 

اصالح طلب از این شورا همراه بود. در انتخابات 
ریاست جمهوری بود که خبر از پیوستن شما به 
شورای عالی سیاست گذاری به گوش رسید. 
با این توضیحات ادامه عملکرد شورای عالی 
سیاست گذاری را با توجه به لیستی که برای 
انتخابات شوراها ارائه داد، چگونه می بینید. آیا 
هنوز اعضای در شورا مصمم به ادامه کار این 
شورا هستند؟ و یا فکر می کنید نظرات به سمت 
دیدگاه اشخاصی مانند شما خواهد رفت که اعتقاد 
دارید پیشبرد امور جریان اصالح طلبی باید متکی 

بر کار حزبی باشد؟
حکیمی پور: در مورد این مسئله امروز در کلیت 
جریان اصالحات می توان گفت که سه گروه وجود 
دارد. یک گروه که معتقدند با توجه به اینکه مأموریت 
شورای عالی برای انتخابات تعریف شده بود بهتر 
که بعد از انتخابات، فعالیت جریان به حالت قبلی 
خود یعنی با اتکا به احزاب اصالح طلب اداره شود 
که حزب اراده ملت نیز جزو این گروه قرار می گیرد. 
گروه دوم معتقد است که سازوکار شورای عالی 
اصالح طلبی با رفع ایراداتی که به آن وارد می شود 
پابرجا بماند. گروه سومی نیز هستند که تاکنون موضع 
مشخصی نداشتند. این بحث ها باید در داخل جریان 
صورت بگیرد و ما باید هرچه زودتر گفت وگوها را 
سروسامان دهیم و فرصت را از دست ندهیم. ولی 
حسن جریان اصالح طلبی این است که در مقاطع 
مختلف ضعف های خود را مورد ارزیابی قرار می دهد 
و سعی می کند که در مراحل بعدی چنین ضعف هایی 

وجود نداشته باشد.
درست است که ما نقدهایی نیز به شورای عالی 
سیاست گذاری داریم ولی به هرحال این شورا 
توانست دو انتخابات را با موفقیت به سرانجام 
برساند و نمی توان به راحتی از این مسئله عبور کرد 
ولی ما معتقدیم این روش اگر با محوریت احزاب 
انجام می شد چه بسا بهتر و ماندگارتر بود ولی اینکه 
هنوز مشخص نیست که بدنه کارشناسی شورای 
عالی سیاست گذاری به کجا وصل است یکی از 
نقطه ضعف هایی است که باید فکری به حال آن 
شود. از طرف دیگر بحث پارلمان اصالحات در 
حال بررسی است و کمیته سیاسی شورای هماهنگی 
در حال کار بر روی این ایده است و تالش ما از ایجاد 
این پارلمان دخالت دادن بدنه جریان اصالح طلبی 
در سراسر کشور در تصمیم گیری ها است. دامنه 
به اصطالح تصمیم سازان جریان اصالحات را 
وسیع تر کنیم و شهرستان های دیگر کشور به جز 
تهران نیز احساس کنند که نظرات آن ها نیز در 

تصمیم گیری ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مناسبات شراکتی، وراثتی و رفاقتی در بستن  •

لیست اصالح طلبان
نقد اصلی شما به شورای عالی سیاست گذاری  

چه بود؟
حکیمی پور: پس از انتخابات مجلس طی نامه ای 
به همه احزاب و اشخاصی که عضو شورای عالی 
سیاست گذاری بودند انتقادمان از رویه حاکم در 
شورای عالی را بیان کردیم به این امید که این نواقص 
در انتخابات شوراها اصالح شود ولی متأسفانه نه تنها 
اصالح نشد بلکه بدتر هم شد. اولین نقد ما این بود 
که رویکرد حزبی با ایجاد این شورا ضعیف شده بود 
درحالی که رویکرد اصلی اصالح طلبان توجه ویژه 
به نهادسازی و تقویت تحزب و فرهنگ کار حزبی 
دارند. بنابراین بحث ما این بود که نباید اجازه دهیم 
که در این مسیر اشخاص روزبه روز تقویت و احزاب 

تضعیف شوند.
نکته بعدی هم در نحوه شکل گیری لیست ها 
بود که از یک مرحله ای به بعد از شفافیت خارج 
شد و به پشت پرده ها منتقل شد. معتقد بودیم 
که مناسبات شراکتی، وراثتی و رفاقتی در بستن 
لیست ها موردتوجه ویژه قرار گرفت و باعث شد که 
دیگر نشود به راحتی از نحوه بستن این لیست ها دفاع 
کرد. ایراد دیگری که در شورای سیاست گذاری 
وجود داشت این بود که به نام اشخاص حقیقی 
برخی تشکل ها رأی زیادی داشتند. یعنی در 
ظاهر این بود که احزاب زیادی در بستن لیست ها 
مشارکت دارند ولی به واقع دو یا سه  حزبی که 
دارای برخی اشخاص نامی و تأثیرگذار منتسب 
به احزاب بودند،  وقتی در رقابت با دیگر احزاب 
قرار می گرفتند عمالً رقابت دیگر احزاب را بی معنا 
می کردند. ایراد بعدی ما به شورا این بود که نباید 
رأی حزب با رأی شخص برابر می شد. مگر می شود 
یک حزبی که هزاران عضو و شعبه در کشور دارد، 
یک رأی داشته باشد و در مقابل یک شخص هم که 
دارای معروفیت است یک رأی مجزا داشته باشد. 
نظر ما این است که باید در تصمیم گیری ها رأی 
احزاب غالب می شد نه رأی افراد. یعنی برای اینکه 
یک تصمیم به تأیید می رسید باید دارای دو سوم 

آرای تمام احزاب قرار می گرفت.

حزب اراده ملت و اصالح طلبان

طی ماه های اخیر، در فضای عمومی جامعه، 
بحث هایی پیرامون « طرح شفافیت آرای 
نمایندگان« در مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده است که رفتار نمایندگان در خصوص 
فوریت های آن و همچنین عدم توفیق طراحان 
که از هر دو طیف اصالح طلب و اصول گرای 
مجلس در آن حضور داشتند، قابل تأمل است.

فارغ از مطرح شدن اسامی موافقان و یا 
مخالفان و گرایش سیاسی آنها و اهدافی که در 
پشت این مخالفت و یا موافقت نهفته است و 
به دوراز هرگونه نیت خوانی، و صرفاً جهت 
تنویر اذهان، خصوصاً کنشگران سیاست و 
حوزه عمومی جامعه، ذکر چند نکته را برای 

تأمل بیشتر و مداقه عزیزان الزم میدانم.
با نگاهی به فرایند تصمیم سازی و مکانیسم 
تصویب مصوبات و موضوعاتی که در مجلس، 
موردبحث، بررسی و نهایتاً در معرض آرای 
نمایندگان قرار می گیرد باید در نظر داشت که 
این موضوعات، یا به صورت طرح پیشنهادی 
نمایندگان و یا الیحه تقدیمی دولت امکان پذیر 
خواهد بود. که در هر دو صورت فوق و بعد از 
انجام مراحل مقدماتی و اعالم وصول توسط 
هیات رئیسه محترم و ارجاع به کمیسیون های 
تخصصی مربوطه و انجام مراحل کارشناسی و 
تشریفات قانونی، در صحن مجلس مطرح و 

در معرض آراء نمایندگان ملت قرار می گیرد.
در این مرحله ذکر دو نکته حائز اهمیت است. 
اول اینکه اگر موضوع به رأی گذاشته شده، طرح 
نمایندگان مجلس باشد، با نام و امضاء حداقل 
15 نماینده محترم به عنوان پیشنهاددهندگان 
طرح، بعد از انجام تشریفات قانونی، نمایندگان 
ملت باید رأی خود را در موافقت و مخالفت با 
موضوع اعالم نمایند و در این حالت به حکم 
عقل و منطق وقتی پیشنهاددهندگان طرحی 
معلوم است و تعدادی در مخالفت یا موافقت 
آن به صورت علنی سخنرانی می نمایند، طریق 
ثواب آن است که موافقان و مخالفان نهایی آن نیز 
به صورت شفاف رأی خود را اعالم نمایند. لذا 
اجرای این روش به شفافیت تصمیمات و رفتار 
نمایندگان ملت کمک فراوانی می نماید. به ویژه 
اینکه بهترین و مهم ترین معیار برای ارزیابی 
رفتار نمایندگان برای مردم عملکرد ایشان در 
خصوص موضوعات مطروحه در مجلس 
است تا صحت انتخاب نماینده یا ضرورت 
تغییر ایشان در انتخابات بعدی را بدانند. در 
حالت دوم که الیحه از طرف دولت برای کسب 
رأی به مجلس ارجاع داده شده باشد، اعالم رأی 
نمایندگان نه تنها نباید مخفی باشد بلکه عقال باید 
رأی نمایندگان به صورت شفاف در مخالفت و 
یا موافقت اعالم و ثبت گردد. زیرا نماینده محترم 
به وکالت از مردم درخصوص رأی اعالم شده 
مسئولیت دارد و در خصوص مخالفت یا 

موافقت باید ادله عقلی الزم را داشته باشد. زیرا 
مصالح عموم جامعه و منافع ملک و ملت در 
میان است و نمی توان ادعا کرد که رأی مخفی 
حق نماینده ها است و علنی کردن آن نمی تواند 
مصداق تفتیش عقاید باشد، زیرا نماینده بر 
اساس وظیفه قانونی خود، برای حفظ حقوق 
مردم و به وکالت از مردم رأی می دهد. پس 
ادله برخی از مخالفان محترم طرح ))شفافیت 
آرای نمایندگان(( قابل تأمل است. اول اینکه 
این دوستان، شفافیت رأی نمایندگان را اسباب 
نگرانی موکلین در حوزه انتخابیه عنوان کرده اند 
یا فشار گروه های خودسر را اهرمی برای ترس 
نمایندگان مجلس مطرح می کنند و با این قرائن 
و منطق ضعیف استدالل می کنند که بهتر است 
رأی نمایندگان همچنان مخفی بماند یا اینکه این 
شفافیت در آراء نمایندگان در خصوص طرح و 
یا لوایح مطروحه در مجلس، را موجب عدم تأیید 
صالحیت نماینده برای دوره بعدی توسط 
شورای نگهبان می دانند که الزم میدانم این 
دوستان را به اصول 84 و 86 قانون اساسی توجه 
دهم. در اصول 84 و 86 قانون اساسی صراحتًا 
نماینده مجلس را درخصوص اظهارنظر در 
تمامی مسائل داخلی و خارجی آزاد گذاشته 
و به لحاظ ماهوی و شکلی نماینده را در ایفای 
نقش نمایندگی مصون از تعقیب قضایی می داند. 
بنابراین مصونیت نمایندگان، عالوه بر اظهارنظر 
در صحن مجلس، مشارکت در کمیسیون ها و 
کارگروه ها و حتی محیط خارج از محدوده 
مجلس )مشروط بر اینکه مرتبط با وظایف 
نمایندگی اش باشد( را شامل می شود و حتی 
این عدم مسئولیت کیفری به لحاظ حقوقی تنها 
محدود به دوره نمایندگی اش نمی باشد، بلکه 
نمایندگان به خاطر آراء و نظرات ابرازی خود 
در دوره نمایندگی، و پس از دوره نمایندگی نیز 

مصونیت دارند.
پس بنا بر قانون اساسی نماینده باید به وظایف 
ذاتی و قانونی خود عمل نماید. شورای نگهبان 
نیز با آگاهی از وظایف نمایندگان طبق قانون 
اساسی، نباید از رأی و اظهارنظر نماینده در 
مجلس به عنوان بهانه ای برای رد صالحیت 
ایشان استفاده نماید و نگرانی از رفتار سلیقه ای 
و سیاسی بعضی اعضای شورای نگهبان در 
عدم تأیید صالحیت مجدد نمایندگان نباید مانع 
از انجام وظایف قانونی و تقنینی ایشان شود، در 
بخش دیگر این طرح، موضوع حضوروغیاب 
نمایندگان مجلس در سامانه ای به اطالع مردم 
می رسد و میزان حضور نماینده در مجلس در این 
سامانه ثبت تا فردا روز معلوم گردد که نمایندگان 
ملت در کدام بزنگاه تاریخی، چه تصمیمی گرفته 

و آیا در مجلس حضورداشته اند یا خیر!؟
برای این بخش از طرح یادشده یعنی حضور 
نماینده در محل خدمت یعنی مجلس شورای 
اسالمی الزم است اشاره نمایم که طبق اصل 
85 قانون اساسی مسئولیت نمایندگی قائم به 
شخص و غیرقابل تفویض به غیر بوده و نماینده 
نمی تواند این مسئولیت را به دیگران واگذار و 
به طریق اولی تعطیل نماید. نماینده نمی تواند 

از انجام آن شانه خالی نماید. لذا عدم حضور 
نماینده در مجلس می تواند به منزله سهل انگاری 
و یا تعطیلی در انجام مأموریتش باشد. یعنی 
الزام نماینده به مشارکت در مشروح مذاکرات 
مجلس و تحصیل نظرات فنی و کارشناسی و... 
به بهتر شدن انجام مأموریت می انجامد و نماینده 
با بودن در محل خدمت و استفاده از مشاوران 
مجرب باید برای رسیدن به بهترین تصمیم 
جهت منافع ملی و مصالح موکلین اقدام نماید. 
لذا ایجاد سامانه حضوروغیاب و مطلع نمودن 
موکلین بهترین تضمین برای انجام مأموریت 
به نحو ممکن خواهد بود. لذا در کمال تأسف 
و حیرت فراوان این روزها شاهدیم که ضمن 
موافقت و مخالفت عده ای نسبت به شفافیت را 
ی نمایندگان، تعداد 7 نفر از نمایندگان مجلس 
هم در مرحله تصویب فوریت وهم در مورد 
تصویب کلیات طرح یادشده در مجلس رأی 
ممتنع داده اند!!! یعنی این تعداد در هر دو مرحله 
هیچ نظری نداده اند و بی تفاوت بوده اند و این 
در حالی است که اگر قرار بود آرای نمایندگان 
شفاف و علنی باشد، قطعاً این هفت نفر نظر 
موافق یا مخالفت خود را اعالم می داشتند. 
لذا این موضوع می تواند بهترین مدعا برای 
رأی  شفافیت  طرح  تصویب  ضرورت 
نمایندگان در مجلس باشد. آیا رفتار این هفت 
نماینده غیرازاین است که حضور در مذاکرات 
و موضوعات مجلس برایشان بی اهمیت بوده 

است؟!!
آیا این اشخاص صالحیت این را دارند که 
سرنوشت کشور در خصوص موضوعات 
مهمی مثل جنگ یا صلح، رأی اعتماد به وزراء، 
تصویب قانون، مذاکرات هسته ای و یا قانون 
شفافیت مالی FATF و یا برقراری رابطه با 
کشورهای جهان را به آنان سپرده و آیا با روش 
قیام و قعود و یا انداختن رأی مخفی به گلدان 
مجلس می توان سالمت، صالبت و سربلندی 

کشور را تضمین نمود؟
لذا انتظار می رود که اصالح طلبان مجلس 
همت خود را معطوف به تصویب این طرح 
نموده، حال آنکه دیگران در این خصوص 
پیشگام و سبب خیر شده اند، هرچند با نیت های 
غیردموکراتیک و یا به قصد رفتارهای حذفی 

بعدی چنین طرحی را مطرح نموده باشند.
لذا باید استقبال کرد و به آن رأی مثبت داد 
تا گامی مهم در خصوص شفاف سازی و 
شایسته ساالری در کشور خصوصاً در جریان 
موسوم به اصالحات برداشته شود تا فردا روز 
کسی نتواند راهنمای چپ بزند ولی به راست 
بپیچد. لذا مصالح ملی و منافع عمومی جامعه 
ایجاب می کند که این گام مهم در خصوص 
شفاف سازی برداشته شود تا نمایندگان ملت 
در خصوص موضوعات مهمی که در آینده 
ضرورت طرح دارند از قبیل شفافیت مالی، 
برقراری رابطه با آمریکا، بازنگری قانون اساسی 
و ده ها طرح و الیحه مؤثر دیگر که به صراحت 
و شفافیت نیاز دارد، مواضع نمایندگان مشخص 

گردد.

سخن رسدبیری

ادامه از صفحه قبل:
 ازآنجاکه نظم اجتماعی یکی از مهم ترین نظم های 
چهارگانه و منشأ سرمایه اجتماعی است و حتی نظم 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همگی نیازمند رگه هایی از 
نظم اجتماعی هستند؛ پرواضح است تداوم این وضعیت 
سایر نظم ها را هم تحت تأثیر قرار داده و نظم اجتماعی 
کالن جامعه را دچار اختالل و ناکارآمدی می کند که 
اکنون شاهد فروپاشی سرمایه اجتماعی و اخالق در 
جامعه هستیم؛ از این رو  الزم است هرچه سریع تر جامعه 
از فاز سیاسی و ایدئولوژیک خارج شده و مشخصاً نظم 
اجتماعی کارکرد خود را باز یافته و با گسترش آن به 
جامعه اقتصادی و فرهنگی شاهد شکوفایی و پویایی 

در کل جامعه شویم.
همچنین توسعه نظم سیاسی و فضاهای امنیتی 
موجب شده خودِ نظم سیاسی و جامعه سیاسی هم 
بشدت آسیب دیده و بحث تخصص در امر سیاسی 
مخدوش و گعده ها به جای احزاب )محل تجمع امر 
تخصصی سیاسی( منشأ توزیع قدرت شده و با جابجایی 
قدرت از نهادهای تخصصی و سیاسی و منتخب 
موجبات ناکارآمدی نهادهای حکومتی که می بایست 
در کار ارائه خدمات به جامعه باشند، محل رتق وفتق 
امور سیاسی و سیاسی کاری و زورآزمایی علیه یکدیگر 
و خنثی کردن عملکرد نهادی و نهایتاً ناکارآمدی نهادهای 
ملی و سیاسی شده و از کار ویژه خود بازمانند. نهادهایی 
مانند دستگاه قضا، شورای نگهبان، مجلس و دولت 
متأسفانه اکنون به چنین وضعیتی دچار شده و جهت 
تضعیف همدیگر عمل می کنند. الزم است حاکمیت و 
رهبریت نظام به اصالح این امر اهتمام داشته و با اتخاذ 
تدابیر درست مانند گسترش تحزب و تمهید کرسی هایی 
برای احزاب در مبادی انتخابات و نظارت بر انتخابات 
)مانند وزارت کشور و شورای نگهبان( و نیز اصالح 
چیدمان فردی به حزبی در مجلس و نیز کرسی هایی 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احزاب، به 
این وضعیت خاتمه داده و امور تخصصی سیاسی را 
به احزاب باز گردانند تا جامعه نیز از این جهش معنایی 
بهره مند شده برای همیشه این چرخه خانمان سوز استبداد 

و هرج ومرج از سرنوشت این کشور زدوده شود.
امر قضا از تخصصی ترین و پیچیده ترین اموری است 
که در کنار سایر حافظان نظم اجتماعی در کار حفظ نظم 
به شمار می رود. سیاسی کاری و عدم استقالل امر قضا 
از قدرت می تواند آسیب های جدی به اعتماد عمومی 
را داشته باشد. برخورد یکسان و اتخاذ رویه ای واحد 
در خصوص انواع متهمان سهم بسیار بزرگی را در 
کاهش این آسیب به خود اختصاص می دهد. »رئیسی« 
به عنوان ریاست این قوه هیچ کاری هم صورت نداده 
باشد، همین که ضرورت اصالح در امر قضا را آشکار 
کرده کاری است مهم و درخور توجه؛ اما در این مورد 
چند نکته است که باید موردتوجه قرار گیرد. اول این که 
امر دادستانی و نیز بازرسی که ناظر عمومی به تخلفات 
و جرائم هست و طبیعتاً می طلبد با بیرون از دستگاه قضا 
مانند نیروهای انتظامی و دولت ازجمله وزارت کشور 
و وزارت اطالعات همسویی و هماهنگی داشته باشد، 
می بایست در ساختار دستگاه قضا طوری قرار گیرد که 
هیچ گونه ارتباط تشکیالتی با سیستم قضاوت نداشته 
باشد؛ یعنی سیستم قضا جایگاه رفیع خود را برفراز 
سیستم دادستانی حفظ کند تا این شائبه پیش نیاید که 
قضا و قضاوت امکان و احتمال تأثیرپذیری از سیستم 
دادستانی را دارد این امر تأثیر بسزایی در دفاع حقوق 
متهم ازجمله وکالت در مواقعی که احتمال تبانی و 
پرونده سازی می رود، فراهم می سازد. بیم این وجود دارد 
که در برخورد با فساد با موضع گیری رئیس محترم قضا 
نوعی هماهنگی میان سیستم قضا و دادستانی شکل گرفته 
باشد که این در امر اجرای عدالت می تواند خدشه ایجاد 
بکند. جناب رئیسی باید کاری بکنند که نوعی تنزه طلبی 
در سیستم قضا از هماهنگی با دادستانی و نیز بازرسی پیش 
بیاید. اگر چنانچه این تغییرات به وقوع بپیوندد، تغییرات 
مثبت ایجادشده در دستگاه قضا از حالت وابستگی به 
شخص خود ریاست قوه خارج و کارکرد دستگاه قضا 
در بود و نبود ایشان تأثیری نخواهد داشت و این نهایت 
ایدئال را موجب خواهد شد. موضوع دیگر این است 
که برای دیدن چهره عریان جامعه باید به زندان مراجعه 
کرد. نتیجه امر قضا و دادستانی و بازرسی را در زندان ها 
می توان دید. یکی از جاهایی که کمک به شفافیت در امر 
قضا می کند حضور رسانه ها بدون هیچ گونه مانع و رادعی 
در زندان هاست اگر مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 
و مردم محوری به حساب می آیند که جمهوری اسالمی 
هم جزو کشورهایی است که با آراء مردم اداره می شود، 
ازاین رو نباید دوربین و ذره بین رسانه ها را از رؤیت بدون 

مانع زندان ها محروم کرد.
در پایان به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که تا 
زمانی که این تغییرات منجر به شکل گیری »ما« ی ملی 
نشود و ماهای کوچک تر مجال بروز و ظهور داشته 
باشند حاکمیت ملی آن طور که در قانون اساسی آمده 
تحقق نخواهد یافت. عدم امکان شکل گیری مای ملی 
پاشنه آشیل توسعه ملی و ایثار و ازخودگذشتگی ملی در 
شرایطی مانند بحران های اقتصادی و سیاسی که امروز 

با آن مواجه هستیم خواهد بود.

سخنی چند با رهبران نظام  مجلس
و طرح شفافیت

 مسعود خادمی
وکیل دادگستری و فعال سیاسی

m.khademi.lawyer@gmail.com
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جامعه]ایران[

بزرگ نمایی و الف زدن ما •

مــا ایرانی ها عــادت کرده ایم بــه آنچه انجام 
داده فخر فروخته و برای آنچه نتوانسته ایم انجام 
دهیم، بزرگنمایی کنیم، با این تفاوت که در مورد 
اقدامات انجام شده خود مانورهای بسیار زیادی 
انجام داده و وقتی هم در کاری موفقیتی نداشــته 
و یــا فرصــت آن را پیدا نمی کنیــم که تحرکات 
مثبتی داشته باشــیم در پس ذهن خود شروع به 
سناریوســازی از کارهای نکرده خود کرده و بعد 
از مدتی نیز آن قدر چنین افکاری را با خود مرور 
می کنیم که حقیقتًا باورمان می شود چنین کاری را 
به ثبت رسانده ایم. همانند دائی جان ناپلئون ایرج 
پزشــکزاد که آن قدر از رشادت ها و دلوری های 
خود از جنگ های کازرون و ممسنی سخن رانده 
بود که دیگر برایش قابل قبول نبود که چنین جنگی 
اصاًل صورت نگرفته و فقط ســاخته و پرداخته 
ذهن خودش بوده اســت. لف زنی و بزرگنمایی 
افراد درواقع یک نوع بیماری مالیخولیایی است 
که شخص را به دروغ گویی و مخاطب را وادار به 
پذیرش آن می کند. اگرچه این گونه بیماران ذهنی 
را نمی توان در زمره افراد فاسد و یا پست دانست، 
اما به هر صورت اینان بیمارانی هستند که باید با 
یک برنامه مدون و همچنین با نوسازی فرهنگی، 
افکار مالیخولیایی آنان را مداوا نمود. در نوسازی 
فرهنگی، مبارزه با نافرهنگها و آداب ورسوم غلط 
که بعضًا در حــال بدعت گذاری های خطرناکی 
نیز می باشــند، از مهم ترین اولویت های انقالب 
فرهنگی اســت که بایــد صورت گیــرد. با این 
اوصاف انســان زمانی که از خواسته هایش دور 
می شود و زمانی که می بیند دیگر نمی تواند به آنها 
دست یابد، شروع به سناریوســازی در مورد آن 
خواســته در ذهن خود می کند و از اینجاست که 
بزرگنمایی و لف زنی در پس پرده ذهن انسان ها 
نطفه می بندد. علت اکثر دروغ گویی های ما نیز 
از همین جا نشــأت می گیرد، چراکه می خواهیم 
آن گونه باشــیم که دوســت داریم نه این گونه که 
هستیم. ما حتی گاهی در عشق و عالقه خود به 
وطن و میهن پرستی خود نیز اسیر افراط می شویم 
چراکه می خواهیم نداشــته های موجود خود را 
با افتخارات شاهنشــاهی و اسالمی جبران کنیم 

)نراقی، 1388: 147(.
در ایــن خصــوص دولتمردان ما نیــز از این 
قاعده مستثنی نیستند و بارها دیده و شنیده ایم که 
سیاستمداران، در برخی از مواقع، دولت خود و 
ایران را بدون توجه به واقعیت ها و داشته هایمان، 
برتر از تمام دنیا دانسته اند و حتی ادعای کدخدایی 
جهان را نیز در سر پرورانند. متأسفانه دولتمردان 
ایدئالیســت ما اغلب بدون توجه بــه واقعیات 
موجود در جامعه و نظام بین الملل حرف هایی بر 
زبان می رانند که نشان از همین بزرگنمایی ها دارد.
در داشتن هوش، استعداد، توانمندی و لیاقت 
ایرانی جهت دستیابی به علم و دانش و عظمت 
کشور و ملت هیچ شکی وجود ندارد و ایرانیان از 
دیرباز همواره ثابت کرده اند که یک پای علوم دقیقه 
و علوم انسانی و با تمدنی بسیار درخشان بوده که 
قادرند زمینه شوکت و عظمت ملی را فراهم کنند، 
اما همین ایرانی، مبتالبه خصایل منفی دیگری هم 
هســت و دروغ، ریا، حسادت، تملق، نافرمانی 

مدنی و ... نیز با خود به همراه دارد.
در شــرایطی کــه جامعه ما دچار اســتحاله 
اخالقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
شده و به طور مثال هنوز فرهنگ رانندگی و آداب 
معاشرت را به درستی نمی تواند اجرا کند، چگونه 
می تواند به دنیا حکومت کند؟ فاصله از حرف تا 
عمل بسیار است و باید ابتدا از درون آغاز کرد تا 
به برون رسید. از سوی دیگر»ما با توجه به غنای 
فرهنگی و ســابقه بســیار طولنی حکومت در 
ایران، واقعًا شایستگی برتری سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی حداقل در منطقه خاورمیانه را داریم، 
ولی چون هنوز از نظام های سیاسی عشیره ای به 
حکومت ملی انتقال سیاست نداده ایم، توان این 
را نداشته ایم تا بتوانیم تعاریف مشترک و روشنی 
از داخل و از صحنه جهانی عقلی و ناسیونالیسم 

عقلی ارائه کنیم«)سریع القلم، 1386: 287(.

جهل و خرافات، عامل عقب ماندگی ما •
پدیده جهــل و خرافات چیزی نیســت که 
فقط مختص به کشــور و جامعه ایران باشــد و 
این دو پدیــده زیان بار اجتماعی در اغلب جوامع 
وجــود دارد با این تفاوت که نفوذ آن در جوامعی 

که نابرابری اجتماعی، فقر، بی ســوادی و نادانی 
در آن بیداد می کند، بیشتر است. به عبارت دیگر 
زمانی که جهل، نادانی و خرافات در جوامع وارد 
می شوند؛ واقعیت و حقیقت، علم و دانش از در 
دیگر آن خارج می شده و زمینه را برای جهل مردم 
آماده می کنند. اهتمام دولت ها به فرهنگ سازی و 
توجه به علم و دانش از یکسو و برقراری زمینه های 
مناسب اشتغال و رفاه اجتماعی و همچنین خرافه 
زدایی اجتماعی و مذهبی از ســوی دیگر، باعث 
می گردد تا این دو پدیده مهلک به تدریج از جوامع 
رخت بربسته و مردم در تشعشع علم و فرهنگ به 
پیروزی های مشعشع علمی، فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه خود برسند. سهم 
مسئولین و نخبگان سیاسی جوامع در این حرکت 
فرهنگی بسیار مهم و ارزشمند است و بی توجهی 
و سهل انگاری آنان به ناهنجاری های اجتماعی و 
فرهنگی نظام و محیط سیاسی و اجتماعی باعث 
صدمــات جبران ناپذیری در پیکره و روح جامعه 

خواهد شد.
امیرکبیر یکی از بزرگ مردان و مصلحان تاریخ 
سیاسی ایران در دوران صدارت کوتاه مدت خود 
منشأ خدمات مهم و سازنده ای ازجمله تأسیس 
چاپارخانه )پســت فعلی(، دارالفنون )دانشگاه 
فعلــی(، روزنامه )وقایع اتفاقیه(، بیمارســتان، 
صنایع جدید، ساماندهی قوای مسلح و ... بود. 
یکی از مهم ترین خدمــات وی در آن دوره، اقدام 
به مایه کوبی یا واکسینه کردن مردم کشور بود که 
در نوع خــود در آن زمان عملی بی نظیر بود، اما 
به واسطه وجود خرافات و جهل مردم که از سوی 
دعانویســان و فالگیران به آن دامن زده می شد، 
نتایج مطلوبی در این اقدام به دست نیامد. جهل و 
نادانی مردم در آن دوره باعث گشت تا دعانویسان، 
نفس عمل واکسینه کردن را به چالش کشیده و با 
عنوان اینکه مایه کوبی باعث راه یابی جن به خون 
انسان می شــود، مردم را از خدمت رسانی دولت 
به خود محروم کرده و باعث مرگ ومیر کودکان 
که بیشــتر در معرض بیماری آبله بودند، شوند. 
حال به گوشــه ای از همت، وجدان و درد دل این 
بزرگ مرد ایران که از جهل مردم نالن و از مرگ 
آنان گریان بود، اشاره ای کوتاه می کنیم. »یک روز 
پینه دوزی جسد کودکش را که بر اثر آبله مرده بود 
نزد امیرکبیر آورد. امیر گفت: ما که برای نجات 
بچه هایتان واکسن فرستاده بودیم، پینه دوز گفت: 

به من گفته شده بود که اگر این کار را بکنیم، بچه 
جن زده می شود، امیر فریاد کشید: وای از جهل 
و نادانی. چند دقیقه بعد بقالی نیز فرزند خویش 
را که او هم بر اثر آبله مرده بود، آورد و همین ادعا 
را مطرح کرد. این بار امیر به شدت گریست، یکی 
از نزدیکان به نوعی او را در گریستن برای این دو 
کودک )پینه دوز و بقال( ســرزنش کرد. امیر در 
پاسخ گفت: تا زمانی که ما سرپرستی این ملت را 
به عهده داریم، مسئول مرگشان ما هستیم. آن فرد 
گفــت: اما آنها خود بر اثر جهل آبله نکوبیده اند. 
در اینجا امیر با صدایی رســا گفت: و مســئول 
جهلشــان نیز ما هســتیم. اگر ما در هر کوچه، 
روستا و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد 
کنیم، دعانویس ها بساطشــان را جمع می کنند. 
تمام ایرانی ها فرزند حقیقی من هســتند و من از 
این می گریم که چرا این مردم باید این قدر جاهل 
باشــند که در اثر نکوبیدن آبله بمیرند!«)روزنامه 

همشهری، 88/10/20: 16(.
امیر با اقدامات عمیق و گسترده خود توسعه 
در بخشهای مختلف کشــور را خواهان بود. او 
قصد اصالحی همه جانبه را داشــت و توســعه 
مقطعی چیزی نبود کــه وی را راضی کند. تنها 
توســعه ای پایدار و ماندنی قادر بود تا جامعه ای 
پیشرفته با زیرســاخت های واقعی و مستحکم، 
میــرزا تقی خان امیرکبیــر را به وجــد آورد. اما 
افسوس که افکار مسموم دغل بازان، کج اندیشان 
ســالوس و چاپلوســان قدرت، در پس دستان 
ناجوانمرد ناصرالدین شــاه ظاهر شــدند و این 
فرزند برومند و نیاز واقعی ایران را به دســت تیغ 
جالدان سپردند تا این کشور هنوز که هنوز است 
داغ فراق این بزرگ مرد تاریخ ایران را بر سینه خود 
داشته باشد. اما امروزه خرافه گویی و دروغ گویی 
شــکل جدیدتری نیز پیدا کرده است و عالوه بر 
دعانویسان، امروزه مداحان کم سواد و نادان نیز با 
اشاعه برخی خرافات و دروغ گویی ها ضمن بازی 
با احساسات مردم، باعث ایجاد نابسامانی های 
فرهنگــی و اجتماعــی در جامعه می شــوند. 
ازاین روســت که دعاگو امام جمعه شــمیرانات 
در این خصوص این گونه داد ســخن بر ســر این 
جماعت می راند و آنهــا را به باد انتقاد می گیرد: 
»دروغ ریشــه بدی ها، بسترساز ناهنجاری ها، 
ناسازگار با خرد انســانی، مبانی دینی، ضوابط 
حقوقی، سرشت انسانی و ساختار نظام طبیعی 

است ...... بزرگ ترین فاجعه فرهنگی در جامعه 
کنونــی، نقش آفرینی مداحان نادان، کم ســواد، 
کم دان، بازیگر، بی بهره از گوهر زمان ســنجی و 
عدم دوراندیشی و همســویی با مصالح دینی و 
ملی در اندیشه همگانی و عرصه های فرهنگی و 
سیاسی است. متأسفانه این گروه اندک، آشفتگی 
می آفرینند، به وحدت و امنیت ملی می تازند و در 
شرایطی که کشــور نیازمند همدلی و همگرایی 
است با تازیانه های ناســزاگویی و نفرت آفرینی، 
پرچــم دار نفــی و طــرد و اختــالف و درگیری 

هستند«)روزنامه آشتی فرهنگ، 9:3/8/89(.

بداخالقی های سیاسی نتیجه  •
بداخالقی های اجتماعی

خصلت هــای بد و نامطلــوب اجتماعی در 
جامعه به تدریج به ناهنجاری ها و بداخالقی های 
سیاســی منجر می گردد. دولتمردان ما نیز که از 
درون چنین جامعه ای به دولت و قدرت می رسند، 
فضای شفافی را نه تنها در درون جامعه که حتی 
در داخل سیاســت نیز نمی یابند، چراکه محیط 
سیاســی و اجتماعی آنان این گونه بوده اســت. 
روشــنفکرانی که در بدنه قوای سه گانه اجرایی، 
تقنینی و قضایی بودند نیز سرنوشــت سیاسی و 
اجتماعی شــان از دو حالت خــارج نبوده؛ یا در 
فضای شــکل گرفته نهادینه شــده جاری، ذوب 
می شــدند و درنتیجــه کارکرد اولیه خــود را از 
دســت می دادند و یا بعــد از مدتی متوجه چنین 
بداخالقی ها و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی 
شده و از سیاست دوری گزیده و به جایگاه اصلی 
خویش که همان روشنگری است بازمی گردند. 
این دســته از روشنفکران با استدلل اینکه دیگر 
جایی برای روشنفکری باقی نمانده و دیگر اینکه 
در دستگاه سیاست خاصیت نقد و انتقاد خود را 
از دست می دهند، نهایتًا راه دوم را برمی گزینند. 
به عبارت دیگر فضای غیر شفاف و ملتهب سیاسی 
ناشــی از آموزه های اجتماعی که اغلب در درون 
نیروهای اجرایی دستگاه عریض و طویل دولت 
و یا مجلس جاری است باعث می گردد تا فضای 
نقد و انتقاد از عملکرد قوای ســه گانه از ســوی 
روشنفکرانی که خود در درون حاکمیت هستند، 
سلب شود. عماد افروغ نماینده سابق مردم تهران 

در مجلس هفتم یکی از همین نمونه هاست.
وی که ازجمله روشنفکران جامعه و از اساتید 

دانشگاه محسوب می شــود، مهم ترین دغدغه 
فکری خود را »ماکیاولیســم مذهبی« می داند و 
معتقد است که عده ای در کشور نظارت و تفحص 
مجلس را برنمی تابند و لذا ساختار سیاسی کشور 
تبدیل به هرمی شده است که قدرت در بالی آن و 
توده مردم در پائین آن قرار گرفته است. افروغ که 
در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسالمی 
از کاندیداتوری انصراف داده بود، علت این عمل 
خود را این گونه شرح می دهد: »بالخره مطالعات 
و تشخیص و تفکری داشتم که باعث شد احساس 
کنم آن قدر فضای بداخالقی و تهمت شدید است 
که اگر من اعالم کنم که کاندیدا شده ام دیگر نامی 
از بنده و گذشــته و آینده مــن نخواهد بود. یکی 
از نقدهای جدی که من به طیف سیاســی حاکم 
دارم همین اظهارنظرهای دور از اخالق اســت 
...... این بود که من سعی کردم از فعالیت رسمی 
سیاسی دورتر شوم و روشنفکری را برای خودم 
برگزیدم ...... احســاس می کــردم اگر کاندیدا 
شــوم دیگر نمی توانم نقاد خوبی باشم. نمی توانم 
روشنفکر باشم. من در مجلس هفتم به این نتیجه 
رسیدم که نمی توانم بین روشنفکری و فعال رسمی 
سیاسی پیوند برقرار کنم ...... من دیدم فضای 
سیاســی ما آن قدر مصلحت گرا هست که دیگر 
جایی برای روشنفکری باقی نمی ماند«)روزنامه 

ملت، 89/7/10: 14(.

جمع بندی •
با این اوصاف و در یک نتیجه گیری کلی باید 
گفت زمانی کاهش تصدی گری دولت و افزایش 
اختیارات نهادهای مدنــی و غیردولتی به ثبوت 
می رســد که فضا و بســتر لزم جهت انجام این 
مهم در جامعه وجود داشــته باشــد، در غیر این 
صورت چنین روندی نه تنهــا به نتیجه مطلوبی 
نمی رسد، بلکه حتی امکان تخریب نهادهای مدنی 
و غیردولتی نیز فراهم می گردد. دولت حداقل در 
سایه امنیت اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی اســت که به وجود می آید و تا زمانی 
که هــر یک از این مؤلفه های توســعه در جامعه 
حالت ناپایدار داشته باشند، نه به توسعه مطلوب 
می رســیم و نه دولت به کاهش تصدی گری خود 

رأی می دهد.
بــروز پدیدهــای تملق گویــی، دروغ گویی، 
حسادت، قانون گریزی، فقدان مسئولیت پذیری، 

ریا، ربا و ده ها مورد دیگر ازاین دســت هیچ گونه 
همخوانی با ایجاد یک دولت کوچک با کمترین 
مداخله در ایران ندارد. فلسفه کاستن کار ویژه های 
دولت و تفویض آن به جامعه و نهادهای مدنی بر 
این اســاس اســت که بار اضافی ای که بر دوش 
دولت سنگینی می کند و احتمال خطا و سستی 
این نهاد در انجــام وظایفش را افزایش می دهد، 
کاهش داده و به منظور رشد و ارتقا نهادهای مدنی 
جامعه ازجمله ان جی اوها در جهت دســتیابی 
به دموکراســی و مردم سالری چنین فرآیندی را 
طی نماییم. بنابراین زمانی که جامعه خود دچار 
انحطاط اخالقی و فرهنگی و خطاهای مختلف 
می باشد و شرایط لزم جهت کسب چنین وظیفه 
خطیری را در توان خود نداشته باشد، حصول به 
جامعه مدنی مترقی از سوی یک دولت حداقل 
مداخله گر که با کاهش تصدی گری خود آمادگی 
گذار به توســعه سیاســی را دارد، راهی بیراهه و 
سرابی واهی بیش نیست. لزوم نوسازی فرهنگی 
و سیاسی در سطح جامعه و نظام سیاسی دولت، 
ما را به این نکته واقف می کند که جامعه ما هنوز 
در پیچ وخم انــواع نافرهنگها و ناهنجاری های 

مرسوم در آن گرفتار است.
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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
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جهان شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی: سوئد 

ساختار سیاسی  •
 در قسمت قبلی ارکان نظام حکومتی سوئد 
 )Unitary State( به عنوان یک دولت یکپارچه
به طورکلی معرفی شد و نحوه کارکرد وزارتخانه ها 
به عنوان یکی از دو ساختار اصلی دولت سوئد شرح 
داده شد. در ادامه سازمان های دولتی سوئد و شرح 
وظایف آن ها در مقایسه با وزارتخانه ها موردبررسی 

قرار می گیرند:
سازمان های دولتی سوئد: هر وزارتخانه 
مسئولیت تعدادی از سازمان های دولتی را بر 
عهده دارد. به عنوان مثال پلیس، اداره مهاجرت و 
سازمان مالیات سوئد نمونه هایی از سازمان های 
دولتی هستند که زیر نظر وزارتخانه های مختلف 
کار می کنند. سازمان ها مسئول اجرای قوانین و 
تصمیماتی هستند که توسط پارلمان و دولت گرفته 
شده اند. دولت عالوه بر تصمیم گیری در مورد 
سیستم عمومی قوانین مرتبط با مدیریت مالی و 
حدود اختیارات و تعهدات همه سازمان ها، در مورد 
پیش شرط های نوع فعالیت هر سازمان نیز به طور 
مجزا تصمیم می گیرد. این امر به صورت اعمال 
رهنمودهای اجرایی سالیانه و صدور بخشنامه ها 
صورت می پذیرد و از طریق آن ها اهداف کاری 
سازمان که بایستی در طی سال به آن ها برسد، میزان 
بودجه در دسترس و نحوه تخصیص بودجه برای 
فعالیت های مختلف سازمان تشریح و مشخص 
می گردد. در سوئد سازمان های دولتی مهم ترین 
ابزار دولت برای اجرای سیاست های آن هستند 
که روسای آن ها در مورد عملکرد سازمان بایستی 
پاسخگوی دولت باشند. دولت با استفاده از قدرت 
انتصابی که به آن داده شده است، می تواند در مورد 
انتصاب روسای سازمان ها، معاونان، مدیرکل و 
مدیران شهرستان ها تصمیم گیری کند. انتصابات 
دیگر در سازمان در حوزه اختیارات هر سازمان 
قرار می گیرد. دولت یک نظارت دائمی بر فعالیت 
سازمان ها دارد تا اطمینان حاصل شود که منابع 
بخش عمومی به شیوه ای بهینه مورداستفاده قرار 
می گیرند و درجایی که بیشترین نیاز به آن ها هست 

استفاده می شوند. سازمان ها هرساله گزارش ساالنه 
خود را به دولت ارائه می دهند که شامل اطالعاتی 
کامل در مورد هزینه ها، درآمدها و نتایج مالی سال 
موردنظر می باشد. براساس این گزارش ها، دولت 
عملکرد سازمان ها را پیگیری و ارزیابی می کند. 
این گزارش های ساالنه به همراه داده های مربوط 
به بودجه مبنای کار در مورد تصمیم گیری برای 
بودجه ملی سال آینده و بخشنامه های تخصیص آن 
است. قابل توجه این هست که هرچند دولت دامنه 
عملکرد وسیعی برای هدایت و راهبرد سازمان های 
دولتی دارد، اما فاقد این قدرت هست که در امور 
خاص در رابطه با اعمال قانون یا اعمال صحیح 
اختیارات سازمان، در تصمیمات داخلی سازمان 
مداخله کند. در بسیاری از کشورها اینکه یک وزیر 
بتواند از طریق تصمیم گیری در کارهای روزانه یک 
سازمان، مستقیماً مداخله کند بسیار عادی است، اما 
این امکان در سوئد برای وزیر وجود ندارد و از آن 
به عنوان ممنوعیت »قانون وزیری« یاد می شود که 

به معنای اعمال تصمیم گیری جمعی دولت و نیز 
ممنوعیت در اعمال دستورالعمل برای امور داخلی 
سازمان ها می باشد. پارلمان نیز وظیفه نظارت را بر 
عهده دارد تا اطمینان حاصل کند که »قانون وزیری« 
در سوئد بکار برده نمی شود. حتی اگر به نظر دولت 
یک سازمان در اعمال و اجرای قوانین به درستی 
عمل نکرده است، اجازه دخالت نداشته و تنها راه حل 
اصالح این مشکل، اصالح قانون مربوطه از طریق 
پارلمان است. موارد استثنایی وجود دارد که پارلمان 
اختیاراتی را در خصوص قدرت تصمیم گیری به 
یک سازمان خاص داده باشد، اما به طورکلی 
سازمان ها تابع دولت و ملزم به اجرای دستورات 
دولتی می باشند. از طرفی دولت هم حق مداخله 
در اختیاراتی که مستقیماً از طرف پارلمان به یک 

سازمان داده شده است را ندارد.
سازمان ها در سوئد برحسب نوع مدیریت 
تحت دو عنوان طبقه بندی می شوند: سازمان هایی 
که توسط یک شورا اداره می گردند و سازمان هایی 

که مدیریت آن ها تنها به عهده یک مدیرکل واگذار 
شده است. هیچ اصل مدونی در این تقسیم بندی 
وجود ندارد و بنا بر تجربیات عملی تمایل بیشتری 
به مدیریت شورایی وجود دارد. اصول عمومی 
وظایف سازمان ها در دستورالعمل عمومی 
سازمان ها تصریح شده است که شرح بیشتر وظایف 
هر سازمان همان طور که در باال گفته شد توسط 
دولت صورت می گیرد. این دستورالعمل ها زمینه 
فعالیت و نیز مقررات داخلی سازمان را مشخص 
می سازد. طبق دستورالعمل عمومی، وظایف یک 

سازمان به شرح زیر می باشد:
1- سازمان باید به دقت تحوالت خارجی و 
داخلی را تا آنجایی که به حیطه فعالیت آن مربوط 
می شود، دنبال نموده و با توجه به این تحوالت 
)حتی اگر الزم به تغییرات در قوانین موجود باشد( 

پیشنهاد هایی را به دولت ارائه نماید.
2- سازمان باید ساالنه حداکثر تا اول سپتامبر 
برآوردهای خود را برای سال مالی آینده، تسلیم نماید.

3- فعالیت های سازمان باید حتی االمکان با 
سهولت و سادگی، سرعت باال و صرفه اقتصادی و 
البته بدون به مخاطره افتادن کیفیت و درستی کارها 
صورت گیرد. همچنین باید دقت شود که تا حد 

لزوم از کارمندان متخصص استفاده گردد.
4- سازمان موظف است در صورت نیاز باید با 

سایر سازمان ها همکاری و مساعدت نماید.
5- سازمان در صورت لزوم، باید اقدامات 
ویژه ای را به منظور همکاری با اشخاص عالقه مند، 
مطبوعات و سایرین که در رابطه با فعالیت های 
سازمان خواستار اطالعاتی می باشند، به عمل آورند.
6- مسئولین سازمان )شورا یا مدیرکل( باید 
حتماً زمانی را اختصاص دهند که طی آن اعضاء 

سازمان بتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند.
عالوه بر مواردی که ذکر شد، مقررات بیشتری 

در دستورالعمل هر سازمان تصریح شده است.
https://commons.wikimedia.org/wiki/ :منبع
File:Map_of_unitary_and_federal_states.svg
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اگر مؤلفه های ساختار جوامع مدرن امروزی چون 
صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، 
دموکراسی، برابری حقوقی زن و مرد، تنوع سبک 
زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی ـ قومی و مذهبی 
و حفظ محیط زیست مایه گردهمایی و تالش جمعی 
برای داشتن ملتی سربلند بدانیم اصالح طلبی را می توان 
جریانی شناخت که برای نهادینه شدن این مؤلفه ها در 
ساختار اجتماعی تالش می کند و در هر کجا با عواملی 
مواجه شود که برای محدود ساختن عمل و تأثیر این 
مؤلفه ها فعالیت می کنند او باید با هر امکانی که در اختیار 

دارد برای بی اثر کردن آن ها دست از تالش برندارد
به راستی اگر از مدعیان اصالح طلبی)آن هم در 
شرایط امروزی که به صراحت همه این مؤلفه ها 
نادیده گرفته می شود و یا اساساً جایی در مباحث درون 
ساختاری حکومت و یا در ارتباط مردم با حاکمان ندارد 
چه به صورت فردی و یا گروهی پرسیده شود که شما در 
این که بتوانید این مؤلفه ها را نصب العین قرار دهید و با 
ارائه روشنگری های معمول الزام به توجه و عمل بدان ها 
را برای حاکمان و یا حتی مردم تبیین و تعیین کنید چه 
کرده اید آیا آن ها می توانند به روشنی و با استناد به مدارک 

و شواهدی که در دست دارند بگویند که در بازه زمانی 
خاصی برای جا انداختن هریک از این مؤلفه ها کاری 

در حد یک نشست حزبی برگزار کرده اند!!!
برای نمونه اگر به رقیق ترین مؤلفه از نظر سیاسی در 
این مجموعه یعنی تنوع در سبک زندگی توجه بنماییم 
می توان شاهد مثالی را ارائه کرد که در آن فعاالن در متن 
این مرام و مسلک )اصالح طلبی( بیشتر اجتماعی و نه 
سیاسی اثر وجودی از خود بر تحوالت و تغییرات 
در این حوزه نمایان سازند و بگویند که بله ما هم در 
این زمینه این اقدامات را معمول داشتیم و یا بر مبنای 
تذکارها و فعالیت هایی که ارائه دادیم مردم توانستند 
الگوهایی را انتخاب و با تأسی بدان ها فعالیت های خود 

را سامان دهند
دوستان این که من دولت احمدی نژاد و یا فالن نهاد 
حکومتی را موردانتقاد قرار دادم و یا در روزنامه های 
منتسب به ما خبرها و مقاالت انتقادی از نوع فعالیت های 
سیاسی و اقتصادی درج شده است را می توان یک 
کار مطبوعاتی آن هم از نوع بسیار سطحی و عامیانه 
محسوب داشت زیرا که چنین فعالیت هایی ماندگار 
و اثربخش برای جریان سازی و یا فعالیت با برنامه 

نمی باشند
کار و فعالیت حزبی آن هم از نوع اصالح طلبی آن کار 
و فعالیت حزبی می باشد که در آن مؤلفه ها شناخته شود 
جایگاه آن ها در متن فعالیت های حزبی و یا عمومی و 
حکومتی ارزیابی شود و بر مبنای آن کار سازمان یافته و 
مستمر طراحی و اجرا شود تا آن حزب و یا آن مجموعه 
بتواند هواداران و نیروهای وابسته به خود را با تعالیم 
دقیق و روشن حزبی تربیت و همراه کند و تا این روند 
جاری نشود این امید که بشود کاری ماندگار و اثربخش 

شکل بگیرد بسیار بعید می نماید
در ثانی مجموعه ای که مدعی است می تواند با 
نظارت و توصیه مانع از انحراف از موازین و اهداف 
غایی انقالب و نظام شود و به نوعی این فکر و نظر 
را تبلیغ می کند که التزام عملی به قانون اساسی دارد 
باید به دنبال ظرفیت شناسی از قانون اساسی و قوانین 
موضوعه باشد در فحوای آن ظرفیت ها بتواند به آمران 
و مسئوالنی که عملشان به نوعی مغایرت با منافع و 
اهداف کالن ملی و نظام حاکم دارد این توصیه را بکند 
و یا ملزمشان بدارد که از راهی که می روند بازگردند 
زیرا که در آن منافع ملی و نظام با تهدیدات جدی 

مواجه خواهد شد
برای نمونه اصالح طلبی که مدعی است در 
مانیفست اصالح طلبان باید قانون اساسی محور 
مطالبات واقع شود و به طریق اولی آنانی که قانون 
اساسی را قبول ندارند اصالح طلب شناخته نشوند و 
در مجموعه اصالح طلبی محسوب نشوند آیا به روشنی 
و بر اساس یک کار مطالعه شده و پژوهشی می تواند 
بگوید که جایگاه صلح و مذاکره برای آن در قانون 

اساسی کجاست؟
آزادی مورد تأکید در قانون اساسی با آنچه هم اینک 
مدنظر حاکمان است و به نوعی بر مردم دیکته می شود 

چه مقدار متفاوت است؟
برابری حقوقی زن و مرد در قانون اساسی چگونه 
دیده شده است و در شرایط فعلی این نگرش چقدر 

مورد غفلت و جفا واقع شده است؟
محیط زیست و اعتبار و ارزش آن در قانون اساسی 

با نگرش و عمل مسئوالن چه مقدار متفاوت است؟
عدالت چه در حوزه برخورداری مادی از منابع و 
چه در بخش دسترسی معنوی به فرصت ها چه مقدار 

مطابقت با فحوای قانون اساسی دارد؟

و...
بله من هم قبول دارم و یا هرکسی که کمی با 
مفاهیم سیاسی انس و الفتی داشته باشد می داند که 
قانون اساسی به عنوان یک میثاق مورد تأکید و وثوق 
عمومی اما حداقلی به تناسب شرایط زمانی حال 
ظرفیت های بسیاری برای ایجاد وحدت و همدلی و یا 
فعالیت های سازمان یافته برای دفاع و تعالی منافع ملی 
دارد اما هنر در این است که افراد و گروه های مدعی در 
عرصه اصالح طلبی بیایند و با احصای این ظرفیت ها 
و غفلت هایی که از این ظرفیت ها شده است افکار 
عمومی پرانگیزه و فعالی را ایجاد کنند که در جهت 
راه اندازی یک فرایند فشار از پایین و چانه زنی در باال 
حاکمان را وادارند که با بازگشت به قانون اساسی و ارائه 
برداشت های نو از موازین مطرح در آن اتحاد عمومی را 
تعمیق و تالش برای توسعه را گسترده سازند نه اینکه 
التزام به قانون اساسی در حد یک تعهد محض باقی 
بماند و هیچ کسی برای مشخص ساختن نمادهایی 
از این التزام آن هم در ظرفیت هایی که این قانون دارد 

نکوشد
ادامه دارد

طلبان
اصالح 

در شمارگان گذشته نکته ای که فکر می کنم برای 
تمام دوستان پذیرشش کمی سنگین و پیچیده 
می نمود این نکته بود که مردم به اصالح طلبان 
اعتماد ندارند و این متفاوت است با بی اعتمادی 
و یا عدم نیاز مردم به برخورداری از یک جریان 
پویا و اثربخشی به نام اصالحات زیرا که اصالحات به عنوان یک فرایند جدی تاریخی همیشه 
بوده و محوریت بسیار بزرگی را در فعالیت های عموم مردم داشته است اما اگر مردم تلخی هایی 
را از فرایندهایی به این نام تجربه کرده اند در اصل انعکاسی از ناتوانی و ناکارآمدی مدعیان این 
حوزه بوده است برای باز کردن بحث و قابل هضم نمودن آن مجبورم که ابتدا به مختصات یک 
جریان اصالحی اشاره ای داشته باشم تا بر مبنای آیتم هایی که مطرح می شود و به عنوان شاخصه های 
اصالح طلبی شمرده می شود به این نکته بپردازیم که چرا معتقدیم که مدعیان اصالح طلبی در 
حال حاضر نتوانسته اند انتظارات مردم را برآورده سازند. یک اصالح طلب به روشنی باید بداند 

که چه می خواهد.

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

یادداشت

افغانستان و »بیم و امید« پیرامون انتخابات 
پیش رویش مسئله ای حیاتی است که 
پرداختن به آن به هیچ وجه به بررسی 
متغیرهای عادی هر بازه انتخاباتی ختم 
نمی شود. به بیانی دیگر جامعه افغانستان 
از آن دست جوامعی نیست که به راحتی از 
آن نظرسنجی گرفت و با مردمش در مورد 

خواسته های انتخاباتی صحبت کرد.
 جامعه چندپاره و متکثر افغانستان در 
دل خود شاهد پرورش و رشد اندیشه هایی 
بوده که به هیچ عنوان پروسه رفراندوم را به 
رسمیت نمی شناسند. اصوالً هر آنچه مورد 
هدف جامعه مترقی بوده است؛ از برابری زن 
و مرد گرفته تا آموزش وپرورش همگانی 
مورد خصم طالبان بوده است. پس از حمله 
آمریکا به این کشور نه تنها افراط گرایی 
طالب ها از بین نرفت؛ بلکه در صورتی 
دیگر نمود پیدا کرد. کشتار، گروگان گیری و 
تهدیدهای پی درپی که به خصوص در زمان 
انتخابات شدت بیشتری می گیرد؛ مطالبات 
دموکراتیک اقشار مختلف افغانستان به ویژه 
نسل جوان و تحصیل کرده آنان را معلق 
می گرداند و شاید عده ای را هم به کلی نا 
امید گرداند. طالبان به خوبی می داند که 
اگر مسیر افغان ها به سمت دموکراسی و 
گفتمان های پیرامون آن پیمایش شود؛ در 
آنجایی نخواهد داشت! نگارنده معتقدم که 
نگرش و جهان بینی آن ها و سرجمع هر آن 
چیزی که آتوریته های عقیدتی ایشان بر آن 
بنا شده است؛ مانع برپایی افغانستانی آباد و 
آزاد خواهد شد. البته الزم به ذکر است که در 
میان اعضای این گروه، به ویژه مقامات ارشد 
آن اختالفات چشم گیر و بعضاً با ریشه های 
عقیدتی وجود دارد. از جدا شدن اعضای تیم 
طالبان و تشکیل جبهات مختلف جهادی 
تا مذاکره های پی درپی با زلمی خلیل زاد 
و حضور در مسکو و ...همه بیانگر سطح 
اختالفات عمیق آنان می باشد. شکی ندارم 
که آن دست از مذاکره کنندگانی که با زلمی 
خلیل زاد و ضمیر کابلوف بر سر یک میز 
می نشینند و در مورد صلح یا آتش بس 
گفتگو می کنند؛ مورد لعن و نفرین عده ای 
دیگر از هم تیمی هایشان هستند. اما بی گمان 
هر دو دسته به دنبال یک چیز هستند و آن 
بقای طالبان در عرصه قدرت افغانستان 
است. حال چه از طریق »آتش بازی« باشد 
چه گفتگوهایی که احتماالً نتیجه ای در بر 
نخواهد داشت. آن قدر که کنگره آمریکا، 
خلیلزاد مرد مورد اعتماد خود را برای 
توضیحات در مورد مذاکره فراخواند. بدیهی 
است که نسل آگاه و تحصیل کرده و به ویژه 
زنان افغانستان، عقاید و اوامر طالبان و دیگر 
هم فکرانش را نمی پذیرند؛ به همین سبب 
انتخابات به هیچ وجه نمی تواند قدرت و در 
نتیجه پرورش ایدئولوژی طالب ها را تضمین 
کند. به گمان آنان رعب و وحشت، منجر 
به خدشه دار شدن دموکراسِی به اصطالح 
تق ولق افغانستان می شود؛ اما همین مقدار 
نیز آینده روشنی را برای نسل فردای افغان ها 
رقم می زند. اگرچه عده ای از مردان و زنان 
افغانستان کماکان گمان می برند که باید در 
جبهه طالبان حضور داشته باشند و اتفاقًا 
همین مورد نیز از شیوع دموکراسی می کاهد؛ 
ولی فقدان گفتماِن جامع پیرامون آزادی 
می تواند قدرت افراط گرایی را روزبه روز 
افزایش دهد و توان چانه زنی ترقی خواهان 
را کاهش دهد. طبیعتاً آن بخش های جامانده 
از تحوالت فکری نسل امروز نیز در نبود 
افغانستانی آزاد بر پریشانی اندیشه خود 

باقی می مانند.
نبرد طالبان جنگ بر سر قدرت است. 
قدرتی که یک طرفه است و همه را به خودی 
و غیرخودی تقسیم می نماید. عده محدودی 
را صاحب امر می نماید و سهم مشارکت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... دیگران را به 
صفر می رساند. انتخابات اگرچه در تعریف 
سیاسی پایین ترین حد مشارکت سیاسی 
می باشد؛ اما بااین وجود می تواند عاملی 
قوی و محکم برای پس زدن تفکری باشد 
که افغانستان را از ترقی، تحول و فردای 

آزادی بازمی دارد.

 بیم و امید فردای
افغانستان

ادریس محمدی
روزنامه نگار و فعال سیاسی

Edrismohammadi1994@gmail.com

)Federal State و دولت فدرال Unitary State پراکندگی انواع دولت در کشورهای دنیا )دولت یکپارچه 
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اندیشه] گفتمان[

انقالب اسالمی کارش را با ساختارشکنی شروع 
کرد. وقتی ما شعارهای اول انقالب را مالحظه کنیم 
می بینیم مردم شعار می دادند: »روح منی خمینی 
بت شکنی خمینی« منظور مردم کدام بت بود؟ 
ساده اندیشی است تصور کنیم هدف غائی و نهائی 
از حرکت مردم ایران در سال 57 فقط در سرنگونی 
شاه خالصه می شد. نه امام خمینی و نه مردم خواسته 
نهائی شان جابجایی در قدرت نبود. تغییر بنیادین 
ذهنی و عینی شرایط جامعه بود. برای در هم شکستن 
نابرابری ها و تبعیض ها و خاتمه دادن به چپاول و غارت 
سرمایه های مادی و معنوی مردم، پایان دادن به حاکمیت 
اربابان زر و زور و تزویر در شکل سنتی و مدرنش. و 
به یک معنا بازگشت دوباره به خدا، شناخت دوباره از 
خدا و خدا را فهمیدن و با خدا زندگی کردن طوری که 
در این میان صاحبان زر و زور و تزویر نتوانند میان خدا 
و بندگان خدا قرار گرفته و خواسته های خود را بنام 
خدا و دین به مردم تحمیل کرده و جایگاهی فرازمینی 
برای تداوم سلطه خویش دست وپا کنند. آنجا که شاه را 
سایه ِی خدا می پنداشتند، آنجا که تثلیث خدا شاه میهن 
را و نظم سیاسی آن و شاه را به عنوان حافظ و نگهبان و 

نماد این نظم بسان بتی در هم شکستیم.
یعنی بازی هایی را که آن ها آفریده بودند تا مردم 
را در آن بازی ها خواب کنند. به عنوان مثال چراغانی 
نیمه ِی شعبان که امام خمینی با دستور اعتصاب بت آن 
را شکست و بسان جدش امام حسین که حج بدون 
خدا، حج شرک آلود را رها کرد تا در کربال آزادگی را 
به انسان ها بیاموزد. و بگوید دین بدون آزادگی پشیزی 
نمی ارزد؛ اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید؛ بت شکنی 
کرد و جشن نیمه ِی شعبان را به احترام مردم داغدار و 
عزادار برگزار نکرد. و از همین جا بود که مسیر انقالب 
اسالمی از بت سازانی که دست اندرکار بودند تا اعتصاب 
چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، از هم جدا 
شد. بت سازان، اسالمی که به مردم نشان می دادند 
همان اسالمی بود که امام خمینی بعدها آن را اسالم 
آمریکائی نامید. آنان بعدازآن که نتوانستند با سیاست 
جدائی دین از سیاست جلوی انقالب و مداخله 
مردم را در سرنوشتشان بگیرند، در سال 63 در آستانه 
انتخابات مجلس دوم بار دیگر چهره خود را آشکار 
کرده ولی این بار با قیافه ای حق به جانب و طرفدار دین 
و والیت و انقالبی تر از انقالبیون، شعار »سیاست فقط 
حق مجتهدین است1« را برای جدا کردن کل ملت از 
سیاست پیش کشیدند این بار نیز امام خمینی بت شکنی 
کرد و بعدازآن بود که امام خمینی بت شکنی هایش را 
یکی پس از دیگری آغاز کرد. بت حرام بودن بازی 
شطرنج، بت الیتغیر بودن احکام اسالمی در قبال نیازها 

و ضرورت های جامعه اسالمی و ... 
را  آن  امروز  همان که  یا  بت شکنی  اساسًا 

ساختارشکنی می نامند همزاد انقالب است؛ همزاد هر 
انقالبی است و بدون آن انقالب تا حد یک جابجایی 
خونین قدرت تقلیل میابد. ساختارشکنی به معنای 
هرج ومرج نیست در درون ساختارشکنی ایجاد نوعی 
نظم نوین هست. نظم پویا! نظم خودپاال! اما ایجاد نظم 

جدید بدون در هم شکستن نظم کهنه شدنی نیست.
در سایه انقالب این نظم فقط تََرک برداشت. در 
هم شکسته نشد. عامل بقای این نظم از بین رفت اما 
آلترناتیو نظم جدید و انقالبی به همین سادگی شکل 
نمی گیرد و مسائل مختلفی هستند که در شکل گیری 
نظم جدید مؤثرند و دخیل. منافع طبقات و گروه های 
رهاشده و مسائل دیگر ازجمله کسانی که از نظم کهنه 
بهره مند بودند ولی ظاهراً شریک جرم صاحبان قدرت 
قبلی محسوب نمی شوند و هم به لحاظ تشکیالتی 
متشکل ترند و هم کارآمدتر چون در نظم کهنه 
جایگاه هایشان تعریف شده است و جامعه انقالبی 
نیاز به آرامش و ادامه روند فعلی دارد تا بعداً به تدریج 
تغییرات حاصل بشود. تغییرات فیزیکی سریع 
انجام می شوند اما تغییرات متافیزیکی بطئی هستند 
و به سختی دچار تغییر می شوند مانند این است که 
شما بخواهید 35 میلیون یا 70 میلیون نفر صددرصد 
اوالً منطقاً و عقالً و سپس عمیقاً و روحاً تغییرات و 
ساختارهای جدید را به صورتی هماهنگ منسجم و 
یکجا درونی کنند. شدنی نیست اوالً به خاطر این که 
انسان ها یکسان نیستند و طبع های مختلفی دارند، 
دوماً به لحاظ اجتماعی واجد آموزه های متنوع، 
جایگاه های متفاوت اجتماعی و ... که در نظم پیشین 
داشتند انگیزه های متفاوتی در رابطه با نظم جدید که 
اتفاقاً خودشان هم در شکل گیری آن می بایست دخیل 
باشند، پیدا می کنند و با مسائلی در نظم اجتماعی و نیز 
در نظم کالن مواجه می شوند که یک شبه نمی توان 
مدعی شد نظم نو شکل گرفته است. بدیهی است 
در ابتدا مردم که هویتشان، هستی شان، هنجارهایشان، 
ارزش هایشان، اخالقیات و خلقیاتشان و رفتارهایشان 
در سایه نظم پیشین شکل گرفته، به صورتی ناخودآگاه 
همان رفتارهایی را انجام می دهند و همان نقش ها و 
انتظارات نقش را از خود نشان می دهند که پیش از 
انقالب از خود بروز می دادند. تغییرات خیلی سخت 
است و مستلزم زمان زیادی هم هست. ازاین رو اگر 
ساختارشکنی درست به موقع و بجا انتخاب نشود 
شما ممکن است سر از جای دیگری دربیاورید. و 
با نظمی ناشناخته و غریب روبرو بشوید. مهندسی 
فرهنگی الزم است با حوصله فراوان البته مهندسی 
فرهنگی فقط نرم افزاری نیست بلکه با شاخص های 
نرم افزاری مطالعه و کنترل می شود. و ممکن است شما 
مجبور باشی که از ابزارهای سخت هم مانند تغییر شیوه 
تولید گرفته تا تغییر در مناسبات تولید هم استفاده کنی 
و از همه مهم تر با مشارکت خود مردم )یعنی توسعه 
سیاسی( از آسیب شناسی گرفته تا چاره جوئی باید 
انجام شود. یعنی مهندسی فرهنگی اگر توسط خود 
مردم انجام نشود، منجر به نظمی پایدار نخواهد شد. 

درواقع ما با یک انقالب ناتمام مواجه هستیم.

دوم خرداد فرصتی برای تداوم و تحقق  •
انقالب اسالمی:

دوم خرداد فرصتی برای ساختارشکنی ای بود که 
با امام خمینی آغاز شده بود ولی بعدازآن امام فراموش 
شد. و یا به دالیلی پیگیری نشد. و طبیعی هم هست. 
اصوالً انقالب یک کنش جمعی است. ساختارشکنی 
نتیجه و محصول کار و اراده ِی جمعی است. یک نفر 
به عنوان امام و رهبر که از همه انقالبی تر است. تجربه 
کار جمعی بیشتری دارد در جریان تمام مسائل انقالب 
بوده است و بیشتر از دیگران آماده فداکاری است و 
منافع شخصی اش کمتر از دیگران است، فقط می تواند 
مؤلفه های ساختارشکنی را بدهد. دیگران هستند که با 
شور و مشورت و از همه مهم تر با تقسیم کار و استفاده 
از عقل عملی و عقالنیت ابزاری به صورت جمعی و 

مسئوالنه مسائل را پیش ببرند.

چگونه می توان با مراجعه به آرمان های  •
انقالب پاسخ نیازهای نسل امروز را داد؟

یکی از مؤلفه های غیرقابل انکار و کامالً مشهود 
نظم جدید که در پی ساختارشکنی قرا بود به وجود 
بیاید، حاکمیت »قانون« بود. امام خمینی یکی از دالیل 
نامشروع بودن سلطنت پهلوی را غیرقانونی بودن آن 
می دانست و این نشان می دهد که گفتمان آن روز 
انقالبیون مسأله قانون بوده است. امام خمینی برای 
پرهیز از غیرقانونی بودن حکومت جمهوری اسالمی 
اولین کاری که کرد آن را به رفراندوم گذاشت. مؤلفه دوم 
نظم نوین جمهوریت بود. و آن در راستای نهضت احیای 
تفکر دینی قابل ارزیابی است گرچه مفهوم جمهوریت 
از مفاهیم مدرن است و در پارادایم مدرن زاده شده است 
و ما اصراری نداریم ریشه های آن را هرچند به صورت 
تطبیقی در اسالم جستجو کنیم اما مسائلی هست که 
در راستای مسائل مستحدثه و مقتضیات زمان می توان 
آن را بررسی کرد و در آرای عالمه نائینی هم رد آن 
را پی گرفت. همچنین آیات »و شاورهم فی االمر« و 
»امرهم شورا بینهم«. موضوعی که مجاهد نستوه آیت ا... 
طالقانی به آن بسیار می پرداخت و قطعاً نظر ایشان فراتر از 
موضوع شوراها در قانون اساسی بود و اصوالً به موضوع 
حکومت برمی گردد. بدیهی است منظور نظر قرآن از 
»امر« سیاست و مدیریت جامعه است که می بایستی از 
طریق شور و مشورت انجام شود. همچنین امام وقتی 
راجع به غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی صحبت 
می کند. این بحث را پیش می کشد که گیریم پدران 
ما رأی به پهلوی دادند. پدران ما که نمی توانند راجع 
به ما تصمیم بگیرند معلوم می شود منشأ مشروعیت 
حکومت از نظر امام خمینی خواست مردم است و 
هم ازاین روست هم نوع نظام و هم قانون اساسی را 
به رأی مردم گذاشت و این را بارها و بارها در کالم 
امام مشاهده کرده ایم »اسالم با سلطنت مخالف است.« 
گفتمان انقالب اسالمی از منظر جمهوریت یا سلطنت، 
به سوی جمهوریت چربش دارد. اما ساختارشکنی 
فقط به این دو موضوع خالصه نمی شود. و عمیق تر 
از این حرف هاست. موضوع تغییر بدیهیات ارزشی 

اخالقی و هنجاری جامعه را در برمی گیرد. درواقع تا 
ما آسیب شناسی معرفتی را انجام ندهیم، در چرخه ِی 
توسعه نایافتگی افتاده ایم و بیرون هم نمی توانیم برویم. 
ساختارشکنی به ما کمک می کند آسیب شناسی 
درستی داشته باشیم. ما )هردو طیف موافقان و مخالفان 
اصالحات را می گویم( همه در فضا و هوائی تنفس 
فرهنگی می کنیم که سنتز آن غلت زدن از نوعی استبداد 
به نوعی دیگراست. همانند ماهی هایی که در یک تنگ 
پر از آب کثیف زندگی می کنند. و همدیگر را متهم 
می کنند درحالی که هیچ کدام به آلوده بودن آب تنگ 
توجه ندارند. مادام که این آب عوض نشود، محیط 
ناسالم خواهد بود. یعنی می خواهیم بگوییم ما با قرائت 
مختلف از اصالح طلبی مخالف نیستیم اما این قرائت ها 
تا توجهشان به علت العلل آلودگی ها و ناکارآمدی ها 
نباشد، پاسخ درستی نخواهند داد. اگر دقیق باشیم 
خواهیم دید آسیب شناسی اصالحات را می توان از 
درون ساختارشکنی بیرون بکشیم. ما در اصالحات 
شعارمان این بود معاند را به مخالف و مخالف را به موافق 
تبدیل کنیم اما سر از جایی درآوردیم که خود اصالحات 
از درون پوکید و همان آفت خودی و غیرخودی از درون 
آن بیرون تراوید. مشکل ما وجود قرائت های مختلف و 
حتی مخالف نیست که سعی کنیم تکثر را تعمیم بدهیم. 
وقتی نمی توانیم مخالف را برتابیم تکثر منجر به فروپاشی 
می شود. در اصالحات شعار می دادیم اصالحات به 
قهرمان نیاز ندارد و خودجوش است و ... اما دیدیم 
که اصالحات بیش از هرزمان دیگری به قهرمانان 
خود وابسته بود و بیش ازاندازه به خاتمی وابسته شد. 
و با رفتن خاتمی فروکش کرد. ما می گفتیم اصالحات 
بازگشت پذیر نیست اما بازگشت پذیر شد. در دوره 
اصالحات سعید حجاریان از دوگانگی کارکردی 
صحبت می کرد. و دوگانگی کارکردی با محوریت 
هاشمی ممکن بود. اما توسط تیم سعید حجاریان یعنی 
اکبر گنجی محور دوگانگی یعنی هاشمی مورد هجوم 
قرار گرفت. و تئوری گله پرندگان و ... که هیچ کدام 
ره بجایی نبرد. اما آسیب شناسی ها به این ها محدود 
نمی شود. ما می بینیم درحالی که اساس جمهوریت 
بر برابری همه ِی شهروندان بنا می شود و یک برابری 
حقوقی است سوای نژاد زبان و قومیت و سوای این که 
در کدام جغرافیا زندگی می کنند اما دیدیم اصالح طلبان 
با بازگشت به پان ایرانیسمی که برخواسته از ایدئولوژی 
سلطنت پهلوی مبنی بر نژاد آریائی بود موجب دلسردی 
بقیه شهروندان ایرانی شدند و خیل عظیمی از هواداران 
خود را در شهرستان ها و مناطقی که قومیت و هویت 
قومی در آنجا ها شکاف اصلی است از دست دادند. 
وقتی ساختارشکنی های الزم برای استقرار نظم نو 
انجام نشود، اصالحات هم بر همان ساختارهای کهنه 
و ناکارآمد بنا شده و خاصیت خود را از دست داده و 
سر از جایی درمی آورد که امیدهای بدنه جامعه نسبت 

به کارآمدی آن را از بین خواهد برد.
درواقع این آسیب  را موقعی متوجه شدیم که در 
حال بررسی آسیب شناسانه انقالب مشروطه بودیم و 
ریشه ها و خواستگاههای انقالب مشروطیت را مطالعه 

می کردیم. اصوالً دریافت ما از پدیده های مدرن دچار 
اعوجاج بوده بر خواسته از اپیستمه و سامان دانائی جامعه 
خودمان بوده و آنچه را که خودمان می خواستیم به عنوان 
شناخت از غرب تحویل جامعه داده ایم. و در جامعه هم 
عده ای که با گروه اول مخالف بودند بدون این که سعی 
کنند دریافت گروه اول از غرب را نقد کنند، آن را مبنا 
قرار داده و مخالف غرب شدند. گروه اول غرب زده 
نامیده شدند و گروه دوم مذهبی مخالف تجدد. یعنی 
هم غرب زدگی مان بر اساس توهم شکل گرفت و هم 
نقطه ِی مقابل آن. یکی از مسائلی که بیش از یک قرن 
است ما را درگیر خود کرده است بحث جدائی دین از 
سیاست است. ما می بینیم مدرس می گوید سیاست ما 
عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. آنچه 
مدرس به دنبال آن است این است که می بیند عده ای 
سعی دارند با طرح جدائی دین از سیاست درواقع دارند 
شیطنت می کنند تا بخش عمده ای از مردم را که مذهبی 
هستند و عامل محرکه شان تکلیف شرعی است و چون 
احساس می کنند تکلیف دارند در سیاست دخالت 
بکنند، از صحنه سیاست خارج بکنند و بدین وسیله 
استبداد آزادانه کارش را انجام بدهد. و از طرف دیگر 
می بینیم طراحان این نظریه در غرب چون می دیدند 
که عده ای تحت دین، حق انحصاری برای خود در 
سیاست قائل بودند و با این سیاست قصدشان جدا کردن 
مردم از دخالت در تعیین سرنوشتشان است، آمدند و 
گفتند که دین از سیاست جداست تا با کنار گذاشتن 
علما فرصتی برای دخالت مردم در سرنوشتشان فراهم 
شود. امام خمینی سال 63 در آستانه انتخابات مجلس 

دوم شورای چنین موضع گیری می کند:
»از اموری که الزم است امروز تذکر بدهم شاید بعد 
دیر بشود، قضیه انتخابات است. همان طوری که مکرر 
من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در 
انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، 
نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. 
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان 
دست خودشان است. .... آن وقت شیطنت این بود که 
سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند 
و ما بسیار ضرر خوردیم و آن ها هم بسیار نفع بردند. این 
مطلب شکست خورده، حاال می گویند که سیاست حق 
مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد 
نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی 
مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی 
نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ماّل بیایند دخالت بکنند. 
این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه، 
آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به واسطه 
آن ها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این 
تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. )صحیفه امام ج 
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همان طور که مالحظه شد، دغدغه ِی امام خمینی 
دخالت مردم در سرنوشتشان است. اگر با جدائی 
دین از سیاست مخالف است؛ به دلیل آن است که در 
زمان او چنین جا افتاده بود که جدائی دین از سیاست 
یعنی جدائی بخش اعظم مردمی که متدین هستند از 

سرنوشتشان. این در حالی است که دغدغه ِی جان الک 
و توماس هابز تفاوتی با دغدغه ِی امام خمینی ندارد. 
بحث عنب و انگور است. ما که بر سر الفاظ باکسی 
دعوا نداریم اصل مفهوم است که یکی است. این یعنی 
اساس جمهوریت. به این معنی امام خمینی قطعاً یک 
جمهوری خواه است. و این مفهوم را از مکتبی گرفته 
است که خودش می گوید اسالم ناب محمدی )ص( 
است.   ازاین دست مفاهیم بسیار است. که از حوصله این 
مطلب خارج است، لیکن باید اذعان داشت دریافت های 
ما از غرب دچار اعوجاج است و ریشه آن ها در فضای 
فرهنگی مسمومی است که رویکرد باز تولید نابرابری 
و استبداد را دارد. این مسأله از شناخت شناسی هایمان 
از سامان دانائی و اسطوره های معنایی و اسطوره های 
روایی، از ادبیات و ذخایر و نیز ژانرهای به رسمیت 
شناخته شده زبان فارسی و در بدیهیات ادبیات 
عامیانه ِی مان و درنهایت در ایدئولوژی و نظم گفتمانی 
)discurse( غالب و زیر گفتمان های حاکم بر مراکز 
آموزشی خانواده و غیره است که به صورتی زنده کارکرد 
باز تولید استبداد را بر عهده دارند، نشأت می گیرد. بدون 
این آسیب شناسی دچار فرافکنی شده و فقط همدیگر 
را متهم خواهیم کرد. همین فضا برای اصالح طلب 
و اصولگرا به صورتی یکسان بی هیچ تغییری وجود 
دارد و گفتمان اصالح طلبی همان اندازه آلوده است که 
گفتمان اصولگرایی. و اصوالً مفهوم سازی های اسالم 
آمریکائی و اسالم ناب محمدی )ص( برای مرزبندی 
میان تفکر انقالبی مبتنی بر برابری و برادری تمام انسان ها 
و به یک معنا پی ریزی یک ساختار جمهوری تمام عیار 
که مستضعفین عمالً در جایگاه ولی نعمت و پرسشگر 
از حاکمان قرار بگیرند با اسالم خشک مقدس ها و 
بی دردها و به یک معنا حامیان نابرابری و استثمار و 
فراقانون و خودسر بودن حاکمان، بر این اساس بود 
و دقیقاً رویکرد ساختارشکنانه داشت. رویکردی که 
باید ادامه داشته باشد. و اصالح طلبی بدون توجه به این 

ساختارشکنی ها ره بجایی نخواهد برد.
1- از نظر امام طبق آنچه در سال 63 گفت معلوم می 
شود. امروز دیگر جدایی دین از سیاست خطر بالفعل 
نیست و تمام شده است. بلکه امروز خطری که انقالب را 
تهدید می کند و بالفعل است این است که سیاست را فقط 
حق مجتهدین بدانیم و از نظر امام این خطر بسیار بزرگتر 
از جدایی دین از سیاست است. در این قضیه یک جعل 
معنای به ظاهر کوچک ولی درواقع بسیار خطرناک انجام 
گرفت که موجب تحریف انقالب از ریشه و اساس و 
مبنای نفی جمهوریت از حکومت در تئوری هاو دکترین 
هایی شد که  شبانه روز از رسانه ملی پخش و تبلیغ و 
منتشر می شود و آن این که طوری تبلیغ می کنند گویی 
امام فقط از خطر جدایی دین از سیاست گفته و اصال 
هیچگاه سخنی از خطر بزرگتر یعنی  خطر سیاست فقط 
حق مجتهدین است چیزی نگفته؟! همچنین امام صریحا 
اشاره می کنند که آن توطئه سابق شکست خورده یعنی 
االن مطرح نیست خطری که فعال انقالب را تهدید میکند 
خطر انحصار سیاست در مجتهدین، فقهاو روحانیون 

است که اشاره ای به آن نمی شود.

آسیب شناسی جنبش اصالح طلبی یک مطلب و چند پرسش

1ساختارشکنی و انقالب اسالمی

علی مهری

Ali.mehri1339@gmail.com
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جامعه] محرم[

عاشورا ؛ تقابل دو دین!

شــاکله و رکن اصلی قیــام عاشــورا و انقالب 
حســینی، ایســتادگی در برابر »دیِن ظاهری « بود. 
اساســًا در واقعه ِی عاشورا صحنه ِی تقابل دو دین و 
ســتیز عقل و جهل نمود دارد. در زیارت اربعین که 
منسوب به امام صادق )ع( است، آمده که امام حسین 
)ع( خون قلب خود را برای مقابله با جهل نثار کرده 
است. جهل با علم تعارض ندارد، بلکه جهل با عقل 
در تعارض است. خاندان بنی امیه در فاصله ِی رحلت 
پیامبر خدا تا حادثه ِی خونین کربال )کمتر از 50 سال( 
آن چنان مسیر دین را به بیراهه و انحراف کشیدند که 
از دین جز پوســته ای شــکننده باقی نماند و در اوج 
تحریف و قلب حقیقت، اهل بیت پیامبر را از زیر ُسم 
اسبان و تیغ های آخته گذراندند. »ُشریح قاضی« که 
روزگاری آب وضوی پیامبر را به نشانه تبرک و تیمن 
به صورت خود می کشید، در فاصله ای کوتاه حکم به 
قتل فرزند رسول خدا- حســین زهرا - داد! همان 
حســینی که در کودکی اش مورد نــوازش و محبت 
زائدالوصف پیامبر خدا بود و خطاب به او می فرمود؛ 
»تو سید جوانان اهل بهشــت هستی!«. علت این 
جنایت تاریخی و قتل فرزند رســول ا...، دنیاطلبی 
و زیاده خواهــی بود. »ُشــریح قاضی« مظهر و نماد 
این زیاده خواهی اســت و آن چنان اسیر »دینار« شد 
که »دین« را باخت. »دینِ ظاهری« مشخصه هایی 
دارد که مهم تریــن آن ها زیاده خواهی، منفعت طلبی، 
دنیاگروی و حق گریزی اســت. گاهی فرد به لحاظ 
ظاهر دین دار است؛ محاسنی دارد، پیشانی، نشانی 
از عبادت دارد، اما فکر یزیدی اســت، زیاده خواهی 
و افزون طلبی در اندیشه اش موج می زند، یزید واقعی 

اســت. »شمربن ذی الجوشن«  زیاده خواهی  همان 
محصــول و خروجــی »دینِ ظاهــری« اســت. 
»شمربن ذی الجوشن« از فرماندهان سپاه امام علی 
)ع( و جانباز جنگ صفین است و در میدان جنگ 
تا مرز شهادت پیش رفت!»شمر« شانزده بار با پای 
پیاده به ســفر حج رفته است!. شمر و بسیاری دیگر 
که آن طرف ایســتاده اند، آدم هایی هستند که پیشانی 
پینه بسته داشتند. بسیاری از آن ها اهل تهّجد بودند. 
اولین خصوصیت شمر این بود که می گفت: »شکم از 
همه چیز برای من مهم تر است«. این یعنی دنیاگروی 
و لذت طلبی هــای بی حصر مادی و فاصله گیری از 
حقیقت. شمر درواقع اسیر شکم و هیچ و پوچ های 
دنیای مادی شــد. مــا امروز بیش از هــر زمان نیاز 
به کالس شــمر شناســی داریم و این که چرا انسان 
از مرتبه هــای بلند عزت به حضیض ذلت ســقوط 
می کند؟!. اساسًا ریشه ِی قیام عاشورا و جنگ با آل 
الله و اهل بیت پیامبر )ص(، زیاده خواهی، دنیاگرایی، 
قدرت طلبی و منفعت اندیشی های خاندان بنی امیه بود
یک جوان امروزی شاید ظاهرش منطبق با شئون 
ارزشی و دینی نباشد، اما چه بسا که فکرش عاشورایی 
و شیفتگی اش به امام حســین )ع( در نقطه ِی اوج 
باشد. گاهی انســان در زیر چتر زیارت عاشورا و با 
همین »َعَلم و ُکَتل«ها یزیدی می شــود! گاهی فرد 
زیارت عاشورای روزانه اش ترک نمی شود، اما نسبت 
به اتفاقات جامعه ِی پیرامونی خویش بی تفاوت است. 
فقــر درون جامعــه را حس نمی کنــد، از درک درد 
محرومان و رنج گرسنگان عاجز است. سر در لک 
دادوستدها و مناسبات فردی خویش دارد. درحالی که 
نقل تاریخ اســت )به روایت شعیب بن عبدالرحمن 
خزاعی( »بعد از حماسه عاشورا، مردان قبیله ِی بنی 
اســد - هنگامی که خواستند جسد مطهر حضرت 
سیدالشهدا علیه الســالم را دفن کنند - بر دوش آن 
حضرت، اثر زخمی یافتند که کاماًل از جراحت های 

جنگی متفاوت بود؛ زخم کهنه ای بود که هیچ شباهتی 
به زخم های روز عاشــورا نداشــت. از امام ســجاد 
علیه السالم در این مورد ســؤال کردند؛ آن حضرت 
در پاسخ فرمود: »هذا مما ینقل الجراب علی ظهره 
الی منازل الرامل والیتامــی« این زخم بر اثر حمل 
کیسه های غذا و به دوش کشیدن هیزم به خانه های 
بیوه زنان و یتیمان است.« شهریاری که به شب ُبرقع 
پوش/ می کشــد بار گدایان بر دوش/ ناشناسی که 
به تاریکی شب/می برد نان یتیمان عرب. سوگواری 
و اقامه ِی عزا اگر مسئولیت ساز و معرفت زا نباشد، 
به یک ُکنش بی حاصل پرداخته ایم. حتی اگر در کنار 
عبــادات و انجام فرایض و واجبات و مســتحبات، 
معرفت و تفکر و تعقل نباشــد، فــرد به بیراهه رفته 
اســت. در کتاب تاریخ مســعودی آمده است که در 
کربال هر روز 20000 نفر در فرات غســل می کردند، 
غسل قربة الی الله که حسین را بُکشند و می گفتند: 
»غسل می کنیم تا ثوابش بیشتر باشد!«. عقل سرخ 
عاشورایی فراتر از دلبستگی های زمینی و معادلت 
دنیایی و دغدغه های تن و جســم است. عطش در 
 h2o تراز عاشورا با آب یعنی آنچه ما آن را با فرمول
می شناسیم، فرو نمی نشیند! همه ِی انقالب عاشورا 
تزریق بیداری، حرکت، تکلیف، مســئولیت، شور و 
شعور به کالبد جامعه خواب زده و فاسد آن روز بوده 
است، حتی اگر به قیمت شهادت اهل بیت پیامبر تمام 
شود! اگر این مکتب توفنده به تراژدی محض تبدیل 

گردد، ظلم و جفا به آرمان ها و اهداف عاشوراست.
یکی از مهم ترین آســیب ها در فرهنگ عزاداری 
حضرت سیدالشهدا )ع( این است که ما عاشورا را 
از جنبش، نهضت و مکتب به »تراژدی« تنزل داده ایم 
و از اندیشه ورزی و تفکر در قیام حسینی بازمانده ایم. 
در تبریز و در زمان مشــروطه، ثقه السالم - عارف 
مجاهد تبریز- جهاد کرد که روس ها او را دســتگیر 
و ظهر عاشورا اعدامش کردند و این اتفاق در حالی 

رخ داد که همان روز چندین هزار عزادار حســینی و 
قمه زن در هیئات تبریز بر سر خود می کوبیدند!. همان 
روز یک مجاهد تبریزی از هیئت ها خواست حداقل 
عزاداری های خود را به ســمت میدان اعدام منتقل 
کنند تا روس ها ببینند و بترسند و اعدام نکنند که از 
هیئتی ها جواب شنید: »ما عزاداری خود را می کنیم و 
کاری به کسی نداریم، بگذارید با عاشورا و اباعبدالله 
حال کنیم! « آری آن روز چند هزار نفر با قمه بر سر 
خود کوبیدند و آن عالم مجاهد و آزادی خواه در میان 
بی تفاوتی هزاران هزار زنجیر زن و به اصطالح عزادار 
حســینی، به دار اعدام آویخته شــد! مکتب با تفکر 
همراه اســت، بیدارگری دارد، انسان ها را از رخوت 
و رکود و ســکون و سکوت و بی تفاوتی باز می دارد، 
اما تراژدی احساس است، خفتگی و رخوت می آورد 
و نیازهای حّســی را فقــط برمی انگیزاند. مکتب، 
مطالبه گری دارد، ظلم ستیز است. اگر عاشورا مکتب 
شد، شام غریبان نقطه ِی آغاز دیگری می شود و پیام 
قیام حسینی را برای همه ِی عصرها و نسل ها انتشار 
می دهد. اما انسان گرفتار در حلقه ِی تراژدی، حسین 
را در شام غریبان پایان یافته می بیند. تراژدی، احساس 
را تغذیه می کند، اما مکتب فکر و اندیشه را. مکتب 
تشنه تفکر است و تراژدی َعَلم و ُکتل و سنج و طبل 
می خواهد. مکتب تفکر و تحول است، تراژدی تخدیر 
است. تفکر اگر عاشورایی شد، دغدغه ها نیز جدی و 
حقیقی می شود، نگرانی ها از ُبعد فردی به جنبه های 
اجتماعی عمومیت و تسّری پیدا می کند، گذشت و 
فداکاری و ایستادگی در برابر ظلم و بیداد جان تازه ای 

می گیرد
جنس وابســتگی ها، دل بســتگی ها و نیازها در 
عاشــورا از قالب آب ونان و خــواب و خور و جنس 
و جسم فراتر است. در حقیقت، عطش در جبهه ِی 
عاشورا و برای عاشوراییان مفهوم دیگری دارد. آنجا 
که از حنجره هایی عاشــق آوای »احلی من العسل« 

می َتراَود، ســخن از منفعت های شــخصی و بیم و 
هراس از مرگ نیست. در سوگ حسین )ع(، اشک 
توقفگاه نیســت، بلکه مقدمه ِی رسیدن به اندیشه و 
حقیقت اســت و این منطق منطبق با رویکرد زینب 
اســت؛ همان چاره ساز دشت نینوا )برخالف برخی 
واعظــان و ذاکران که زینب را بیچاره قیام حســین 
معرفی می کنند!( که علیرغم آوار ُمهلک و سهمگین 
مصیبت و شهادت هجده تن از بهترین هایش در یک 
نیمروز، آواز حرکت ســر داد و در تراژدی عاشورا و 
ســوگ برادر توقف نکــرد و از محنت و مصیبت به 
معرفت و حقیقت رفت و با تکیه بر فکر و اندیشه ِی 
بلند خویش، از دل مصیبتی جان فرســا یک مکتب 
جوشــان و بالنده پدید آورد. درواقع حسین »بلوغ« 
بود و زینب »بالغت«. حسین »تألیف« بود و زینب 
»انتشــار«، و حتی بهترین و برترین کتاب هم بدون 
انتشار کامل نیست! شاعر چه زیبا نقش بی بدیل زینب 
در ترویج مکتب عاشورا را تصویر می کند: ِســـــّر 
نی در نینـــــوا می ماند اگر زینـب نبـود / کــربــال 
در کـربــــال می ماند اگر زینب نبود / چهره ِی سرخ 
حقیقت بعد از آن طوفان رنـــگ / پشـــت ابری از 
ریا می مـــاند اگر زینب نبود. زینب سالم ا... علیها 
با آن همه ماتــم و اندوه بازنایســتاد و حرکت کرد و 
منزل به منزل به ترویج انقالب برادر قامت برافراشت 
و قیام کرد! تا جایی که با سخنان آتشین و خطبه های 
بلیغ، بندگان زر و زور و تزویر را به عمل ننگینشــان 
آگاه کرد و در پاسخ عبیدالله زیاد، فرمود: »ما رأیت ال 
جمیال« من در کربال جز زیبایی هیچ ندیدم! »آنتوان 
بارا« سردبیر هفته نامه شــبکه الحوادث کویت، در 
کتابی در شــرح مقام و جایگاه حضرت زینب کبری 
)س( تحت عنوان »صرخه اکملت مسیره« )زینب 
فریاد فرمند( که بیست وپنج سال تحریر و تألیف آن به 
طول انجامید، می گوید: »افسوس که شیعه مکتبی به 

بزرگی و عظمت عاشورا را تنها مرثیه کرده است!«.

حمیدرضا عسگری
شاعر و روزنامه نگار

hamid.asgari605@gmail.com
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جامعه] دموکراسی[

دموکراســی از واژه demokratian یونانی گرفته شده است که خود 
ترکیبی از demos به معنی مردم و kratein یعنی حکومت کردن اســت. 
به این ترتیب دموکراسی یعنی حکومت به وســیله مردم. )حاتم قادری، 
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم( دموکراسی علیرغم شهرتی که داشته و 
همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ بوده است درعین حال 
از مبهم ترین واژگان سیاسی اجتماعی نیز به شمار می آید چراکه اختالفات 
فراوانی درباره معنا و مفهوم دموکراسی و نیز انواع آن وجود داشته است. 
به گونه ای که به ســختی می توان به زبان مشــترکی درزمینٔه دموکراسی 
دســت یافت. این اختالفات به گونه ای اســت کــه در عصر حاضر که 
دموکراســی به عنوان یک ارزش در افکار عمومی مورد تلقی قرارگرفته 
است حتی نظام های دیکتاتوری و استبدادی نیز از دموکراسی داد سخن 

به میان آورده اند.
به لحاظ نظری نیز میان اندیشــمندان مختلف پیرامون دمکراســی 
تفاوت هــای فراوانی وجود داشــته و هرکســی تالش نموده اســت تا 
دیدگاه های خویش را بر دمکراسی تحمیل نماید به گونه ای که دمکراسی 
را بر اســاس مبانی نظری خویش به تفسیر درآورده است؛ اما بااین حال 
آنچه مسلم اســت این اســت که آنچه به نام دمکراسی در سطح جهان 
وجود خارجی پیداکرده اســت و در حال حاضر نیز موجود است غیر از 
دمکراسی مطلق به معنای مردم سالری واقعی هست. چراکه دمکراسی 
مطلق عبارت اســت از شرایطی که در آن تمامی مردم یک جامعه به طور 
یکسان حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و اظهارنظر در تمامی 
امور مربوط به جامعه خود را آن هم به صورت مستقیم داشته باشند و این 
در حالی اســت که در عمل چنین کاری نه امکان پذیر است و نه تاکنون 
چنین اتفاقی در تاریخ افتاده است و حتی دموکراسی یونان باستان که گاه 
ادعا می شود از نوع دمکراسی مستقیم بوده است چنین ویژگی را نداشته 
است چراکه به عنوان مثال در آتن دوران باستان بردگان اکثریت جمعیت 
را تشکیل می دادند ]حدود پنج برابر ساکنان اصلی آتن را بردگان تشکیل 
می دادند[ اما حقوق شهروندان را نداشتند و جزئی از مردم نبودند )سیمور 
مارتین لیپست، دایره المعارف دموکراسی ص 700( و یا در همین کشور 
اساسًا زنان حق هیچ گونه مشارکت سیاسی نداشتند بنابراین فقدان یکی از 

شرایط دمکراسی مطلق آن را از جنبه مطلق بودن خارج می سازد.
به طورکلی می توان نظریه پردازان و اندیشمندانی که در باب موضوع 
دموکراسی سخن گفته اند را به مخالفان و موافقان دموکراسی تقسیم نمود. 
به لحاظ تاریخی نیز همین دیدگاه ها در مخالفت یا موافقت با دموکراسی 
وجود داشته است به گونه ای که به عنوان مثال افالطون از حکمای یونان 
باستان دموکراسی را حکومت بی خردها می دانست. )عبدالر حمان عالم، 
تاریخ فلسفه سیاســی غرب ج 1 ص 96( درحالی که هم زمان مردم آتن 

تالش می کردند تا دمکراسی را در میان خود اجرا نمایند.
به لحاظ نوع استدللی که میان موافقان و مخالفان دمکراسی انجام 
وجود داشــت نیز می توان در یک نگاه کلــی چنین دریافت نمود که این 
دو گــروه یا از منظر دینی به ابــراز نظر پرداخته اند و یا از منظر غیردینی، 

سکولریستی و عرفی.

دیدگاه مخالفان دموکراسی: •
الف. استدالل های عرفی و سکوالر: مخالفت با دموکراسی تقریبًا 
قدمتی به اندازه قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. نخستین مخالفت ها 
با دمکراســی به لحاظ اندیشه ای شــاید به دیدگاه های سقراط برگردد 
که طبق تفسیری که شــاگردش افالطون از وی ارائه می دهد مشخص 
می شود ازجمله مخالفان دموکراسی بوده و حتی به نوعی جان بر سر راه 
این اعتقادات خویش گذاشت. وی دموکراسی موجود در آتن را به مثابه 
گله گوسفندان می دانسته که در آن حکمرانی جهل و خودپرستی صورت 
می گیرد. وی نظریه برابری همه انسان ها که از اصول دموکراسی بود و بر 
انتخاب مقامــات از راه رأی گیری حمله کرد و اعالم نمود دولت باید در 
حاکمیت آریستوکراسی هوشمندان باشد چراکه عامه ی مردم از دانش 
به دورند. )عبدالرحمان عالم، همان ص 69( پس از ســقراط شــاگرد 
وی افالطون نیز در نوشــته هایش به ویژه جمهور آشکارا دشمنی خود را 
با دموکراسی نشان می دهد. در دوران معاصر نیز انتقادات و مخالفت ها 
با دموکراســی به شــیوه خارج از دین فراوان هســت. »جورج ویگل« 
از دانشــمندان معاصر، ضمن موافقت با ابعادی از دموکراســی واقعی، 
با توجه به این که نســبت میان فــرد و دولت به نظر وی، تنها چهره های 
قابل مشاهده در چشم انداز دموکراسی است، دموکراسی را دچار مشکل 
جدی می داند. قبل از وی »هایدگر« )19761899( دانشمند آلمانی نیز با 
انتقاد از نظام های چندحزبی و جامعه کثرت زده، بیان کرد که دموکراسی 
تنها راه حل برای جهان و جامعه فن زده مدرن نیست. دکتر شریعتی نیز 
اگرچه به لحاظ فکری وابسته به جبهه سکولر نیست اما در سخنان خود 

با استدلل های جامعه شناختی و برون دینی به نقد دموکراسی می پردازد 
وی در این زمینه می گوید: در دموکراسی و لیبرالیسم نظام اجتماعی غربی 
آزاد است که هر چه بخواهد و می پسندد انتخاب کند ولی عماًل عوامل 
فرهنگی و هنری و تبلیغاتی و سیاسی جوی را پدید می آورد که وی همان 
چیز را پسند می کند که برایش تعیین کرده اند، همان چیز یا کسی را انتخاب 

می کند که باید انتخاب شود:
... من رأیم را آزادانه ابراز می کنم و باکمال دقت و صداقت به حساب 
می آید اما خود این رأی را در من نصب کرده اند، دیکتاتوری آشکار بعد از 
رأی قرار دارد و دیکتاتوری مخفی پیش از آن )علی شــریعتی، مجموعه 

آثار 12، ص. 47(
ب. استدالل های مبتنی بر تعارض دموکراسی با دین: مخالفین 
ارتباط دین و دموکراســی معتقدند با توجه به اینکه دموکراســی نظامی 
است که مبتنی بر هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی غربی 
قرار دارد بنابراین دموکراسی به لحاظ مبنا با نظام دینی در تعارض هست 
به عنوان مثال شــهریار زرشــناس در این زمینه می نویسد: »دموکراسی 
مدرن، دموکراســی »اومانیستی« است. اومانیسم در یک تعریف کوتاه 
به معنای »اصالت انســان« در برابر »اصالت خدا« و نشانه ای از روح 
طغیان بشر )در صورت مثالی و نوعی خود( نسبت به خداوند و شریعت 
آســمانی و مباهات به این طغیان است. در چنین وضعی صورت مثالی 
بشر تجسم نفس اماره است که نه فقط حقایق دینی را نفی می کند بلکه 
حتی بنیادهای مخلوط و مغشوش و شرک آلود کاسموسانتریک یونانی 
و یونانی - مســیحی قرون وسطی ]مسیحیت تحریف شده ای که شاکله 
آن بر بنیانی یهودی - یونانــی و در تضاد با حقیقت وحیانی و توحیدی 
تعالیم حضرت عیسی )ع( تحقق یافت و می توان آن را مسیحیت تاریخی 
نامید[ را نیز به کناری نهاده و به صــورت خود بنیاد، نفس اماره را عین 
قانــون و مبنا و معیار و میزان  همه امور قرار می دهد و »حق« حاکمیت 
را به آن می دهد... دموکراسی بر نفی حاکمیت خداوند و شریعت الهی 
بنیان گذاری گردیده است. در حقیقت، دموکراسی مدرن به عنوان پارادایم 
اجتماعی - سیاســی غرب مدرن بر پایه نادیــده گرفتن و نفی ربوبیت 
تشریعی خداوند ســامان گرفته است فلذا ماهیتی شــرک آلود دارد.« 
)شهریار زرشناس، معنا و ماهیت دموکراسی به نقل از سایت رجانیوز( 
طبیعی است با چنین دیدگاهی نسبت به دموکراسی و شرک آمیز دانستن 
آن نمی توان میان حکومت دینی که بر پایه دین و در جهت بسط توحید بنا 
می شود نسبتی برقرار نمود. البته در میان اندیشمندان سکولر نیز شبیه 
همین دیدگاه وجود دارد و آنان با در نظر گرفتن مبانی تفکر دموکراسی و 
البته با منحصر نمودن دموکراسی در دموکراسی های مطرح در غرب تضاد 
دین و دموکراسی را نشان می دهند. )مباحثه حسین بشیریه و عبدالکریم 
ســروش: تعارض میان دین و دموکراسی، آری یا نه؟! روزنامه جامعه / 
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دیدگاه موافقان دموکراسی: •
الف. اســتدالل های عرفی و سکوالر: به عنوان مثال اسپینوزا در 
این زمینه می گوید: »دموکراسی معقول ترین شکل حکومت است؛ زیرا 
در این حکومت هرکسی حاضر است که دولت بر اعمال او نظارت کند 
ولی اجازه نمی دهد که دولت بر افکار و اندیشــه او  مســلط شود یعنی 
چون هر کس یکســان فکر نمی کنند، رأی اکثریت )در اعمال نه افکار( 
قدرت قانونی پیدا می کند« )باروخ اسپینوزا ج کتاب تاریخ فلسفه( و یا 
افرادی مانند ژان ژاک روســو و توماس جفرسون معتقدند انسان ها اگر 

آزاد و برابر زاده می شوند حق برابر دارند که در حکومت مشارکت کنند. 
آدمیان که طبعًا )بر طبق استدلل مربوط به خواست الهی بنا بر مشیت 
آفریدگارشان( از موهبت آزادی برخوردارند حق دارند که هرگاه از ایشان 
درخواست پیروی از اقتدار سیاسی یا تسلیم شدن می شود رضایت داشته 
باشــند. )سیمور مارتین لیپســت، همان ص 716( البته استدلل های 
فراوانی بر توجیه دموکراسی گفته شده اســت که مجال ذکر آنها در این 
جا نیســت و بهتر اســت به کتب مربوطه ازجمله کتاب دایره المعارف 

دموکراسی مراجعه شود.
ب. استدالل های دینی: اساس استدلل کسانی که دموکراسی را 

تحسین نموده و تعارضی میان دین و دموکراسی نمی یابند این است که:
اواًل: همانگونه که گفته شد دموکراسی مطلق امکان تحقق خارجی 
ندارد و تمام دموکراسی های موجود فاقد ویژگی های دموکراسی مطلق 

می باشند.
ثانیًا: وقتــی که نتوان به دموکراســی مطلق دســت یافت می توان 
دموکراســی را به گونه ای تعریف کرد که از ســویی واجد هسته مرکزی 
و مشترک تمام انواع دموکراســی ها باشد و از طرفی فاقد نقاطی باشد 
که باعث تعارض میان دین و دمکراســی نوع غربی یا دمکراسی مطلق 

می گردد.
ثالثًا: از دیدگاه اسالم به دموکراسی نه به عنوان یک هدف بلکه به مثابه 
یک شــیوه و روش نگریسته می شود و از طرفی هر گونه شیوه مشروع و 
کارآمدی که برای تحقق حکومت اسالمی بتوان از آن استفاده کرد ازنظر 
اسالم اشکالی ندارد لذا نتیجه نهایی این می شود که می توانیم به گونه ای 
دموکراسی را تعریف نماییم که هم کارکرد آن را داشته باشد و هم تعارضی 
با دین نداشته باشد. به عنوان مثال حجت السالم دکتر علی اکبر رشاد در 
این زمینه می گوید: »ساز انگاری و ناسازانگاری دین و دموکراسی بستگی 
تام دارد به تعریف دین و دموکراسی از سویی و نوع نگاه به هستی، انسان 
وجامعه از سویی دیگر. دین درونگرا و فاقد نظامات اجتماعی نمی تواند 
نسبتی )مثبت یا منفی( با دموکراسی داشــته باشد. البته هر گونه دینی 
حقیقتًا با دموکراسی تکثر گرای لیبرال در تعارض است و معارضت باتکثر 
گرایی نیز با اصل مماشــات ومدارات دینی منافات ندارد... اسالم دینی 
خردگرا، جامع و جامع گراست لهذا در چارچوب گزاره ها و آموزه های 
آن می توان نوعی نظامات اجتماعــی دموکراتیک طراحی وارائه کرد ما 
این مدل را دموکراســی قدسی می نامیم.« )علی اکبر رشاد، دموکراسی 

قدسی، ص 93( آیت الله جوادی آملی نیز معتقدند:
»دموکراســی در قانون به این معنا که انسان خود را بی نیاز از قانون 
الهــی بداند و یا خود را مجاز در تغییــر احکام خداوند بداند با توحید و 
دینداری ناب نمی سازد، اگر کسی بخواهد با رأی خود یا دیگران احکام 
قطعی دیــن مثل نمــاز و روزه را تغییر دهد چنین امــری اگرچه به نام 
دموکراسی باشد مردود و باطل اســت؛ اما دموکراسی در نحوه اجرای 
احکام و نیز در موضوعات به این معنا که کسی بگوید ما همه احکام الهی 
را چــه در عبادات، چه در معامالت و چــه در حدود و دیات قبول داریم 
ولی در موضوعات که آنها را چگونه پیاده کنیم، کشــور را چگونه اداره 
کنیم، سیستم و ســاختار امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چگونه 
باشــد و مانند آن با نظر مردم و اکثریت صورت می پذیرد این دموکراسی 
مخالف توحید نیست و لذا مقبول است و در دین وحکومت اسالمی نیز 
مورد توجه قرارگرفته است« )عبدالله جوادی آملی، ولیت فقیه، ولیت 

فقاهت و عدالت، ص 515(
نتیجه این که آنچه ما با آن در طول تاریخ مواجه بوده ایم دمکراسی غیر 

مطلق یا نسبی بوده است که در آن برخی از ویژگی های دمکراسی ها وجود 
داشته اســت و نه تمام ویژگی ها و زمانی که با وجود برخی ویژگی های 
دمکراســی می توان نام دمکراسی را بر یک نظام سیاسی نهاد می توان از 
دمکراسی های متضاد سخن به میان آورد و در نتیجه به راحتی نمی توان 
صفت ضد دمکرات را درباره انواع حکومت ها بیان نمود؛ اما بااین حال 
به منظور اینکه دامنه توسعه مفهوم دمکراسی چنان افزایش نیابد که هر 
حکومتی ولو حکومتی که حتی در مقام نظر، قائل به برخی ارزشــهای 
بنیادین دمکراســی نباشــد بتواند نــام دموکرات بودن را یدک بکشــد 
دانشــمندان تالش کرده اند تا بامطالعه انواع دمکراسی در سطح جهان 
نقاط مشترک دمکراسی را به دست آوردند که ارکان دمکراسی محسوب 
شده و در نتیجه هر دولتی که حداقلی از این شرایط را دارا باشد می تواند 
صفت دمکراتیک را بر خود بگذارد. به طورکلی دانشــمندان از دواصل 

به عنوان اصول مادر دمکراسی یاد کرده اند که عبارتند از:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی.

ب. داشتن حق برابر در ِاعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق 
یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد. )دیوید بیتهام و کوین بویل، 
دموکراسی چیست؟ ترجمه شــهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 

1379، ص 17(
اما به صورت جزئی تر این اصول عبارتند از:

1. اصل رضایت )قبول عامه(: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان 
در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساســی در فلســفه سیاسی 
دموکراسی است و این اصل حتی ازنظر اندیشه سیاسی اسالمی و به ویژه در 
نظام سیاسی ولیت فقیه مورد توجه قرارگرفته است و بر طبق آن با وجود 
اینکه منشأ مشروعیت نظام سیاسی از جانب خداوند متعال هست اما برای 

تحقق عملی حکومت نیاز به عنصر مقبولیت عمومی مردم وجود دارد.
2. اصل حاکمیت مّلی و مشــارکت عمومی: مقصود آنست که 
سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص 
معّین و یا طبقه حاکمه مّتکی نباشد یعنی حاکمیت و سیادت از آِن تمامی 
مردم اســت و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، ازهر گونه 
انحصار در روند تصمیم ســازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری 
می کنند. این از اصول دموکراسی است که در واقع تمام اصول و مؤلفه های 

دیگر، جلوه های جزئی تر آن هستند.
3. اصل برابری: شهروندان کشور در برابر قانون بایستی یکسان و 
برابر باشــند. این برابری می تواند از حدود سیاسی خارج شده و معنای 
درجــه ای از برابری در فرصتهــا در همه زمینه ها )اقتصــاد، آموزش و 
پرورش و...( را به خود بگیرد. در هر صورت اصل تســاوی شهروندان 
در برخورداری از حقوق شــهروندی یکی از اصول زیربنایی همه انواع 

دمکراسی ها هست.
4. درجه ای از آزادی: آزادی گفتار، نوشتار، اجتماع، دادخواهی و 
آزادی عقیده وایمنی از تعدی خودسرانه دولت ازجنبه های مختلف آزادی 

هستند.
5. حاکمیت قانون: این اصل شالوده و نگهدارنده آزادی ها و حقوق 
فردی است. حکومت قانون می تواند محدوده و مرز آزادی فرد را با توجه 
به برخی امور که به اساس آزادی و دمکراسی لطمه ای وارد نکند محدود 

نماید. بدون قانون، اساس آزادی نیز در معرض تهدید و نابودی است.
6.  حاکمیت مــردم )حاکمیت اکثریت(: اصل حاکمیت مردم از 
اصول مادر دموکراسی اســت که در واقع تمام اصول و مؤلفه های دیگر 
جلوه های جزئی تر آن هستند. البته دموکراسی سیاسی درواقع و در مقام 

عمل به معنای حاکمیت اکثریت یانصف به عالوه یک خواهد بود.
7.  حق شهروندی: شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت در 
نظر گرفته می شود که از سویی برخوردار از حقوق مدنی است و از سوی 
دیگر مکلف به تکالیفی در برابر دولت است. شان شهروندی از مفاهیم 

اساسی زندگی دموکراتیک محسوب می شود.
8.  سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، 
حّق رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از 
تصمیمات دولت را داشته باشد. )عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه ها ص 

273 با اندکی تغییر( 
بنابراین امروزه با در نظر گرفتن ایــن اصول می توان هر دولتی را که 
واجد حداقلی از این ویژگی ها باشــد را دولت دمکراتیک نامید هرچند 
ممکن اســت برخی نظریه پردازان غربی که به غلط خود را مرجع تفسیر 
علوم می دانند و دموکراسی را بر طبق مبانی نظری خویش تعریف می کنند 

آن را دموکراتیک ندانند.
منبع: پرسمان
تلخیص: سرویس سیاسی

از عوامل مهم پیشرفت در غرب، آوردن راه های شناخت حقیقت یا همان تفکر 
منطقی در حل مسائل روزمره است و به عبارتی فراگیرتر فلسفه به متن زندگی 
روزمره یا همان کف کوچه و خیابان آورده شد؛ یعنی فلسفه از کنج دانشگاه ها به 
میان مردم عادی و در فضای روزمرگی انسان ها قرار گرفت و افراد جامعه در 

تصمیمات فردی خود حقیقت زندگی روزمره را وارد نمودند...
البته این تحول نه به صورتی از باال به پایین بلکه خواستی طرفینی بوده است و این تغییر که الزام دموکراسی است از طرف 

مردم عادی نیز مورد مطالبه هم قرار گرفته بود.
چرا ورود فلسفه به زندگی عادی و روزمره مردم الزام دموکراسی است؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت ها 
که حاصل خرد جمعی و آرای درست ملت هاست در سایه این تفکر برآیندی بهتر و عالی تر در مدیریت جامعه به دست خواهد 
داد؛ بنابراین آموزش تفکر یا همان فلسفه در روابط میان فردی و روابط دولت و مردم در عصری که قدرتمندان عرصه سیاست 
خود را نماینده مردم می خوانند بسیار ضروری و حیاتی است. شاهد مثال عدم توجه به این نگاه در عرصه تعلیم و تربیت، ضعف 
در تفکر و تشخیص درست از نادرست و به تبع آن عدم توانایی در تصمیم گیری توسط دانش آموزان است، هرچند که دانش 
آموزان متوسطه دوم امروزه کتاب تفکر و رسانه را در برنامه درسی خود دارند اما متأسفانه هم به دلیل ضعف در محتوای کتاب 
و هم عدم توجه کافی به این درس مهم آن گونه که نیاز جامعه امروز هست نمی تواند تفکر و روش های برخورد را به دانش 

آموزان یاد دهد.

رویکرد 

بحث بر سر دموکراسی و یا به تعبیر 
امروزی مردم ساالری بدون شناخت بنیادهای 
آن، بحثی ناقص و نارسا است. اینکه امروزه بر 
سر موفقیت و عدم توفیق و سابقه دموکراسی 
سخن گفته می شود نیازمند و مستلزم آن است 
که شاخصه های دموکراسی که همان بنیادهای 
آن است را بشناسیم. بنیادهای دموکراسی و یا 
ارکان آن مبتنی بر چهار رکن اساسی است و به 
هر حکومتی که این ارکان را در نظام سیاسی خود 
منظور کرده و بدان التزام نظری و عملی داشت 
نظام سیاسی دموکرات اطالق می گردید. این 

ارکان مهم عبارت اند از:
1- قانون اساسی

2- نظام پارلمانی )مجلس(
3- احزاب سیاسی
4- مطبوعات آزاد.

در گذشته حکومت دموکراسی به حکومتی 
گفته می شد که چه در قالب و شکل نظام مشروطه 
سلطنتی و چه در قالب و شکل جمهوری بر این 
ارکان و بنیادهای ذکرشده استوار بوده است. از 
میان این ارکان چهارگانه، قانون اساسی وجه تمایز 
اصلی نظام دموکرات با نظام های استبدادی در هر 
نوع آن اعم از پادشاهی )مونارشی(، الیگارشی، 
آریستوکراسی، فاشیستی، دیکتاتوری نظامی، 
میلیتاریستی )ارتش ساالر( و غیره بوده است 
چراکه در نظام دموکرات اختیارات و وظایف 
و قدرت فرمانروا اعم از پادشاه مشروطه یا 
رئیس جمهور یا فرمانروا بر مبنای قانون اساسی 
از حالت نامحدود درآمده و محدود و مقید 
می شود. مجلس و نظام پارلمانی نیز رکن دوم 
نظام دموکراسی است که به وضع قوانین برای اداره 
جامعه پرداخته و آن را از خودمحوری و استبداد 
رأی دور نگه می دارد؛ اما رکن سوم دموکراسی چه 
از نوع مشروطه سلطنتی و چه از نوع جمهوری، 
اگرچه بعد از قانون اساسی و نظام پارلمانی 
)مجلس( قرار می گیرد ولی از جهت اهمیتی 
که در جلوگیری از خودکامگی دارد از دو رکن 
دیگر مهم تر جلوه می کند، به گونه ای که گفته شده 
حکومت دموکراسی بدون احزاب سیاسی با 
دیکتاتوری فرقی ندارد رکن چهارم حکومت 
دموکراسی مطبوعات آزاد هستند که نقش بسیار 
مهم اطالع رسانی و آگاهی بخشی و به روز کردن 
و یا به روزآمد نمودن دانسته ها و اطالعات عمومی 
و مردمی و فرهنگ سازی عمومی در ابعاد سیاسی 
و اجتماعی و غیره و جهت دهی و تنویر افکار 
عمومی را به عهده دارند. به خصوص در جوامعی 
که احزاب سیاسی وجود نداشته و فعالیت احزاب 
سیاسی تعطیل باشد فی المثل در مقاطعی از تاریخ 
ایران، مطبوعات نقش احزاب سیاسی و وظیفه و 

رسالت آنان را نیز به عهده می گرفتند.
این امر سبب شکنندگی مطبوعات در حوادث 
و رویدادها و تحوالت سیاسی می گردید. امروزه 
رکن پنجمی نیز به ارکان دموکراسی افزوده شده که 
آن آزادی های مدنی است در قالب آزادی بیان و 
قلم و اندیشه و عقیده و آرمان و نیز توسعه نهادهای 
مدنی و اجتماعی که از حقوق ملی و مردمی دفاع 
کنند به گونه ای که دموکراسی بدون آزادی های 
مدنی بی معنی است و حکومت مردم ساالری 
بدون آزادی های مدنی بی وجه، بی پایه و بدون 
اساس تلقی می شود؛ اما دموکراسی دارای 
روش هایی برای اجرای اهداف و آرمان ها و 
منویات خود است که مهم ترین آنها استفاده 
از انتخابات و رأی اکثریت و مراجعه به آرای 
عمومی در قالب انتخاب از میان کاندیداتورها 
یا نامزدهای نمایندگی مجلس، رئیس جمهور، 
شوراها، انتخابات محلی و شهرداری ها و 
غیره و نیز رفراندوم یا همه پرسی برای تأیید یا 
رد مسئله ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یا 

اقتصادی در قالب آری - نه= بلی - خیر است.
طبیعی و بدیهی است که آرای عمومی و 
اکثریت فقط به مثابه روش های دموکراسی 
محسوب می شوند نه هدف دموکراسی؛ 
بنابراین جامعه و حکومت و دولتی که 
صرفاً از روش های دموکراسی استفاده 
می کند و به آرمان دموکراسی پایبند نیست 
نمی تواند حکومتی دموکرات محسوب 
شود. خصوصاً امروزه در جهان حکومت ها 
و دولت ها سعی می کنند تا با تقلید صوری 
و ظاهری از روش های دموکراسی و نیز 
تشریفات قانون گذاری و ایجاد مجالس 
ملی خود را دموکرات و جلوه دهند و ما 
شاهد دموکراسی های غیرمستقیم از نوع 
دموکراسی های پارلمانتاریستی بسیاری در 

جهان هستیم. 
منبع: روزنامه شرق
دکتر صفر یوسفی
استادیار و مدیر گروه تاریخ

بنیادهای دموکراسی

دموکراسی و ارکان آن

آموزش تفکر ضرورت دموکراسی

محمدجواد مقدم
روزنامه نگار و فعال سیاسی

zinivand.j@gmail.com



دوهفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز :حزب اراده ملت ایران
مدیر مسئول : بهمن کبیری پرویزی

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

نشانی: تهران، خیابان باقرخان شرقی، نرسیده به خیابان جمالزاده روبروی خیابان دکتر قریب، پالک 17، طبقه اول
چاپ: پیام رسانه         کد پستی: 1419648641 نمابر:66918556  تلفن: 66918555  

سازمان آگهی ها و امور مشترکین: 44672934      ارتباط پیامکی با نشریه اراده ملت:  30007650002967
ISSN:2645-4246

یاد بود

مراسم ترحیم سید نعیم و سید رضا خضری
در اقبالیه قزوین برگزار شد

مراسم هفتمین روز از درگذشت سید نعیم و سید رضا خضری فرزندان سید جمال خضری بازرس 
حزب اراده ملت دبیر شعبه استان قزوین با حضور پرشور مردم، نمایندگان، مسئوالن کشوری و استانی 
در مسجد حضرت علی اصغر )ع( شهر اقبالیه برگزار شد. در این مراسم اعضای ارشد حزب اراده ملت 

از سراسر کشور نیز حضور داشتند

دوهفته نامه

دبیر شعبه استان یزد حزب اراده ملت گفت:

اصالحات باید از خود اصالح طلبان شروع شود
احمد علی غالبی دبیر حزب اراده ملت یزد در 
گفتگو با سایت بشارت نو با اعالم تشکیل اولین 
ستاد انتخاباتی توسط اعضای حزب اراده ملت یزد، 
گفت: انتصاب افراد از باال بدون اینکه نمایندگی 
تشکل یا حزبی را داشته باشند در شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان مغایر دموکراسی است.
احمدعلی غالبی، دبیر حزب اراده ملت یزد و فعال 
سیاسی اراده ملت در جلسه رسمی این حزب با 
اعضا گفت: یکی از دالیل ناکامی احزاب در ایران، 
انتخاب افراد از باال به پایین است. این در صورتی 
است که این انتخاب باید از پایین و از طرف مردم 
باشد تا احزاب، در بین مردم ریشه دار و مردمی باشند. 
با این کار، احزاب با اندک تندبادی از هم نمی پاشند.
غالبی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل احزاب انعکاس 
نظرات مردمی است، اضافه کرد: جای تأسف است 
برای اصالح طلبانی که با شعار اصالح طلبی زیرا 
دقیقاً رفتارهایی را انجام می دهیم که خود برای جناح 
مقابل به آن معترض هستیم. یکی از هدف های 
اصالح طلبی شفایت در دموکراسی و افزایش 
مشارکت مردم عادی در سرنوشت خودشان 
است. نمی شود کسانی که چنین هدفی دارند در 

درون خود محفلی، غیر شفاف و با سازوکار غیر 
دموکراتیک و از باال به پایین عمل کنند.

مخالفت احزاب استان با تعیین تکلیف و  •
دخالت در مسائل یزد از تهران

دبیر حزب اراده ملت یزد با تأکید بر اینکه انتخاب 

افراد حقیقی و قرار دادن آنان در شورای اصالح طلبان 
مخالف دموکراسی است، تصریح کرد: بسیاری از 
این نوع عملکرد که افراد حقیقی وارد شوراهای 
اصالح طلبی شوند، مخالف هستند زیرا همه فعاالن 

و احزاب باید از سهم مساوی برخوردار باشند.
غالبی در ادامه با طرح این پرسش که چرا شورای 

عالی اصالح طلبان نحوه انتخاب اشخاص حقیقی 
را بر عهده دبیران احزاب استان ها قرار نداده و این 
انتخاب را توسط کسانی است که هیچ گونه شناختی 
از فعالیت های استان ندارند، ادامه داد: حزب اراده 
ملت شعبه یزد اعتراض شدید خود را نسبت به این 

تصمیم و عملکرد اعالم می کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین بزرگ ترین 
نقش ایراد شورای عالی سیاستگذاری را پاسخگو 
نبودن و حاکمیت مناسبات محفلی و پنهان مطرح 
و تأکید کرد: حزب اراده ملت شعبه یزد، انتقاداتش 
به این شورا را به صورت مکتوب و شفاهی هم 

متذکر شده است. 
البته ما با آگاهی نسبت به انتقادات و حفظ 
استقالل تشکیالتی، همچنان در این شورا 
حضور خواهیم داشت و چنانچه برخی دست از 
تصمیمات محفلی و پنهان خود برندارند به وی 
به هیچ وجه اجازه موج سواری و منفعت طلبی 
نخواهیم داد و آن ها را به مردم یزد معرفی خواهیم 
کرد و با این نوع اقدامات غیردموکراتیک، 
مخالفت خواهیم کرد. ما اصالحات را از خود 

اصالح طبان شروع می کنیم.

از داغ جگرسوز تو زیبا پسر من
آمد به سرم، آنچه نباید، به سر من

تا جان بود اندر تنم، ای غنچه خندان
هرگز نرود روی خوشت از نظر من

بدون شک مرگ فرزند در هر سن و سالی که باشد، سخت ترین تجربه برای هر پدر و مادری 
است. در فرهنگ ما بزرگ ترین استرس ها و اضطرابات معطوف به مرگ و سوگ فرزندان می باشد و 

سازگار شدن با این شرایط کاری است بس طاقت فرسا و مشقت بار.
آنچه مسلم است این همه رنج و اندوه به هرحال باید پشت سر گذاشته شود و زندگی با تمام 
تلخ کامی ها جریان عادی خود را پیدا خواهد کرد.با شناختی که از جناب خضری ارجمند داریم ایشان 
با صبر و شکیبایی مثال زدنی، این مصیبت عظما و اندوه جانکاه را تحمل نموده و از همه مهم تر خانواده 
داغدارشان را به زودی به زندگی عادی باز خواهند گرداند. حزب اراده ملت ایران این مصیبت وارده 
را به جناب سید جمال خضری بازرس حزب و دبیر شعبه استان قزوین و خانواده محترم ایشان تسلیت 
و تعزیت عرض می نماید و شعر زیر را که به زبان ترکی و زبان حال ایشان و مادر داغ دیده توسط 

شاعر توانمند رضا قاسمپور سروده شده تقدیم می دارد:

باخدیم قلم قاشینا
یازدیم قبیر داشینا

سیزدن سورا کول اولسون
بو دونیانین باشینا

داغدا آچیب الالالر
چولده اوینور باالالر
چمندن گول دردی لر

گونشه یئر ساالالر

قاداز دوشوب جانیما
قبیردن گل یانیما

سیزین عشقیز آی باال
اود سالیبدی قانیما

عزیزینم آی باالم
اولدوز باالم، آی باالم

آتاسی یاتا بیلمز
دوالنماسا آی باالم 

بولود گویلرده گزه ر
چیچک باغالری بزه ر

بیر جوت جاوانی قوربان
آناسی درده دوزه ر

آدام گئده ر آد قاالر
آغیزالردا داد قاالر

ائوالدی جوت اوله نین
قلبینده چوخ درد قاالر

گلیر آغ قوشون سسی
قوناقالرین تحفه سی

تسلیته گله نین
یورولماسین نفسی

سالمیم وار سیده
بلکه بیر گون قئیده

بهشت ده قدم وورار
آناسی زولفون دیده 

الی الی چالیم یاتاسان
قیزیل قانا باتاسان

نعیم، رضا آی باالم
شهید لره چاتاسان

اوغالنین سسی گلدی
نه تئز یئدی سی گلدی
کورپه باالما الی الی

گئدیب ییرمی سی گلدی

تئلینی گوله باغالر
آغالرام، گوله باغالر

سیدلر مزاریندا
سپیله ن گوالب آغالر

پیام تسلیت

شریفی تأکید کرد:
حزب اراده ملت در شورای 

عالی حضور دارد ولی چنانچه 
شاهد تصمیمات محفلی و غیر 
شفاف باشیم به طورقطع برای 

ادامه راه مسیر دیگری را 
انتخاب می کنیم

امید شریفی دبیر شعبه استان گلستان حزب اراده 
ملت در یازدهمین جلسه شعبه در گرگان با اشاره 
به نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفت: همان طور که قبالً تصمیم گرفته بودیم در 
انتخابات پیش رو از کاندیدای حزبی حمایت 
می کنیم و در همین راستا ستاد انتخابات حزب 
را از 15 مهرماه تشکیل خواهیم داد تا برنامه ریزی 
الزم برای حمایت از کاندیدای حزب در دو حوزه 

انتخابیه صورت گیرد.
وی افزود: حزب اراده ملت در شورای عالی حضور 
دارد ولی چنانچه شاهد تصمیمات محفلی و غیر 
شفاف باشیم به طورقطع برای ادامه راه مسیر دیگری 
را انتخاب می کنیم. مواضع حزبی ما همواره شفاف و 
روشن بوده بنابراین دلیلی ندارد که تابع تصمیمات 

برخی قدرت طلبان باشیم.
در ادامه این جلسه حسین قندهاری مسئول کمیته 
سالمت حزب اراده ملت ضمن مهم خواندن 
انتخابات مجلس گفت: حضور فعال ما در پای 
صندوق های رأی بیانگر اهمیتی است که برای 
سرنوشت خود قائلیم. نماینده مجلس باید دغدغه 
مردم را داشته و از مهم ترین ویژگی های وی وفای به 

عهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی باشد.

یاد روز

سرکار خانم الهه آزادوار
عضو محترم شورای مرکزی شاخه جوانان حاما اهواز

با نهایت مسرت و شادمانی از کسب مدال زرین طال در مسابقات قهرمانی بانوان استان خوزستان در 
سیستم توشین دو، این پیروزی ارزشمند را به شما، خانواده محترم و خانواده بزرگ حزب اراده ملت 

ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


