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سخن رسدبیری

آقــای خاتمی! لطفــًا به جای َتکــرار این بار بگویید اســتعفا و 
ایــن قهرمانان پوشــالی را بگذارید توی مــوزه! بگذارید خود بدنه 
اصالح طلبــی برای جنبش کاری بکنند شــاید نیمــه دوم ملبورن 
تکرار شــود. از همین حــاال می بینیم که تابــوت اصالح طلبی در 
انتهای انتخابات 98 برای همیشــه میخ خواهد خورد. خودشــان 
بسشان نیست حاال گرفتارها آقازاده هایشان هستیم. سه نفر آقازاده 
طرحی ریخته اند تا تیر خالصی باشــد برای اصالح طلبی آن فرآیند 
دموکراتیــک که مطالبه بدنه اصالح طلبی بود مال قبل از دی ماه 96 
بود که الحمدالله نشــنیدید و البته ناظر به چیدمان غیر دموکراتیک 
خود اعضای شــورایعالی بود که متأســفانه کماکان ادامه دارد. ما 
همیشه گفته ایم جنبش های دموکراتیک ایران همواره گرفتار تأخیر فاز 
هستند چون رهبران آن پیوسته از مدیرانی بوده اند خود خالق چنین 
وضعیتی بن بست بوده اند پدرخوانده های خود خوانده اصالح طلبی 
بعد از پیروزی های به دست آمده به سادگی فراموش کردند که آن آرای 
میلیونی محصول تالش و مانیفست و برنامه های اصالح طلبان نبود 
بلکه حاصل فرار از حماقت های جنگ افروزانه احمدی نژاد بود طبعًا 
مردم انتظار داشتند اصالح طلبان برای ویرانی های دوره احمدی نژاد 
تدبیری داشته باشند و لیست امیدشان کسانی باشند که برای نجات 
کشور برنامه ای داشته باشند نه اینکه مشغول تجارت اعتماد شوند. 
امروز نیاز جامعه ما فرآیند دموکراتیک نیســت چرا متوجه نیستید 
مهم خروجی طرح سراســت امروز نیازمند طرحــی برای مبارزه و 
ریشه کنی فســاد و نجات اقتصاد روبه زوال ملی است. قدرت خرید 
مردم دســتخوش طوفان فسادی شده است که همه ارکان حکومت 
را فراگرفته و چون مانع و رادعی جلوی حرکت و پویایی جامعه را در 
رسیدن به اهداف و آرمان هایش گرفته است. آیا گوش شنوایی هست؟ 
آیا از این شورا که هرکدامشان به نوعی دستشان آلوده به فساد هست و 
طرح هایش، می توان چاره ای برای اقتصاد فلک زده و سرطان فراگیر 
فساد ُجست؟ وجدانًا امیدی به این شورای عالی هست؟ آیا خروجی 
طرح سرا و طرح هایی ازاین دست می تواند پاسخی به نیازهای امروز 
باشد؟ بلی انتخابات فرصت است و نباید از این فرصت چشم پوشید 
ولی آیا این فرصت ها تمام نخواهد شد؟ ما به صراحت اعالم می کنیم 
این شورا و آقازاده هایشــان جز مرگ اصالح طلبی هیچ دستاوردی 
نخواهند داشت. یا بداد اصالح طلبی و رهایی از چنبره بالهت و نادانی 

برسید و یا بنشینید و نظاره گر دفن اصالح طلبی برای همیشه باشید.
آقای خاتمی! بیایید بنشینیم و گذشته اصالح طلبی را کمی تورق 
کنیم همان دوره اول )ســال ۷6 تا ســال 8۴( را بــه خاطر بیاورید 
اصالح طلبی زمانی زمین گیر شــد که آقای گنجی به دستور جناب 
حجاریان با عالیجناب خاکستری و عالیجناب سرخپوش سناریوی 
هجمه به هاشمی رفسنجانی را کلید زدند تا دوگانگی کارکردی ایشان 
را با شما بجای هاشــمی عملی کنند. آیا حقیقتًا و انصافًا هاشمی 
مستحق این هجمه ها بود؟ آیا در زمانی که اصالح طلبی بیش از هرزمان 
دیگری نیازمند وجود هاشمی بود، اقدام عاقالنه ای بود؟ تورق دوران 
اصالح طلبی اول حاوی معماهای بســیاری است که هنوز گشوده 
نشده و باید گشوده شود، به نظرتان کنفرانس برلین که این جماعت 
طراحی و اجرا کردند، چه ســودی به حال اصالح طلبی داشــت؟ و 
اگر به حال اصالح طلبی سودی نداشــت، به چه چیز دیگری سود 
می رساند؟ در این مختصر نمی توان بیش از این نوشت اما به هرحال 
دوره اول اصالح طلبی نیازمند تورق و فرصت بیشــتری است و فکر 
می کنیم ریشه های این ژن های خوب و تجارت اعتماد را هم از آنجا 

باید ُجست و به زودی طی گزارشی تحلیلی آن را ارائه خواهیم کرد.
آقای خاتمی! در سایه خواب شیرین گفتمانی که گرفتارش بودیم 
و چه بسا هنوز هم عده ای بر همان باورها هستند، متأسفانه کسانی 
دور شما احاطه کرده بودند و هنوز هم هستند که دغدغه همه چیز را 
داشتند و دارند اال اصالح طلبی و به خاطر همین است حتی با پیروزی 

اصالح طلبان، در کشور تغییری مشاهده نمی کنیم.
آقای خاتمی! شعار ملت را در سال 5۷ زمانی که بختیار نخست وزیر 
شد به یاد بیاورید: »ما میگیم ... نمی خوایم پاالن ... عوض می شه« 
خود این شورا بزرگ ترین مانع جنبش اصالح طلبی شده آن وقت آقایان 
برای ما طرح میاورند؟! اگر بختیار توانســت برای نجات شاه کاری 
بکند، حتمًا خروجی این شورا هم خواهد توانست کاری بکند. آنچه 

شرط بالغت بود گفته آمد خواه پند گیر و خواه مالل.

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته بجایی نرسد فریاد است

پیشنهاد علی خلیلی پور دارستانی دبیر استان سمنان حزب اراده ملت ایران
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اصالحطلبان

روزنامه اعتماد- »لیست ائتالفی یا تمام اصالح طلبانه؟!«، این پرسش یا مساله ای است که جریان اصالحات این روزها بیش از هر زمان دیگری با آن دست به گریبان است. عده ای حضور پرقدرت تر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را منوط 
به ائتالف با اصولگرایان بریده از تعریف کالسیک آن می دانند و در مقابل کم نیستند آنان که راهبرد »اقلیت مؤثر« را به منزله راه نجات اصالح طلبی پیش می کشند. اگر سازوکار همان باشد که بود، باید منتظر ماند و دید شورایی که در انتخابات سال 9۴ 
تصمیم به ائتالف گرفت، در فاصله ۳ ماه و ۲۱ روز مانده به انتخابات یازدهمین دوره پارلمان، اصالح طلبی حداکثری را مقدم می داند یا این بار نیز ائتالف با اصولگرایان معتدل بر سایر گزینه ها ترجیح داده خواهد شد. واقعیت آن است که اصالح طلبان 
نیز هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده اند ولی نشستی که ظهر پنجشنبه )نهم آبان ماه( با حضور اعضای شورای عالی جبهه اصالح طلبان ایران )شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان( با رابطان استانی اظهاراتی میان حاضران ردوبدل شد که 

بیش ازپیش خبر از تمایل تصمیم گیران به لیستی تمام اصالح طلبانه می دهد.
در این میان علی خلیلی پور دارستانی دبیر استان سمنان حزب اراده ملت ایران طی سخنانی پیشنهاد استعفای دسته جمعی هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان را داد. با عنایت به اهمیت موضوع مطروحه، سخنان ایشان عینًا تقدیم می گردد.

ایـران  انقـالب  از  از چهـل سـال  بیـش 
گذشـته اسـت دولت مرحوم بازرگان بهترین 
نوع دموکراسـی را برای ایران داشـت، پله پله 
عقب نشـینی کردیـم و دل خـوش کردیـم کـه 
رشـد می کنیـم، امـروز آرزوی آن را داریـم که 
برسـیم بـه ۱۳5۷؛ امـروز جمـع شـده ایم تـا 
تقدیر کنیم از آنانی که در سـال 5۷ توسـط ما 
تقبیح شـدند، عزیزاِن من، سـران اصالحات 
ایـن  بکننـد  می تواننـد  کـه  کاری  بهتریـن 
اسـت کـه برونـد کنـار؛ جوان های بسـیاری 
هسـتند کـه تـوان اداره اصالحـات را دارنـد. 
مـردم ایـران مـردم ناامیـد نیسـتند. در تمـام 

عرصه هـا هـر جـا کـه احسـاس بکننـد باید 
از هویـت ملی شـان دفـاع بکننـد حاضرنـد؛ 
امـا متأسـفانه می بیننـد که سـران اصالحات 
امـروز تکان نمی خورند یک قدم از جایشـان 
اصالحـات  ویتریـن  نمی نشـینند؛  انورتـر 
مشـکل دارد و نمی توانـد از عملکرد خودش 
دفـاع بکنـد. آقـای اصغـر زاده بـرای مـن 
محترم اسـت امـا باید بنشـیند یک بـار برای 
همیشـه بـا مـردم ایـران بگویـد کـه چه شـد 
از دیـوار سـفارت بـاال رفـت، نـه اینکـه باال 
رفتـن از دیـوار سـفارت اشـتباه بـوده، شـاید 
کار خیـری بـوده؛ امـا نمی دانیـم چـه پیـش 

آمـد کـه آن چند روز بـه ۴۴۴ روز تبدیل شـد 
و پیامدهـای بعـدی. داریـم از مرحـوم خانم 
طالقانـی یـاد می کنیم مگر ما کـم طالقانی در 
ایـران داریم، تشـخیص آقای صادقـی را چه 
کسـی داد؟ دوسـتان من از ایـن ویترین بروند 
کنـار، صادقی ها پیدا می شـوند، صادقی ها و 
امثـال صادقی ها در این مملکت کم نیسـتند؛ 
امـا مادامی کـه اصـرار داریم حـرف باید فقط 
از دهـان آقـای خاتمـی دربیاید، صرفـًا آقای 
خاتمـی بایـد َتکـرار بکنـد، آقـای تـاج زاده 
بایـد فالن حـرف را بزنـد و ... ما چه توقعی 
داریـم که مـردم ایـران حـرف را بـاور بکنند. 

دوسـتان عزیـز، آنچـه در طـی چهل سـال بر 
من گذشـته این اسـت کـه همـه در آن چیزی 
کـه تـا اآلن پیش آمـده، دخیـل بوده انـد آقای 
عـارف آقای الری آقای امـام آقای اصغرزاده 
همه آقایـان دیگری که تشـریف دارند در طی 
این چهل سـال همه و همـه مقصر بودند پای 
هـر معاهـده ننگیـن را در درون کشـور ایـن 
آقایـان امضـا کرده انـد؛ برگردنـد به صراحت 
بگوینـد ای مـردم مـا امـروز عـارف ۱0 سـال 
پیـش نیسـتیم ایـرادی نـدارد عـارف بـزرگ 
می شـود اگر بگوید که چه شـد کـه از جریان 
ریاسـت جمهوری کنار رفت. دوست عزیزم 

آقـای صوفی فرمودند ایشـان ابـراز نمی کنند 
امـا تـالش می کننـد چـرا نبایـد این هـا را بـا 
مـردم کـه محـرم مـا هسـتند و ولی نعمـت 
خودمـان می دانیـم به صراحـت بیـان بکنیم. 
اسـتدعای مـن از همـه دوسـتان عزیـز ایـن 
یـک  بـه  دسـت  رئیسـه  هیـأت  کـه  اسـت 
اسـتعفای دسـته جمعی بزند، رده های بعدی 
بهتـر عمـل می کننـد، همیـن سـرکار خانـم 
سلحشـور که اآلن در مجلس هسـت از کجا 
پیدا شـد چه کسـی کشفشان کرد ایشـان رده 
بعـدی بود کـه باال آمـد؛ هیأت رئیسـه بروند 

کنـار و جـزو مشـاورین قـرار بگیرند.

به بهانه ِی درگذشت غم انگیز بانوی فرهیخته اعظم طالقانی

اعظم؛بازنمایاندیشهِیواالیپدر

اعظم طالقانی هیچ دغدغه ای جز دلسوزی
]8[برای مردم و انقالب نداشت

آزربایجانباشین
ساغاولسون
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در مردادماه ســال ۱۳96 دبیر کل حزب اراده ملت در گفتگویــی با ایرنا ضمن طرح چالش های 
پیش روی شــورای شهر پنجم، به موضوعاتی اشاره می کند که در ایضاح موضع حزب در مواجهه با 
اصالح طلبان می تواند مؤثر باشد. ناگفته پیداست این مواضع انتقادی در چارچوب جریان اصالح طلبی 

اتخاذ می شود.

   فراکسیون امید تا چه حد توانست نقش خود 
را در مجلس دهم به درستی ایفا کند. به طور 
مشخص درباره کابینه دوازدهم تا چه حد 
توانست تغییراتی را که مدنظر رأی دهندگان 

بود، ایفا کند؟
حکیمی پور: مســلمًا جریان اصالح طلبی 
نسبت به قبل از سال 9۲ خیلی پیشرفت داشته 
است. ما دستاوردهای بزرگی داشتیم که نباید 
آنها را نادیــده بگیریم. حتمًا مــا از وضعیت 
مطلــوب فاصله داریم و به تدریج می بایســت 
ضعف های خود را برطــرف کنیم تا کارآمدتر 

شویم و نتیجه بهتری بگیریم.
دربــاره فراکســیون امیــد هــم معتقدم 
عملکردهای خوبی در مجلس داشته ولی توأم 

با برخی ضعف ها.
مهم ترین ضعــف آن عــدم یکپارچگی و 
انسجام است. همین باعث شده در البی های 
قدرتمند داخل مجلس به عنوان یک فراکسیون 

در تراز اصالحات ظاهر نشود.
یعنی امید در عمل از جایگاه یک فراکسیون 
اصلی به یک فراکسیون فرعی تنزل پیدا کرده 
است. وزن این فراکسیون بیشتر از این حرف ها 
بوده است. اما چون انسجامی داخل آن وجود 
ندارد، فاقد کارایی مورد انتظار بوده است. البته 
بخشــی از این مشکل به نحوه بستن فهرست 
امید در انتخابــات مجلس دهــم برمی گردد 
کــه ائتالفی بود تا یک فهرســت یکدســت 

اصالح طلب.
این فراکســیون باید در روند شــکل گیری 
دولت آینده بسیار فعال تر عمل کند و سهمی که 
اصالح طلبان در موفقیت آقای روحانی داشتند، 
احیا کند. یعنی قوه مجریه متناسب با رأی مردم 

تغییر کند.
  به نکته مهمی اشاره کردید. به نظر یکی از 
ضعف های اصالح طلبان این است که پس از 
حمایت شش دانگ از نامزدی آقای روحانی؛ 
اکنون مدام از تریبون های مختلف بر عدم 
سهم خواهی خود از کابینه دوازدهم تأکید 
می کنند. درحالی که جناح رقیب که یکپارچه 
به تخریب رئیس دولت یازدهم مشغول شده 
بود و همچنان هم است اکنون دنبال گرفتن 
سهم از دولت دوازدهم است. اصالً واژه سهم 
خواهی نکردن درست است؟ چرا وقتی در 
کشورهای توسعه یافته وقتی حزب کارگر 
یا محافظه کار پیروز می شوند، کابینه خود را 
یکدست از طرفداران حزب خود می چینند 
و کسی هم به آنها اعتراض نمی کند. آیا 
کابینه ای غیر یکدست بحران عدم انسجام 

را در دولت به وجود نمی آورد؟
حکیمی پور: ســهم خواهی در سیاســت 
معنــای خــاص خــود را دارد و وزنی که هر 
فراکسیون در مجلس دارد در شکل گیری کابینه 
مؤثر است. قبل از شکل گیری کابینه البی هایی 

صورت می گیرد تا تعادلی صورت بگیرد.
اســم این هر چه اســت باعث می شــود 
کارآمدی کابینه افزایش یابد و دولت و مجلس 
هم به تناسبی با یکدیگر برسند. البته من کلمه 
سهم خواهی را درســت نمی دانم و اسم آن را 
حفظ انسجام و کارآمدتر کردن دولت و مجلس 

آینده می گذارم.
  نظرتان درباره شهردار آینده تهران چیست؟
حکیمی پور: برای شهردار آینده تهران باید 
خود شــورا تصمیم بگیرد. امــا درنهایت باید 
شخصی این مســئولیت را به عهده بگیرد که 
به چالش های گفته شده تهران وقوف داشته و 
برنامه ای عملی برای برطرف کردن آن داشــته 

باشد.
  اصالح طلبان چقدر به شعارهای خود درباره 

رعایت اخالق پایبند مانده اند؟
حکیمی پــور: دراین باره خیلــی نمی توانم 

قضــاوت کنــم. بازخوردهایــی کــه مــا از 
عکس العمل جامعه نســبت به خود دریافت 

می کنیم، تدریجی است.
تا اآلن که با شما صحبت می کنم تصمیماتی 
که جامعه گرفته اســت، ســلبی بوده است نه 
ایجابــی. یعنی مردم از تــرس رأی آوردن یک 
فهرست یا یک فرد به رقیب وی رأی داده اند. 
شاخص های معینی برای رأی دادن مردم وجود 
ندارد و بیشــتر تبعیت مردم از اشخاصی بوده 
اســت که برایشان اعتبار قائل هستند. اما این 
راه چندان قابل اســتمرار نیست. باید روند به 
سمت شفافیت از طریق نهادمند شدن و ایجاد 
ســازوکار حزبی برود و تا چنین نشــود کسی 

پاسخگو نخواهد بود.
متأســفانه جریــان اصالحــات در عمل 
ســازوکار فعالیت حزبــی را تضعیف کرده که 
ایــن خطرناک اســت. اگر ســازوکار حزبی 
باشــد، حزب باید از رفتار خــود دفاع کند و 
بگوید چرا از نامزدی فالن شــخص حمایت 
کرده است. چون سازوکارها شخصی است، 
مسئولیت پذیری لوث شده و هر کس مسئولیت 
خطا را گردن دیگری می اندازد و این معضلی 
برای جریان اصالحات شده است. اکنون واقعًا 
مشــخص نیســت اگر ابهام و پرسشی درباره 
عملکرد یکی از اعضای فهرست امید مجلس 

دهم مطرح شود چه کسی باید پاسخگو باشد.
وقتی من نوعی می پرســم چرا فهرســت 
امید و یا فراکســیون آن در مجلــس به اندازه 
وزن خود نتوانسته در ســاختار مجلس مؤثر 
باشد، کســی را نمی یابم که به آن پاسخ دهد. 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان پاسخگو 
است یا شــورای عالی اصالحات؟ دراین باره 
سخنگوی این دو شــورا چه افرادی هستند؟ 
عقبه  تشــکیالتی و کارشناسی این دو تشکل 
کدام اســت؟ هیچ کدام از این ها پاسخ روشنی 

ندارد و پرسش ها روی زمین مانده است.
درحالی که موفقیت در انتخابات تنها یک 
بعد کار اســت. مهم تر از آن بر جای گذاشتن 
کارنامه موفق از خود اســت. بر این مبنا نباید 
از نقد و سؤال آشفته شویم و سعی در توجیه و 

کاستن اهمیت مساله داشته باشیم.
اگر ما صادقانه، شفاف و اخالقی با مسائل 
روبرو نشویم ممکن است واقعیات اجتماعی و 

تحوالت پیش رو ما را کاماًل جا بگذارد.
یعنی جامعه به این نتیجه برسد که این نوع 
صورت بندی های سیاسی و تقسیم جامعه به دو 
طیف اصالح طلب و اصولگرا دیگر جوابگوی 
مسائل نیست. رخ دادن چنین چیزی را من به 

عینه از هم اکنون می بینم.
  چنین رخدادی برای جامعه فرصت است 

یا تهدید؟
حکیمی پور: فرصت. چراکه کنشــگران 
سیاســی ناچار می شوند دســت از تک روی 
بردارند و به مردم بگویند دقیقًا کجا ایستاده اند 
و قرار است چه بار بر زمین مانده ای را بردارند.

بخش هایی از کنشــگران هم که خود را در 
هیچ یــک از دو قالب اصالح طلب و اصولگرا 
نمی داننــد به فکر تشــکیل حزب بــا برنامه 

مشخص باشند.
یعنی کاماًل روشــن کنند که بــا کدام نگاه 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی و کدام برنامه 
روشــن و کمی و قابل اندازه گیری می خواهند 

چه مشکلی را حل کنند.
دوران کلی گویــی دیگر تمام شــده و باید 
جزییــات مواضع گروه هــا و افــراد در ایران 
مشخص شود. احزاب باید مانیفست خود را 
ارائه دهند و در معــرض نقد بگذارند و دقیقًا 
بگویند بر حل هر یک از معضالت جامعه چه 
برنامه مشــخصی دارند. مردم دیگر پشت سر 

شعارهای کلی نخواهند ایستاد.

سراحزب اراده ملت و اصالح طلبان
مکانیزمیروشَمندیاتنشَمند؟

»سرا« )سامانه ِی رأی سنجِی اصالح طلبان( 1
که از ســوی شــورای عالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبان برای سازوکار انتخاباتِی اسفند ۱۳98 
طراحی شــده در عمل موجب ایجــاد تردیدهایی 
پیرامون کیفیت و کارآمدی آن میان احزاب جبهه ِی 
اصالحات شده است. احزاب کارگزاران سازندگی 
ایران، حزب اعتماد ملی، حزب اسالمی کار، حزب 
پیشروی اصالحات و انجمن اسالمی معلمان با سرا 

مخالفت کرده اند.

مخالفــان؛ زمان بر بــودن، غیرعملی بودن، 2
مــوازی کاری احــزاب و غیرحزبــی بودن 
ساخت هرمِی »ســرا« را ازجمله دالیل مخالفت 
خود ابراز کردند. آن را مکانیزمی عاریتی دانسته که 
از قابلیت الزم برای تعمیم دهی به سیستم سیاسی 
ایران برخوردار نیست؛ چراکه سازوکار انتخابات در 
ایران متفاوت از کشورهایی است که این سامانه در 
آن ها پیاده شد. در ایران چانه زنی های درون حزبی و 
جبهه ای برای توافق پیرامون نامزدها آخرین پله ِی 
گزینش نامزدها نیست بلکه فیلترهای دیگری سواِی 
آن تعیین کننده پروســه انتخابات هســتند. آن ها با 
عناوینی مانند »خروجی این کار کاریکاتور خواهد 
بود«، »رنگی از دموکراسی ندارد«، »موضوع بیشتر 
شبیه سرگرمی است« و اینکه سمت وسوی بدنه ِی 
اجتماعــی اصالح طلبان از پایین به باالســت و نه 

برعکس سعی در ناکارآمد جلوه دادِن آن نمودند!

در مقابــل موافقان در راســتای رفِع گله و 3
انتقاد اعضای حقیقــی و حقوقی جبهه ِی 
اصالحات حوِل عدم شفافیت نامزدهای انتخاباتی 

و همچنین گامی به ســوی انتخاب دموکراتیک تر، 
شــفاف تر و مردمی تــر نامزد/نامزدهای جبهه ِی 
اصالحــات؛ آن را مکانیزمی امــن و مفید ارزیابی 
می کنند. موافقان »سرا« را موجد انگیزه ِی مردمی 
برای اقبال به اصالح طلبان ارزیابی می کنند. آن را 
تجربه ای موفق در سایر کشورها می دانند و مدعی 
هستند به کمک آن می توان پارازیت های انحرافی در 
خروجی نامزدهای انتخاباتی و به ویژه پدرخواندگی 
در ایــن وادی را از بین برد تــا از ِقبِل آن نامزدهای 
توانمنــد در پروســه ای آزاد و دموکراتیک به مردم 

معرفی شوند.

گذشــته از دیدگاه های مخالفــان و موافقان 4
اطراِف ســاختار و بهینه مندی »سرا« نگاه 
به آن از چشــم انداز روشــی-کارکردی نیز سبب 
بحث هایی پیرامون آن شده اســت. قریب به اتفاق 
تحلیلگران معضل اصلی انتخابات پیشرو را روشی 
و چگونگی انتخــاب نامزدها نمی بینند؛ آن ها نگاِه 
کارکردی و خروجی انتخابات، اســتیالی فضای 
یاس و ناامیدی بر بدنــه اجتماعی رأی دهندگان و 
نارضایتی مردم از عملکرد منتخبین را چالش اساسی 
اصالح طلبان می دانند. سوای اینکه ادعای موافقان 
برای انتخــاب آزاد و دموکراتیک نیز قرین واقعیت 
نیست از این منظر که گله ها و انتقادات همچنان در 
جای خودش محفوظ اســت و دست آخر شورای 
عالی سیاستگذاری هست که لیست را تنظیم می کند 
)با کم و کیفی انتقاداتی که بر آن وارد است( البته با 
چندالیه واســطه که خودشان گزینش می کنند. از 
سویی انتقادات تکنیکی و کیفی هم بر »سرا« وارد 
اســت؛ برای نمونه فقدان معیاِر قابل اعتنایی برای 
سنجش این امر که بدنه ِی سرا واقعًا هویت و منش 
اصالح طلبی داشته باشــند، جامعه ِی آماری مبهم 
و امکان عضویت بــاز برای رأی دهندگان، احتماِل 

ایجاد پروسه ِی رأی سازی به جای رأی دادن و ...

»ســرا« برای رفع انتقــادات به چگونگی 5
انتخابــات  در  لیســت ها  صورت بنــدی 
قبلی دچار نوعــی فرمولیزاســیون و پاک کردن 
صورت مســئله شده اســت، به عبارتی با پوشش 
چندالیه کردن روند گزینش نامزدها و پاس کاری 
محــدودی به صورت کاماًل حساب شــده؛ همان 
روال ســابق را پیاده کرده انــد. جامعه ِی قاعده یا 
پایه هرم انتخاباتی سرا )بدنه اجتماعی( مخدوش، 
غیرشفاف و قابلیت مهندســی دارد به گونه ای که 
درنهایت خروجی ســامانه ِی آن بیشــتر از اینکه 
دموکراتیک باشــد، تلفیقــی از هژمونی منویات 
»شعسا« در قالب تحمیل اراده ِی سازمانی از یکسو 
و شــخصی و خودمحور شــدن این نهاد )اعمال 
نوعی پدرخواندگی( از سوی دیگر است. به عبارتی 
پدرخواندگی که آن ها معتقدند با »ســرا« خاتمه 
می یابد، پایان نمی پذیرد بلکه از شــکل ســنتی به 
ریخت و شمایلی مدرن تغییر قیافه می دهد و زمین، 
قواعد بــازی و بازیگران اعم از انتخاب کنندگان و 

نامزدها محصول ارادی شعسا می باشد.

به نظر می رســد صفر تا صد »سرا« طرحی 6
است که عده ای )۲0 نفر( کسانی را انتخاب 
می کنند تا در ســیکل محدود و هدایت شــده ای 
دست آخر خودشــان را انتخاب کنند. در کنار این 
قضایا؛ کیفیِت برآورد حریف و شــورای نگهبان از 
ماهیت و اهداف طرح نیز از آیتم های مهمی است 
که به سادگی سایه ِی ابهام و قابلیِت به هم زدن بازی 
»ســرا« تا ۲۴ ســاعت قبل از انتخابات را بر فراز 
طرح می چرخاند و آن ها به نوعی جنگ زرگری در 
اردوگاه اصالح طلبان تبدیل می کند. با این تفاصیل 
در بحبوحه ِی مشغولیت اصالح طلبان به فرعیات 
درونی، نه تنها در داخل به اجماعی نمی رسند بلکه 
در خــارج نیز بازی را به حریــف واگذار می کنند. 
بدین گونه اریستوکرات های شعســا در رأس هرم، 

بازی را می بازند و بدنه اجتماعی اصالح طلبان نیز 
تنها می ماند با لحاف مأل!!!

اینک مجموعه ِی اصالح طلبان طبِق معمول 7
درگیر دو چالش درونی و بیرونی هستند که 
غلبه بر آن ها نیازمند درایت، خویشتن داری و پیشه 
کردن رویه های دموکراتیک واقعِی درون ســازمانی 
هست. مشکل عمده ِی اصالح طلبان به صدمه دیدِن 
بخش اعظمی از اعتبار و سرمایه ِی اجتماعی آن ها 

در دو انتخابات قبلی برمی گردد.

اولویت آن ها می بایســتی ترمیم این آسیب و 8
غلبه بر یاس و افسردگِی جامعه برای آشتی با 
انتخابات باشد و روند موفقیتشان در این زمینه است 
که بردشان در انتخابات را نیز تضمین خواهد کرد. 
البتــه این به معنای عدم ضرورت اصالِح نواقض و 
نواقص درون تشکیالتی نیســت بلکه آن نیز برای 
فعاالن و الیه های بــاالی احزاب فعال اصالحات 
حائز اهمیت است؛ اما نباید چاره گزینی برای جلب 
نظر مردم و همچنین ایجاد کانال، تعامل و گفتگوی 
بهینه بــا نهادهای دخیــل در انتخابــات را فداِی 
تعارضات و چالش های حداقلِی درون تشکیالتی با 

ماهیتی سنتی و رنگ و لعاِب دموکراتیک کرد.

»ســرا« فارغ از امکان عملیاتی شــدن آن؛ 9
بجــای غلبه بــر اختالفات، ایجــاد وفاق و 
دموکراتیزاسیوِن پروسه ِی فهرست های انتخاباتی؛ 
خود به عاملی برای انشقاق و اختالف تبدیل شده 
است. القصه اینکه سناریوی بهینه ِی اصالح طلبان؛ 
مطالعــه ِی عمیق و همه جانبــه ِی چگونگی غلبه 
بر مشــکالت عدیده ِی جامعه از یکسو و در پیش 
گرفتِن تعامالت الزم با نهادهای مؤثر در انتخابات از 
سوی دیگر است، رفِع چالش های کم اهمیت درون 
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شــرح این هجران و این خون جگر / این زمان 

بگذار تا وقت دگر

 سید قائم موسوی
روزنامه نگار و فعال سیاسی اصالح طلب

ghaemmousavi745@gmail.com

حکیمی پور در گفتگو با ایرنا

متأسفانه جریان اصالحات در عمل سازوکار فعالیت حزبی 
را تضعیف کرده که این خطرناک است
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سیاست ]خارجی[

دیدگاه دل نوشته

رسانه ها در نخستین ساعت های ۴ آبان خبر دادند 
نیروهای آمریکایی توانسته اند ابوبکر بغدادی را، رهبر گروه 
تروریستی دولت اسالمی )ازاین پس داعش( در عملیاتی در 
روستای باریشا در ادلب سوریه، از میان بردارند. البغدادی 
چه پیشینه ای داشت؟ عملیات قتل او در چه شرایطی انجام 
شد و مرگش چه پیامدهایی دارد؟ این نوشتار پاسخ هایی 

کوتاه در بر دارد.

ابراهیم عواد ابراهیم، در ۱9۷۱ در سامرا متولد شد. او 1
ابراهیم  داشت.  دینی  تحصیالت  و  مذهبی  خانواده ای 
عواد، با گروه های سلفی ارتباط گرفت و در منازعات افغانستان 
شرکت کرد. او پس از حمله آمریکا به عراق، به زادگاهش 
بازگشت و توانست در تشکیالت تروریستی فعال در عراق ارتقا 
پیدا کند. فعالیت گروه های تروریستی در سوریه، ابراهیم عواد 

را به منازعات سوریه کشاند. 
او به شکل شگفت انگیزی، با اتکا به ویژگی های شخصیتی اش 
توانست گروه تروریستی داعش را به گونه ای رهبری کند که بر 
قسمت های بزرگی از عراق و سوریه مسلط شود و گروه های 
تروریستی دیگر را به حاشیه براند. ابراهیم عواد که اکنون به 
نام خلیفه ابوبکر البغدادی، رهبری داعش را بر عهده داشت، 
به ویژه به سبب حمالت برق آسا و بی رحمی بی سابقه گروهش، 

ترسناک ترین فرد منطقه بالخیز خاورمیانه بود.

آمریکا در حالی توانست البغدادی را از میان بردارد که به 2
دالیل گوناگون به چنین موفقیتی نیاز داشت. ترامپ به 
سبب هیاهوی مربوط به استیضاح در عرصه داخلی زیر فشار 
بود، ترکیه بدون توجه به هشدارهای لفظی آمریکا، کردهای 
متحد واشنگتن را در شمال سوریه هدف قرار می داد و آنکارا 
و مسکو درباره ترتیبات شمال سوریه توافق کرده و واشنگتن را 
به حاشیه رانده بودند. به نظر می رسد عملیات قتل البغدادی، 
می توانست این پیام را منتقل کند که آمریکا همچنان متغیری 
بر  آمریکا  رئیس جمهور  و  جهانی  معادالت  در  تعیین کننده 
اوضاع مسلط است. موضوعی که نحوه اعالم رسمی خبر قتل 

البغدادی از جانب ترامپ و ادبیات او، آن را تأیید می کند.

بقایای 3 اما  است  کشته  را  البغدادی  آمریکا  هرچند 
در  داعش  است.  پراکنده  عراق  و  سوریه  در  داعش 
شرایطی نیست که بتواند موفقیت های گذشته را تکرار کند. 
حتی البغدادی نیز در ماه های آخر تالش می کرد جان خودش 

را حفظ کند.
بااین وجود خاورمیانه به سبب فقر، ضعف و فساد حکومت ها، 
منطقه ای،  فرا  دخالت های  البته  و  مذهبی  آموزش  نظام 
مردابی مستعد برای رشد تروریسم است. مرگ دیگر رهبران 
تروریستی پایان فعالیت های جنایتکارانه در خاورمیانه نبود و 
این فعالیت ها پس از البغدادی نیز ادامه خواهد یافت. هرچند 
تروریست ها نخواهند توانست موفقیت های داعش را تکرار 
کنند.  داستان البغدادی، داستان تکراری جنایتکارانی است 
که در این منطقه خلیفه شدند و ادعای خالفت داشتند. اگر از 
معاویه -که به پیشنهاد مغیره بن شعبه آشوب گر، حکومت را 
در خانواده اش موروثی کرد و انحرافی بزرگ را در جهان اسالم 
بنا نهاد که تا امروز ادامه دارد- و یزید و عبدالملک مروان و 
متوکل خلیفه عباسی، در سده های اول پس از اسالم بگذریم، 
بن الدن و زرقاوی و مالعمر نمونه های معاصر آن هستند. 
این نمونه های معاصر ناامنی و نابسامانی را تشدید 
کشتند،  را  بسیاری  بی گناهان  کردند، 
را  منطقه ای  فرا  قدرت های  حضور 
کشته  غافلگیرانه  کردند،  تثبیت 
شدند و نام آن ها یادآور زشت ترین 
اقدامات  وحشیانه ترین  و 

خواهد بود.

من همیشــه ســعی کرده ام کمتر از تلخی های اسارت 
بنویسم. فکر می کردم دلیلی ندارد با اتفاقات گذشته اوقات 
خودم و دیگران را تلخ کنم. اما به دالیلی امشب قصد دارم دو 
سه خاطره کوتاه تلخ از آن روزها را بنویسم، به خاطر نتیجه ای 

که انتهای نوشته می خواهم بگیرم.
تــازه در اردوگاه تلویزیون برای مــا آورده بودند. طبیعی 
بود برنامه هایی به زبان عربی آن هم از تلویزیون دشــمن مان 
هیچ جذبه ای برای ما نداشت. بعضی شب ها آخرین برنامه 
سخنرانی صدام بود. نگهبان ها ما را وادار کرده بودند در طول 
سخنرانی صدام نه بخوابیم، نه صحبت کنیم و نه حتی پایمان 

را بکشیم!
ما بایــد بــرای رئیس جمهور کشــور دشــمن، آن هم 
تصویرش در تلویزیون، قاتل دوستان مان خبردار می ماندیم. 

نصفه شب ها، گاه یک ساعت، گاه دو ساعت.
چه نفرتی را در دل مان می کاشتند نگهبان های عراقی.

وقتی ما را به عنوان اســیر در بعضی شــهرهای بزرگ 
عراق می گرداندند، انتظار نداشتیم مردم عراق آب ونان به ما 
بدهند، اما انتظار گوجه گندیده و سنگ و کلوخ را هم هرگز 
نداشتیم! فحش هایشان به زبان عربی بود و ما متوجه آن ها 

نمی شدیم... اما بعضی نگاه هایشان چقدر عذاب آور بود.
مرتضی دوســتم در اردوگاه یازده تنها شــکم درد گرفته 
بود. رفت بیمارســتان معالجه شود دیگر برنگشت. گفتند 
معالجات بی فایده بوده و فوت کرد. او ۲0 سال هم نداشت. 
خیلی ســاکت و مظلوم. نمی دانم معالجــه ای هم روی او 

صورت گرفت یا نه...
هنوز پرده گوش دوســتان مان که با کشیده خوردن های 
پی درپی در عراق پاره شــده بود، وصل نشده. هنوز بعضی 
صداها را می شنویم بسیاری را نه! به روی خودمان نمی آوریم.
هنوز خیلی از خانواده های رنجور ایران، منتظر پاره های 
تن شان هســتند که در عراق برای همیشه گم شدند. هنوز 
جانبازهایی که با گلوله نیروهای عراقی قطع نخاع شدند، 
زنده اند و هنوز خانواده های شــهدا و مفقودیــن و آزادگان 

خیلی شان به زحمت نفس می کشند.. .
نمی خواهیم عراق بابت شــروع جنــگ و خرابی های 
بی شــمارش خســارت بدهــد و از همــه مــردم ایــران 
معذرت خواهی کنــد، که باید ایــن کار را می کرد و نکرد. 
نمی خواهیم دولت عراق کمک کند قبور بچه های مفقود پیدا 
شوند. نمی خواهیم بابت شهید کردن تندگویان وزیر مظلوم 
کشــورمان و بسیاری اسرا و زخمی ها در زندان های مخفی 
عراق رسمًا عذرخواهی کنند... اما انتظار هم نداریم کشور 

عراق حاال حاالها کشور برادر خطاب شود...
از همان موقعی که جوری با کشــور عراق رفتار شد که 
گویی هزار سال است تنها محبت و همزیستی بین دو کشور 

ما و آنها بوده، درونمان خون دل می خوردیم!
باورمان نمی شد هنوز ما زنده بودیم و این ها را می دیدیم...
از موقعی که پیشــرفت های کشور عراق در تلویزیون ما 
به عنوان افتخارات ما پخش شــد، احساســاتمان را کنترل 
می کردیم و سعی می کردیم گذشته ها را از ذهن مان پاک کنیم.

اما مگر می توانستیم!؟
وقتــی اتفاقات موصــل و تکریت و کرکــوک عراق و 
کشتارهای آن جا و تجاوز به دختران بی گناه روستایی ایزدی 

را به حساب داعشی های خارجی و غیر عراقی گذاشتند...
ما می دانســتیم اشتباه می کنند، اما چیزی نمی توانستیم 

بگوییم!
ما عراق را از درون دیده بودیم، واقعی و غیرسیاسی...

با گوشت و پوست مان حس اش کرده بودیم.
دلمان نمی خواست با آنها یکی باشیم.

دلمان نمی خواست کشورمان با آنها بی مرز باشد.
دلمان نمی خواست افتخارات ما و آنها یکی باشند...

تاریخ ما با تاریخ آنها، فرهنگ ما با فرهنگ آنها، مردم ما 
با مردم آنها یکی نبوده و نیست.

ما مشکلی با صلح و دوســتی بین ایران و عراق، رابطه 
هم جواری میان دو کشــور همســایه، تبادالت اقتصادی و 
توریستی و زیارتی با آنها و همه کشورهای دنیا نداریم، اما حق 
مردم ما نیست اندکی از درآمدهایشان به هر بهانه ای در کشور 
عراق خرج شود. ما راضی نبوده و نیستیم تا یک مجروح یا 
اسیر جنگ زنده است آن روزهای سخت و دردآور را کسی 

از تاریخ مان پاک کند.
منافع ملی ما، منافــع مردم صبور ما، مهم ترین اصل هر 

ارتباطی است با هر کشوری
نه هیچ چیز دیگری...

دیروز که در خبرها شعار بعضی از مردم عراق را می شنیدم 
که علیه مردم ما و کشور ما چیزهایی را می گفتند دلم خیلی 

گرفت...
نمی گویم آنها همه مردم عراق بودند!

درک می کنم.
اما باور کنیم آنها کشــور خودشان را بیشتر از هر چیزی 
دوست دارند! ما را هم تنها برای منافع خودشان می خواهند!

و حق هم دارند.
چرا ما این طور نیستیم!

چرا مردم ما همیشه اولویت چندم اند...
نمی دانم!

عراقوما!

حسن بختیاری زاده
تحلیگر و فعال سیاسی

Bakhtiari95@yahoo.com

یک داستان تکراری

جنایتکارانیکهخلیفهمیشوند

سیاست خارجی آمریکا بر پایه چهار مکتب فکری استوار 
است:

 ۱. مکتب همیلتونیسم
 ۲. مکتب جکسونیسم
 ۳. مکتب ویلسونیسم

 ۴. مکتب جفرسونیسم
سیاست خارجی آمریکا در طول تاریخ حیات خود همواره 
با یکی از چهار مکتب فوق در نظام بین الملل ادامه حیات داده 
و اســتراتژی های سیاســی و منافع ملی خود را بر این اساس 
به پیش برده است. این مکاتب در تمام طول تاریخ حیات سیاسی 
آمریکا و سیاســت خارجی آن مورداستفاده قرار گرفته است، 
اما این دلیلی بر استفاده یک مکتب در دوره ای خاص نیست و 
ممکن است در هر زمان ترکیبی از هر چهار مکتب را در سیاست 

خارجی آمریکا مشاهده کنیم.
در این میان مکاتبی که بیشترین تداوم و استفاده در سیاست 
خارجی آمریکا را داشته اند، مکاتب ویلسونیسم و جکسونیسم 
بوده اند. می توان گفت؛ مکاتب همیلتونیسم و جفرسونیسم بیشتر 
در دوران انزواگرایی آمریکا رونق داشتند و مکاتب جکسونیسم و 
ویلسونیسم بیشتر در دوران بین المللی گرایی و مداخله گری این 

کشور مورداستفاده قرار گرفته است.
 حال در طی چهار قسمت، مختصری به این چهار مکتب 
می پردازیم تا با این مکاتب راهبردی سیاســت خارجی آمریکا 

بیشتر آشنا شویم.
1. مکتب همیلتونیسم:

همیلتونیست ها با روش واقع گرایی بیشتر به منافع داخلی و 
بخش های مختلف اقتصادی آمریکا توجه دارند. اولین نگاه اینان 
که طرفدار جرج واشنگتن هستند بیشتر بر اساس »ارزش های 
دموکراتیک و اقتصاد لیبرالی« اســت. نــگاه دیگر طرفداران 
ایــن مکتب »تأکید بــر ارزش های آمریکایی اســت« و ازنظر 
همیلتون ها نظام میلیتاریسم و پدیده جنگ به کلی مردود است. 
به اعتقاد این ها مداخالت نظامی آمریکا در سطح جهان می تواند 
ارزش های آمریکایی را به مخاطره و چالش کشــانده و چهره 
نامطلوبی از آمریکا به جهانیان نشــان دهد؛ بنابراین تفکرات؛ 
همیلتون ها مداخالت نظامی آمریکا در کشورهای دیگر را مذموم 
دانسته و معتقدند که دولت باید تمام تالش خود را صرف امور 

داخلی و بسط اقتصاد و ارزش های آمریکایی نماید.
 سومین اصل همیلتون ها نیز انزوا گرایی است که معتقدند 
آمریکا بجای مداخله در کشــورهای جهــان؛ باید به تقویت 
ارزش های داخلی و تبدیل آن به یک الگوی جهانی تمرکز نماید.

2. مکتب جکسونیسم:
جکسونیست ها همانند همیلتونیستها معتقد به تأمین منافع 
ملی هســتند با این تفاوت که همیلتون هــا منافع ملی را داخل 
خاک آمریکا تعریف می کردند اما جکسون ها این منافع را خارج 
از مرزهای آمریکا و مداخله جویی در کشورهای دیگر به عنوان 
یک ابرقدرت جهانی جســتجو می کنند؛ بنابراین اندیشه ملی 

جکسون ها بر دو اصل استوار است:
1. اصل مداخله گری:

بر این اســاس مداخلــه آمریکا در امور کلیــه نقاط جهان 
برای کسب منافع ملی و جلوگیری از گسترش تهدیدات سایر 
کشورها، امری مشروع و الزم است. بر این اساس آمریکا باید 
در باالترین جایگاه جهانی قــرار گیرد که این امر تنها از طریق 

قدرتمند شدن میسر می گردد.
2. گسترش موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت:

پاسخ سریع به هر تهدیدی که مغایر با منافع ملی آمریکا باشد. 
طرفداران این مکتب معتقدند هر تهدید یا چالشــی که مغایر با 
ارزش های آمریکایی باشد باید با قدرت نظامی و واکنش سریع 

آمریکا پاسخ داده شود.
3. مکتب ویلسونیسم:

ویلســون ها نیز همانند جکســون ها معتقدند که نگاه 

آمریکایی هــا باید از منافع ســرزمینی خارج شــود و منافع و 
ارزش های آمریکایی در یک چارچوب جهانی مطرح شــود؛ 
بنابراین بحث سیاســت خارجی آمریکا از الگو بودن آمریکا به 
بحث جهانی شدن تغییر می کند و بر این اساس است که آن ها نظم 
جهانی را تعریف می کنند. تعریف نظم جهانی از دوران ریاست 
جمهوری ویلسون آغاز می شود که طی اعالمیه ای ۱۴ ماده ای 
از ســوی وی ارائه می گردد. از این زمان اســت که الگوسازی 
برای آمریکایی شدن جهان آغاز می شود. به طور مثال می توان 

به دکترین نظم نوین جهانی در دوره جرج بوش پدر اشاره کرد.
 اصول سیاست خارجی ویلسونیسم که یکی از فعال ترین و 
پایدارترین مکاتب به وجود آمده در آمریکاســت؛ در دو مبحث 

خالصه می شود:
۱. جهانی کردن ارزش های آمریکایی

۲. تقویت این ارزش ها از طریق مداخالت نظامی، ارتباطات 
گسترده بین المللی، افزایش کارایی خارجی، سیاست خارجی 

فعال و تقویت نهادهای بین المللی
الزم به ذکر است که ویلسونیست ها ازلحاظ دیدگاه منعطف 
و غیر منعطف به سیاســت خارجی آمریکا، خــود به دو گروه 

تقسیم بندی می شوند:
 1. ویلسون های نرم یا لیبرال:

غالب ویلسون های نرم و لیبرال را دموکرات های آمریکایی 
تشکیل می دهند. اینان معتقد به چهار اصل مهم زیر هستند:

الف. استفاده وسیع همکاری های بین المللی
ب. استفاده از حقوق بین الملل به عنوان ابزار اصلی سیاست 

خارجی آمریکا
ج. استفاده از سازمان های بین المللی برای ترویج ارزش های 

آمریکایی
د. اســتفاده از نیــروی نظامی و مداخله بشردوســتانه در 

شرایطی که منافع آمریکا تهدید می شود.
ویلســون، کارتر، کلینتون و تا حدودی کندی را می توان از 

طرفداران این نوع از ویلسون های نرم بشمار آورد.
 2. ویلسون های سخت یا نو محافظه کار:

در مقابل ویلسون های نرم؛ نو محافظه کارانی قرار دارند که 
غالب آن ها را جمهوری خواهان تشکیل می دهند و معتقد به سه 

اصل زیر هستند:
الف. کسب قدرت
ب. افزایش قدرت

ج. اعمال قدرت
ویلســون های نو محافظه کار معتقدند کــه آمریکا از نیروی 
نظامــی و مداخله گری نــه فقط از جنبه های بشردوســتانه که 
باید در چارچوب منافع ملی و اهداف خود که همانا گســترش 
لیبرالیســم است، استفاده کند. ریگان، نیکســون و بوش پدر و 
پسر را می توان ازجمله طرفداران ویلسون های سخت برشمرد. 
همچنین ویلســون های نو محافظه کار با نام »نئوریگان ها« نیز 
شناخته می شــوند؛ بنابراین و در یک نتیجه گیری کلی می توان 
اصول سیاست خارجی ویلسون ها را بر چهار اصل زیر تبیین کرد:

۱. بازسازی جهان مطابق با الگوی آمریکایی. 
)نظریه و دکترین نظم جهانی(

۲. شکل دهی به ساختار جهانی
)مداخله گــری و دگرگونی برای نظم 

جهانی(

۳. ارائه ارزش های آمریکایی به عنوان اصل نظم جهانی
)گسترش این ارزش ها حتی با استفاده از جنگ(

۴. گسترش دموکراسی در جهان از سوی آمریکا.
به عبارتی کاهش درگیری ها باعث افزایش منافع آمریکا از 

طریق گسترش دموکراسی در سطح جهان می گردد.
)دموکراسی ها باهم نمی جنگند(

۴. مکتب جفرسونیسم:
بنیان گذار این مکتب توماس جفرسون رئیس جمهوری 
وقت آمریکا بود. این مکتب عمر چندانی نداشــت و ظهور 
آن به ســال های اولیه قرن نوزدهم که جامعه آمریکا در حال 
تبدیل شدن به یک الگوست، بر می گردد. پیروان این مکتب 
افرادی بشــدت درون گرا، آرمان گرا و بی عالقه به تحوالت 
بین المللی و عدم مداخله آمریکا در سایر کشورها می باشند. 
اصل اساسی در این مکتب معطوف به درونی شدن ارزش ها 
و گسترش دموکراسی در داخل جامعه آمریکاست؛ بنابراین 
اصل، آمریکا باید تمام توجه خود را معطوف به توسعه داخلی 
نماید. بر این اساس جفرسونیست ها برای رسیدن به اهداف 

آرمان گرایانه خود اجرای ۴ اصل را مدنظر خود دارند:
 ۱. توجه به گسترش دموکراسی در داخل:

دموکراسی کاماًل درونی تعریف می شود و آمریکایی ها تنها 
باید نگران گسترش دموکراسی در داخل کشور خود باشند و 
توجه چندانی به وضعیت دموکراسی در خارج از مرزهای خود 

نداشته باشند.
 ۲. آزادی:

آزادی به عنوان یک ارزش نهایی در نظر گرفته می شود.
 ۳. ایجاد حکومت فدرالیسمی:

حکومت فدرالی و نهادینه کردن آن به عنوان وسیله ای برای 
جلوگیری از دیکتاتوری نخبگان موردتوجه قرار گیرد.

 ۴. انزوا گرایی:
راه دســتیابی به این سه مورد تنها از طریق انزوا گرایی در 

سیاست خارجی آمریکا امکان پذیر است.
در کل این مکتب به همراه مکتب همیلتونیسم توجه خود را 
بیشتر بر توسعه و گسترش دموکراسی در داخل و عدم مداخله 
در سایر کشورها معطوف نمود. برای این دو مکتب گسترش 
ارزش های آمریکایی در داخل مرزهای خود اهمیتی دوچندان 
داشت و لذا برخالف مکاتب جفرسونیسم و ویلسونیسم که 

منافع ملی آمریکا را در خــارج از مرزهای ملی خود 
جستجو می کنند؛ همیلتون ها و جفرسون ها، 

بیشتر نگاهی انزواگرایانه در سیاست خارجی 
خود داشــتند. اکنون این طرفداران مکتب 
جکسونیسم و خصوصًا ویلسونیسم است 

که سیاســت خارجی آمریکا را هدایت 
می کنند.

اصولسیاستخارجیآمریکا

جواد مسعودی
پژوهشگر و روزنامه نگار

masoudi.j1347@gmail.com

رحیم قمیشی
رزمنده و جانباز 
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اندیشه] کنکاشی در مباحث بنیادی[

ضمنا در تیتر مطلب "" جایگزین "فراتر" بشه

17نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

بدون مقدمه اگر بخواهم به ادامه بحث بپردازم 
در نزد دوستان صاحب نظرم جای این نکته را خالی 
خواهیم یافت که چرا باید بــا این طول و تفضیل 
به خاستگاه نگرشی و عملی اصالح طلبان فعلی 
و متدولــوژی عمل و رفتار به نمایــش درآمده از 
سوی آن ها پرداخته شود زیرا که بااین همه نقص و 
مشکل موجود در ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
مخصوصًا در شاکله حاکمیت و دولت آیا ضرورتی 
به این امر احساس می شود که چنین ژرف نگرانه به 
بحت نقد و واکاوی مرام و اندیشــه  اصالح طلبان  

موجود وارد شویم و مته روی خشخاش بگذاریم؟
در پاســخ به ایــن ابهام که فکــر می کنم برای 
بســیاری از دوســتان جایی برای تأمل در نیت و 
عمل نگارنده باز کرده است باز مجبورم به این نکته 
کلیدی بازگردم که میان روند تاریخی اصالح طلبی 
ازنظر تئوری و عمل که باید بعد از پیروزی انقالب 
و تبدیل آن به نظام نهادینه شده و به جریانی مستمر 
و پویا تبدیل شــود و بر کلیه فرایندهای تعاملی و 
تبادلی مؤثر واقع شود و الحق که کار در این حوزه 
بسیار سخت تر از فعالیت های انقالبی است زیرا که 
در انقالب یک کنشگر انقالبی تنها با سیستمی که 
با آن می جنگد روبروست و در اصالح طلبی فضا 
چنان گســترده می شــود که در آن مصلح در کنار 
داشــتن موضع در برابر تمام معادالت و مبادالت 
درون و بیــرون قدرت حتی بــا تمایالت خود نیز 
می باید رویارویی هایی عملی داشــته باشــد و این 
کار بســیار سخت و طاقت فرسایی است که ما در 
قالب مجموعه های اصالح طلبی فعال در جامعه 
هیچ گاه با آن آشنا نشــده ایم و یا تجربه ای از آن ها 
به دست نیاورده ایم که دلیلش را در این می دانم که 
اصالح طلبی از نوعی از آینده نگری و آینده نگاشت 
واقع بینانه پیروی می کند که فعالیت های در حال 

انجــام را می تواند با انطباق بدان مورد داوری قرار 
دهد تا این نتیجه را استخراج کند که آیا میان آنچه 
در حال انجام توسط انقالبیون دیروز و نخبه های 
حکومتی اســت با آنچه باید وبر اساس اهداف و 
شعارهای انقالبیون و مرام محوری انقالب صورت 
می گرفت و یا بگیرد شباهت ها و تفاوت هایی وجود 
دارد کــه برای تقویت و یا کنترل و حذف آن ها باید 

اصالح طلبان دست به اقدام زنند؟
بله در جهان امروز آنجا که کسی، گروهی و یا 
حزبی می کوشد برای خود و یا مجموعه اعضای 
فعال برنامه و طرحی برای تحقق آینده متفاوت با 
گذشته و زمینه سازی فعالیت های مطلوب تر ارائه 
دهــد در عمل می خواهد بگوید کــه  برای تعیین 
محتوای آینده تحلیل و تبیین های گسترده ای انجام 
شــده و در خصوص همه محورهــای متفاوت و 
پیشرفته آن بسیار حساس و دقیق نگاه شده است  

تا جایــی که می توان با کمــی مطالعه و تحقیق و 
دست بردن در بافت محتوا امکان به دست آوردن 
تصویرهای مطلوب تــر و کامل تری از اســتمرار 
آینده ای روشــن را امیدوار بود زیرا که بدون چنین 
تصویری نمی توان مجموعه را به حرکت وا داشت 
و اعضاء را برای بر عهده گرفتن مســئولیت های 

حزبی روشن آماده ساخت 
با این ِشما اگر از یک فعال با برنامه و هدفمند 
اصالح طلبی امروز اگر بپرسیم که ما اصالح طلبان 
در کــدام مقطع تاریخی نگاهمان بــه آینده و ارائه 
تصویــری از آن مبتنــی بر مطالعــه و پژوهش و 
استخراج آمار روشــن از فعالیت ها و دستاوردها 
بوده است تا گفته شود که بر مبنای آن آینده در نظر 
اصالح طلبان روشن و بدون اما و اگر بوده است چه 

پاسخی را دریافت خواهیم کرد؟
من مطمئنم که کســی از مجموعــه ما قادر به 

دادن گزارشــی در این خصوص نخواهد بود زیرا 
که اگر به پرســش محوری در مقاالت گذشته که 
پرســیده بودیم که ما چه می خواهیم و یا مشخص 
نیست که اصالح طلبان اساسًا دنبال چه مطالبه ای 
هســتند برگردیم و با تلفیق با تم مطلب این بخش 
که در خصوص آینده پژوهی و آینده نگاشت صحبت 
می کنیم و می گوییم که فرد و یا مجموعه باید با ارائه 
تصویری از آینده بگوید که مطلوب او چیســت تا 
بر مبنای نظرســنجی از جامعه و انتخاب بهترین 
و یا پیشروترین ایده ها  همتی همگانی برای دنبال 
کردن آن  باشــد آیا به این پاسخ می رسیم که در نزد 
من و مای اصالح طلب آرزو و رؤیایی محور تفکر و 
اندیشه است تا آینده را بر مبنای آن به تصویر کشیم و 
به دنبال شایستگانی برویم که آن ها بتوانند با تکیه بر 
دانش و مهارت خود ما را به سوی روندهای متنوع 
شــکل دهنده به آینده؛ رویدادهای شگفتی آفرین؛ 

سناریوها و تصورات از شکل های گوناگون تعامل 
روندها و رویدادها در آینده؛ سیاست ها، برنامه ها 
و اقدامات امروز؛ و درنهایت قوانین و سنت های 
حاکم که بر جهان توسعه یافته  به عنوان بخش هایی 
از عناصر تشــکیل دهنده آینده روشــن شناخته و 

بدان ها اتکا می شود هدایت و راهنمایی کنند
برای نمونه مگر قرار نیســت که در طی سه ماه 
آینده ما دوباره با حضور در پای صندوق های رأی 
بــه افرادی رأی دهیم که بــا دانش و مهارت خود 
چهارســاله پیش روی مملکت و نظــام را تحت 
هدایت و مدیریت خود بگیرند و مگر قرار نیست 
که در این فرایند اصالح طلبانی چون من و ما راهنما 
و هدایتگر مردم باشــند و یا مجموعه های مدعی 
اصالح طلبی کار ســامانده دهی و هدایت حداقل 
بخش بزرگی از جامعه رأی دهنده را بر عهده بگیرند 
و دوباره لیستی تحت عنوان امید برای مراجعه مردم 

انتخاب و معرفی کنند 
خــوب بــرای ورود و حضور در ایــن برنامه 
اصالح طلبان مدعــی تحول خواهی و تغییرطلبی 
کدام مطالعه و پژوهش در خصوص آینده بســیار 
متغیر و متفــاوت انجام داده اند و کــدام آیتم های 
معرف شناخت درست و توان تسلط بر آن ها را از 
متن مطالعات و پژوهش های خود استخراج و ارائه 

داده اند؟
اصالح طلبانی چون من و ما کدام رویدادهای 
شگفتی آفرین؛ سناریوها و تصورات از شکل های 
گوناگــون تعامل روندهــا و رویدادهــا در آینده؛ 
سیاست ها، برنامه ها و اقدامات امروز؛ و درنهایت 
قوانین و سنت های حاکم که بر جهان توسعه یافته را 
طراحی و احصاء کرده و برای تکیه بر آن ها مردم را 
تحت هدایت گرفته اند تا بتوانند دقیقًا نمایندگانی را 
انتخاب کنند که مسلط بر این اندازه ها و یا معیارها 
باشند تا ارزش های مورداشاره در انقالب را مترادف 

با شرایط روز متحول سازند و بهبود بخشند؟
مطمئنًا این مجموعه ها تنها به چیزی که فکر 
نکرده اند همه این قصه پر غصه بوده است زیرا در 
نزد این عزیزان چندان ســخت نخواهد بود ردیف 
کردن اسامی که تنها با توصیه ترکیب خواهد شد 
و با توصیه برای آن ها رأی گرفته خواهد شــد و با 
توصیه فعالیت های بســیار غیرمتعــارف و بعضًا 

شرم آور آن ها در مجلس تحمل خواهد شد 
ازاین روست که من معتقدم مدعیان اصالح طلبی 
نه ارزشی برای اعتماد مردم قائل اند و نه حقی برای 
آن ها که اگر اعتراضی داشتند کسی پیدا شود و به 
آن ها بگوید که اگر در چهار ســال گذشــته  چهار 
عمل مقــرون به منطق اصالح طلبــی تاریخی از 
لیست امید به چشم نیامد مقصر و مسئولش چه 

کسی بود
به راستی توصیه کنندگان و تهیه کنندگان لیست 
اصالح طلبی مجلس گذشــته چه کسانی بودند و 
چه توضیحی در خصوص نوع بازی که با اعتماد 

و سرنوشت مردم داشتند دارند؟
ادامه دارد

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

جهانشناسیسیاسی،اجتماعیواقتصادی:سوئد

• - ساختار سیاسی، قوه قضاییه
 دادگاه عالی باالترین مرجع قضائی عمومی و 
دادگاه عالــی اداری باالترین مرجع قضائی اداری 
در سوئد می باشند. طبق قانون، دادگاه های سوئد 
آزاد و مستقل هستند و هیچ مقامی حتی پارلمان 
نمی تواند در مورد چگونگی رویه قاضی دادگاه ها، 
اعمال نظر نماید. در ســوئد دادگاه های عمومی و 

دادگاه های اداری، از هم جدا می باشند.
ســمت قضاوت در این کشور دائمی و قضات 
تنها در دو مورد از ســمت خود برکنار می شوند، 
رسیدن به سن بازنشســتگی و ارتکاب به جرم یا 
قصور در انجام وظایف محوله، که در این مورد عدم 
صالحیت آن ها جهت تصدی این مقام باید در یك 

دادگاه صالحه به اثبات برسد.
دادگاه عالی استکهلم، عالی ترین دادگاه سوئد 
می باشــد که متشــکل از ۲5 قاضی اســت. این 
دادگاه به ۳ بخش تقسیم شــده هر بخش مرکب از 
5 قاضی اســت. تصمیم گیری در موارد معین طی 
یك نشست کامل دادگاه ها صورت می گیرد. در این 
دادگاه، بخش هــای ویژه ای نیز مرکب از ۳ قاضی 
پیش بینی شده که در صورت لزوم و برحسب موارد 

خاص انجام وظیفه می کنند.
دادگاه هــای اســتیناف بعــد از دادگاه عالی، 
دادگاه های اســتیناف قرار دارند که در شش شهر 
یونشوپینگ،  سوئد مستقر می باشند. استکهلم، 

مالمو، گوتبرگ، ساندزوال ویومئو.
ایــن دادگاه هــا هرکدام مرکــب از یك رئیس، 
تعدادی قاضی و مستشــار می باشند. وظایف این 
دادگاه ها به بخش های متعددی که هرکدام مرکب 

از 5 یا 6 قاضی است واگذار شده است.
در موارد جنایی ۳ قاضی حرفه ای و دو قاضی 
عــادی و در موارد جزئی تنها ۴ قاضی حرفه ای به 

کار قضاوت می پردازند.
دادگاه هــای ناحیه ای، ایــن دادگاه ها به عنوان 
دادگاه های بدوی، هــم به امور مدنی و هم جنایی 

رســیدگی می کنند. در مــوارد جنایی یك قاضی 
حرفــه ای و 5 قاضی عادی و در موارد جزئی تنها 
یك قاضی حرفــه ای و در خصوص جرائم مدنی 
۳ قاضی حرفه ای به امــر قضاوت می پردازند. به 
دعاوی خانوادگی یك قاضی حرفه ای و 5 قاضی 
عادی رســیدگی می کنند، قضات عادی برای یك 
دوره شش ســاله انتخاب می شوند و حکم اعضاء 
مســند قضاوت را دارند و با هیئت ژوری ســایر 
کشورها متفاوت می باشــند. در سوئد 9۷ دادگاه 

ناحیه ای وجود دارد.

دادگاه هــای اداری- در هــر ۲5 ناحیه اداری 
سوئد یك دادگاه اداری شهرستان وجود دارد. این 
دادگاه ها به مواردی نظیر مسائل رفاهی کودکان، 
واگذاری امــوال، قیمومیت افــراد صغیر، موارد 
مربوط به ضبــط گواهی نامه رانندگی و همچنین 

مالیات ها رسیدگی می کنند.
ایــن دادگاه ها با یك قاضی حرفــه ای و ۳ یا ۴ 
قاضی عادی تشکیل می شــود. کلیه تصمیمات 
دادگاه های اداری شهرســتان بایــد به دادگاه های 
اداری اســتیناف- که از قاضــی القضاه، تعدادی 

قاضی و مستشار تشکیل شــده ارجاع گردد. این 
دادگاه ها همچنین به مســائل مربــوط به حقوق 
کارمنــدان دولتی و رفاه اجتماعی نیز رســیدگی 
می کنند. دادگاه ها به بخش های مرکب از 5 عضو 

تقسیم گردیده اند.
هــر دادگاه بــا حداقل ۳ قاضــی و حداکثر ۴ 
قاضی رسمیت می یابد و در موارد معین ۳ قاضی 
و حداکثر ۴ قاضی رســمیت می یابــد. در برخی 
موارد ۳ قاضی حرفه ای و دو قاضی عادی به امور 
رسیدگی می کنند. در سوئد ۴ دادگاه اداری استیناف 

وجود دارد.
دادگاه عالی اداری در اســتکهلم مرکب از ۲۱ 
قاضی، عالی ترین مرجعی است که به موارد اداری 

رسیدگی می کند.
عالوه بر دادگاه هــای فوق، دادگاه های ویژه ای 
در ســوئد وجود دارند که هرکدام در زمینه خاصی 
فعالیت می کنند که ازجمله این دادگاه ها می توان به 
دادگاه های اجاره، دادگاه کار، دادگاه بیمه اجتماعی 

ملی، دادگاه بازار و غیره اشاره نمود.
Om� )در سوئد افرادی هستند بنام آمبادسمن 

budsmen( که بر نحوه کار قضات، مقامات رسمی 

و کارمندان دولتی نظارت دارند و مراقب هستند که 
این مقامات عمل خالف قانون مرتکب نشده و در 
انجام وظایف قصور نورزند. این افراد مجازند که 
به کلیه اسناد و اطالعات دسترسی داشته باشند. 
البته وزرای دولتی از حیطه نظــارت آن ها خارج 
می باشند. مدت تصدی این افراد ۴ سال )با امکان 
انتخاب دوباره( اســت و به طور مســتقیم توسط 
پارلمان انتخاب و تأیید می شوند. در حال حاضر ۴ 

آمبادسمن در سوئد وجود دارد.

حمید نباتی
پژوهشگر

hamid.nabati@hotmail.com
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اندیشه] گفتمان[

در اینجا ســعی می شــود معنای اجتماعی و 
سیاســی واژه ای بنام جنگ آن طور که قدرت ها و 
حکومت ها آن را درک می کنند تبیین شــود از این 
منظر واژه ِی جنگ واجد معانی خاصی است که 
به شــرح آن می پردازم؛ ضمن این که واژه دشمن – 
همان طور که در شــماره قبلی گفتم - یک مفهوم 
کلی است و همواره در کنار جنگ به یاری حاکمان 

می آید:
1(طرف بندی: جنگ متضمن طرف بندی است. 
یا این طرفی هستی یا آن طرفی، بی طرفی معنا ندارد 
بی طرفی نهایتًا به ستون پنجم یا پایگاه نفوذی دشمن 
تعبیر خواهد شد؛ بنابراین شما به ناچار یک طرف 
را انتخاب خواهی کرد اگــر این طرفی را انتخاب 
کنی آرامش روحــی پیداکرده و باوجدان جمعی – 
برخاسته از نظم گفتمانی – همراه شده و چه بسا از 
مواهب آن هم بهره مند شوید و اگر این طرفی نباشی 
آرامش خــود را به علت مخالفت با نظم گفتمانی 
ازدســت داده ضمن این که ممکن اســت عواقب 
ناشی از آن هم متوجه شخص شما گردد. این مسئله 
موجب پیدایش انگیزه ای می شــود که رفتارهای 
افراد جامعه را پیش بینی پذیر می کند؛ و این برای 
کنترل اجتماعی – وظیفه ِی دولت ها- امر مطلوبی 

است.
2(هویت سازی: اصواًل هویت متضمن یک معنای 
ثابت نیست. خود ماهیت و شکل گیری هویت بر 
اساس نظریات جامعه شناسان؛ خصوصًا جامعه 
شناسان نظم و گروه؛ نشــان دهنده ماهیت سیال 
و متغیر؛ بســته بــه گروه و جمعی کــه فرد عضو 
آن محســوب می گــردد؛ و نیز در طــول زمان که 
گروه ها دچار تغییر می شــوند، هویت هم به تدریج 
تغییر می کند. همچنین دارای ماهیت چندگانه و 
چندوجهی اســت؛ بسته به این که هر فرد هم زمان 
در چند گروه عضو اســت؛ بعضی از ابعاد هویت 

انتخابی اســت ولی بعضی از آن ها مانند شــهر و 
جامعــه ِی بزرگ تــری که در آن زندگی می شــود 

اجباری است؛ هویت شکل پیدا می کند.
هویت همواره در مواجهه با غیر یا دیگری است 
که معنی پیدا می کند یعنی تفاوت ها آشکارشده و 
هویت بهتر فهمیده می شود. وقتی گروه ها در مقابل 
یا حتی در کنار هم قرار می گیرند ممکن اســت به 
برخورد منافع منجر شود. این برخورد منافع است 
کــه هویت را ملموس تر و تعهد به گروه را بیشــتر 
می کند. هویت های ُخرد به دلیل این که فرد آزادانه 
آن را انتخاب کرده است جذابیت بیشتری دارد و لذا 
وقتی در مقابل هویت کالن جامعه – که اجباری و 
تحمیلی است قرار می گیرد، هویت کالن به چالش 
کشیده می شود. این مسئله موجب پویائی جامعه 

می گردد.
اما جنــگ موجب تقویت و پررنگ تر شــدن 
هویت کالن جامعه شــده و هویت های ُخرد را که 
پایه های اصلی یک جامعه ســالم و پویا را شکل 
می دهد تحت تأثیر قــرار داده و تضعیف می کند و 
گاهی باعث اضمحالل آن ها می شــود. در شرایط 
جنگی صاحبان قدرت مجوز پیدا می کنند نسبت به 
تعیین و ماهیت هویت کالن اجتماعی مداخله کرده 
و جامعه ای یکدست مطابق میل و سلیقه ِی خود 

شکل بدهند.
3(کانالیزه شدن شناخت: وقتی مسئله جنگ 
پیــش می آید، اختیارات حاکمــان و حوزه نفوذ و 
اقتدار و سلطه شان گسترش پیدا می کند. در سایه 
ایــن اختیارات - که یکــی از آنها مداخله در نظام 
فرهنگی و آموزشی کشور است - حاکمیت می تواند 
تبیین کند دشمن و بیگانه کیست. لذا دشمن شناسی 
و بیگانه شناسی حق حاکمیت قلمداد شده و بیگانه 
در منطقــه ِی جهل و دور از دســترس مردم قرار 
می گیرد. همین مسئله دست حاکمیت ها را جهت 
کنترل بیشتر بر تبلیغات و پروپاگاندا بازتر کرده و با 
دســت کاری در افکار عمومی، شناخت جامعه را 
سطحی، یک سویه و کانالیزه نموده و آنگاه که هویت 
فردی مورد تعرض قرار می گیــرد می توانند آحاد 
جامعه را مطیع خود ســازند. تا حدی که از آحاد 

جامعه افرادی آماده ِی کشتن و کشته شدن بسازد. 
بدون هیچ حقی در شناخت این که چه کسی را باید 

کشت و چرا؟!
4(غیریت و بیگانه سازی: در فضای غیرجنگی 
مخالفان شــهروندانی محســوب می شــوند که 
بــه دالیلی مخالــف حاکمان و یا سیاســت ها و 
برنامه های آن ها هســتند؛ امــا در فضای جنگی 
مخالفت به معنای همدستی با دشمن؟! تلقی شده 
و از حالت شــهروندی خارج بــه عامل نفوذی و 
ستون پنجم دشمن؟! و بیگانه تغییر هویت می دهند. 
حتی اگر خودشان هم چنین تعبیری نداشته باشند، 
حکومت هــا به راحتی بــا پروپاگانــدای خود در 
جامعه چنین نگرشی نسبت به آنان ایجاد خواهند 
کرد. بدین ترتیب حکومت خود را به ســهولت از 
پاسخگویی نسبت به شهروندان مخالف خالص 

کرده و حذف مخالفان راحت تر عملی می شود.
5(هزینه کردن از ملت برای بقا حاکمان: زمانی 
که هویت موردنظر حکومت ها شــکل می گیرد و 
جامعه در مقابل بیگانه ای که نمی شناســد و فقط 
بیگانه اســت قرار می گیرد؛ در اشــل بزرگ تر که 
معنای آن خطر بزرگ تر اســت؛ خصوصًا زمانی 
که اجازه آگاهی و شــناخت در انحصار حکومت 
قــرار دارد و برای فرد در منطقه ِی جهل و تاریکی 
قرارگرفتــه و لذا مخوف تر، پلیدتر و شــیطانی تر 
تصویر شده است، کشتن دشمن یا همان بیگانه که 
منشــأ بدبختی و نکبت است نه مباح که ضروری 
قلمداد شده و با تسری دادن این مفهوم به مخالفان 
که ستون پنجم دشــمن و عامل بیگانه هستند؟! 
مشخص می شود که حکومت ها در فضای جنگی 
چســان با به جان هم انداختن بخشی از جامعه با 
بخش دیگر - که در جامعه دشمن تعریف می شود- 
از هزینه کردن مردم به دســت مردم برای بقا خود 

سود می برند.
6(اعمــال محدودیت و گســترش کنترل 
اجتماعی و برقراری تبعیض و نابرابری: یکی از 
مفاهیمی که مترادف و همراه واژه ِی جنگ فهمیده 
می شود. مفهوم بسیج امکانات و سازمان دهی نیرو 
و فرماندهی اســت. این بسیج متضمن گسترش 

حوزه ِی عمومــی و کاهش حــوزه ِی خصوصی 
و مداخــالت راحت تر صاحبان قــدرت و نادیده 
گرفتن مطالبات مردم به بهانه جنگ و گســترش 
دامنه ِی آن تا عرضــه اطالعات موردنیاز جامعه و 
جلوگیری از نشــر آزاد و انتقاد مخالفان و اعمال 
تبعیض و نابرابری و طراحی دو منطقه ِی بهشتی 
و جهنمی برای خودی و غیرخودی )مخالفان( و 
خلق بازی هایی است که حکومت ها برای افزایش 
نفوذ و اثربخشی قدرت عریان و سخت خود بدان 

نیازمندند.
7(فرار از پاســخگویی: کنتــرل اجتماعی و 
ســرکوب مطالبات مردم )حفظ نابرابری یا منافع 
صاحبان ثروت و قدرت و تزویر(- که از مســائل 
کلیــدی حکومت ها برای تــداوم و بقا حکومت 
است- در حالت صلح به سختی ممکن می شود، 
اما وقتی جامعه بپذیرد دشــمنی دارد؟! و حاکمان 
مجبورند با آن مقابله کنند؛ مثاًل در آمریکا تروریسم 
و القاعده و در خاورمیانه آمریکا و اسرائیل؛ آنگاه 
صاحبان قدرت نیازی به پاسخگویی اعمال خود 

ندارند.
8(شناســایی مخالفیــن بالقــوه: در جامعه 
شکاف هایی وجود دارد که غیرفعال بوده و به عنوان 
مخالفین بالقوه مطرح هستند. در موقعیت تهدید 
جنگی با تصور ضعف دولت مرکزی این شکاف ها 
فعال شــده و فرصت مناسبی برای حکومت پیش 
می آید قبل از این که واقعًا در وضعیت ضعف قرار 
بگیرند، مخالفین را شناســایی و نسبت به حذف 
آنان اقدام کنــد )مانند فعالین قومی و اقلیت های 

مذهبی(.
9(تحریــف ارزش ها و آرمان هــا: تحریف و 
انحــراف از آرمان ها و اهداف انقالب ها توســط 
صاحبان قدرت موضوعی اجتناب ناپذیر اســت. 
چراکه در ســایه ِی حاکمیت واقعی آنها نمی توان 
بازی هایی ســاخت که نابرابری هــا را توجیه کرد 
بدیهی است که رهبران اول انقالب به دنبال محدود 
کردن قدرت و حاکمیت سیاســی و تقویت مبانی 
مشــروعیت مردمی آن باشند؛ و در این خصوص 
دغدغه ِی خاطر و وسواس داشته باشند، اما به هر 

دلیلی بعد از سپری شدن دوران حاکمیت انقالبیون 
اول انقالب و ورود نااهــالن - ازنظر انقالب - و 
نوکیســه ها –که البته دارای اهلیت سیاسی مطابق 
عرف دانش سیاسی؛ به معنی حفاظت و نگهبانی 
از نابرابری ها؛ هســتند– در صورت تداوم ارزش ها 
و آرمان های انقالب مواجهه بــا پارادوکس هایی 
می شوند. لذا الزم است یکم- آرمان های انقالب 
در قالب اعمال مناسک گونه خشک و تکراری و 
بی محتوی خالصه و محبوس شوند تاکسی متوجه 
ضدیت رهبران جدید با آرمان های انقالب نشوند. 
دوم- و ســپس در ســایه ِی این اعمال به تحریف 

آرمان های انقالب بپردازند.
طبیعی است که این مسئله موجب مقاومت هایی 
از ســوی فرزندان انقالب شــده و آن ها مالحظه 
می کنند کــه چگونــه آقازاده ها و چاپلوســان و 
متملقــان و دور قاب چین هــا در عین بی لیاقتی 
و بی کفایتی هایشــان عروس حکومت را بســان 
ارث پدری شــان دست به دست می کنند؛ و شاهد 
نابرابری ها و دشــمنی ها بجای برابری و برادری 

هستند.
ازاین رو فضای جنگی با باز گذاشــتن دســت 
حاکمان در کانالیزه کردن شناخت و هویت سازی 
جعلی و خلق بازی های گوناگون از طریق فریب و یا 
ایجاد شک در نیروهای انقالب و یا اعمال خشونت 
عریان کــه در فضای جنگی طبیعــی می نماید، 

مقاومت ها را در هم بشکنند.
10(اعتمادســازی برای دولت های فاقد 
اعتماد و مشــروعیت: وقتی دو کشور در یک 
جنگ درگیر می شــوند فرصتی فراهم می شود که 
اختالفات به کناری نهاده شده و مردم در یک صف 
پشت سر صاحبان قدرت به عنوان نمایندگان جامعه 
قرار گیرند و آن ها اعتمادهای ازدســت رفته را به 
دست آورند همین مسئله باعث می شود دولت ها 

بیشتر به دنبال جنگ و شرایط جنگی پیش بروند.
همان طور که مالحظه می شود - گرچه جنگ 
پدیده ِی مطلوبی نیســت، فرصتی ایــده آل برای 
دولت ها و قدرت هاســت. البته هیچ دولتی وجود 
ندارد که صراحتــًا از جنگ جانــب داری کند و 

جملگی از موضع دفاع وارد می شــوند. در اینجا 
این سؤال پیش می آید اگر دولت ها مخالف جنگ 
هســتند و همــه در موضع دفاع قــرار دارند پس 
چرا جنگ اتفاق می افتد؟ یا یکی از طرفین دروغ 
می گویند یا هردو طرف! واال برای اجتناب از جنگ 
راه های مختلفی وجود دارد مثاًل در همین سال های 
اخیر می توان به طرح گفت وگوی تمدن ها اشــاره 
کرد که خاتمی درواقع پاســخ درست و صحیحی 
به نظریه ِی جنگ تمدن ها-ی هانتینگتون- داد؛ 
و دلیل درست بودنش هم همین است که علی رغم 
ادعاهای دولت آمریکا مبنــی بر صلح طلبی– تازه 
دولت وقت هم از دموکرات ها بود – تا دو هفته هیچ 
اظهارنظری نکرد و یا نتوانست. این در حالی بود که 
جامعه ِی جهانی به سرعت به این ندا - که برخاسته 
از حقیقت و آگاهی و در راستای انتظار به حقی بود 
که از انقالب ایران می رفت- پاسخ داد و سال ۲00۱ 

را سال گفتگوی تمدن ها نام گذاری کردند.
میشــل فوکو به عنوان اندیشمند منتقد قدرت 
و مدرنیته، به خوبی این انتظــار را در گفت وگو با 

خبرنگاران لیبراسیون منعکس کرده است:
»... جــدا از مســائل مربوط به جانشــینی 
بی درنگ شاه، مسئله دیگری نیز دست کم به همان 
اندازه توجه مرا جذب کرده اســت: آیا این جنبش 
یکپارچــه و واحد که به مدت یک ســال مردم را 
در برابر مسلســل ها برانگیخته اســت، قدرت آن 
را خواهد داشــت که از مرزهای خاص خود فراتر 
رود و پا را فراتر از آن چیزهایی بگذارد که مدتی بر 
آن ها متکی بوده است؟ آیا این محدوده ها و خیزش، 
محو خواهند شد یا برعکس، ریشه خواهند دواند 
و تقویت خواهند شد؟ بســیاری در اینجا و برخی 
در ایران، انتظــار و امید دیدن لحظه ای را دارند که 
سرانجام حقوق خود را بازیابد و لحظه ای که انقالب 
خوب و حقیقی و جاودانه ظاهر شود. من از خودم 
می پرسم که این راه منحصربه فرد، راهی که طی آن 
مردم علیه سرســختی سرنوشتشان و علیه همه ِی 
آنچه برای قرن ها بوده اند و چیزی کاماًل متفاوت را 

جستجو می کنند، آنان را تا کجا خواهند برد.«
ادامه دارد

تئوری جنگ و انقالب اسالمی

جنگوقدرت
کاوه مصدق

kaveh.mosaddeqh@gmail.com
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سیاست] تحزب[

آنچهدرســومیننشستاعضایارشد)پلنوم(حزبارادهملتایرانگذشت
 مخالف خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

• علی شفائی؛عضو شورای مرکزی
ســازوکار اصالح طلبان اهم از شــورای عالی و شــورای 
هماهنگی؛ ما هم نقد داریم به این شورا اما این به این معنی نیست 
که به دست خودشــان منابع خود را از بین ببرند درواقع از این 
موقعیت که در شورای عالی هست استفاده نکنیم این سؤال دوم 
به نوعی همان سؤال اول هســت که ۱۱ رأی آورد. این دوستان 
آنجا موفق نشدند دوباره در اینجا به رأی گذاشتند. شورای عالی 
سیاســتگذاری جبهه اصالح طلبان مکمل شورای هماهنگی 
اســت، هیچ برنامه انتخاباتــی را شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات رهبری نمی کند، شــورای هماهنگی اصالح طلبان 
تفویض اختیار کرده به شورای عالی، همه احزاب هم در شورای 
عالی هســتند و کار می کنند، هم در آنجا هم در اینجا؛ بنابراین 
خروج از شــورای عالی همان معنی و همــان تبعات و اثرات 
خروج کلی را دارد. اگر از شــورای عالی خارج بشویم کمپین 
انتخاباتی را با چه کسی می خواهیم انجام بدهیم؟ شورای عالی 
از شورای هماهنگی قابل تفکیک نیست فقط در تهران هست 
که شورای عالی یکجا و شورای هماهنگی جای دیگر هست. 
با همان استداللی که در مورد گزینه اول داشتیم و آن اینکه بمانیم 
و نظر خود را در شورای هماهنگی اعالم کنیم، باید در شورای 
عالی نیز بمانیم و برای آینده از مزیت های این ائتالف اســتفاده 
کنیم و نیروها را توانمند کنیم. در آینده که نیرومند شدیم بگوییم 
که از ائتالف جدا می شویم. ائتالف هم طبق منافع کشور و حزب 
مشخص می شــود فعاًل منافع ما این است که بمانیم. شورای 
عالی فقط یک سازوکار اســت ما هم از این سازوکار استفاده 
می کنیم تا برنامه های انتخاباتی خودمان را پیش ببریم. خروج 

درواقع به وضوح باخت حزب ما است.

موافق خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

• علی صابری؛دبیر استان خراسان رضوی
موافق خروج از سازوکار شورای عالی سیاستگذاری جبهه 

اصالح طلبان
دوستان یک نکته ای را دقت بکنند خاستگاه ما کجاست؟ 
ما حزب هستیم ما می خواهیم برویم با یک غیر حزبی ائتالف 
کنیم بااین همه هزینــه ای که می دهیم چه معنــی دارد در یک 
شورایی بنشینیم که یک نفر که در طول روز کارهای اقتصادی 
و مالی انجام می داده حاال بیاید دستش را باال ببرد و با ما برابر 
بشود خوب همه میدانیم این سازوکار غلط است. می خواهیم 
این سازوکار غلط را پس بزنیم. من که کار تشکیالتی و حزبی 
می کنم با یک نفر غیر، برابر هستم؟ اگر در شورای عالی سنگ 
بنا درست بود می پذیرفتیم می رفتیم به حکم یک عزیزی که برام 

خیلی قابل احترام است گفته بروید این جوری ائتالف کنید، اگر 
این طور بود به حکم کس دیگــری کار می کردیم و زندگی مان 
خیلی به ســامان تر از امروز بود. دوستان دقت کنید وقتی ما 
میگویم اصالح طلب هستیم یک نام نیست یعنی من کار حزبی 
و تشکیالتی می کنم؛ می مانیم در شورای هماهنگی چون همه 
حزب هستند از شورای عالی خارج می شوم چون همه حزب 
نیســتند. من با کسی که هیچ هزینه سیاسی را نداده برابر باشم 
این که نشد. اگر کسی حوزه نفوذ دارد یک تشکیالت راه بیندازد و 
کار کند. اگر بنا بر کار اصالح طلبانه است، رویکرد اصالح طلبانه 
است اول باید کار تشکیالتی بکنیم در یک ساختاری باید کار 
تشکیالتی بکنیم بعدازاینکه سازمان دهی شدیم برویم وارد یک 
ائتالف بشویم. نمی توانیم با کسی که کار تشکیالتی نکرده ولو 
مؤثر وارد ائتالف شــویم آن وقت خروجی چه می شود؟ همین 
چرخــه معیوبی که دارد تکرار می شــود، یک چــرخ که ۱۳0 
سال اســت درد قانون و دموکراسی دارد. حرف های اآلن ما با 
۱۱5 سال پیش چه فرقی کرده؟ کجا پیشرفت کردیم؟ سر یک 
استراتژی مؤثر بایستیم. اســتراتژی مؤثر جریان اصالح طلبی 
می شود کار تشکیالتی؛ اگر قرار باشد از این مسیر خارج بشویم 
ادامه دادن مسیر گذشته است. دوستان دقت کنید کنند ما داریم 
کار تشکیالتی می کنیم، کار حزبی یعنی کار تشکیالتی. شورای 
عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان هر چقدر موفق بوده 
باشد، دوستان می گویند در انتخابات تهران برای اولین بار ۳0 
نفر لیست امید پیروز شــد، غافل از اینکه چوب را هم در این 
لیست می گذاشــتیم رأی می آورد، مهم این است که خروجی 
لیست چه دستاوردی داشــت؟ به من اصالح طلب تا به امروز 
انگ فســاد نمی خورد هر انگی هم می خورد انگ فساد نبود، 
ولی امروز به ثمره عملکرد شورای عالی سیاستگذاری جبهه 
اصالح طلبان انگ فساد اقتصادی و مالی نیز به ما می چسبانند.

مخالف خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

• جواد کشاورز؛عضو شورای مرکزی
تشکر از دوستان که به بدنه اصالح طلبی و ماندن در جبهه 
اصالحــات رأی دادند. ایــن رأی دادن خروجی دارد که دکتر 
شفائی گفتند شــورای عالی تکمیل کننده شورای هماهنگی 
هســت. رأی گیری امروز ما موکول شده به یک گزینه تکمیلی 
که ماندن در شــورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان 
است. بله ما هم قبول داریم افراد حقیقی هستند که سازوکار را 
به هم می زنند یا اختاللی در تصمیم گیری به وجود می آورند؛ اما 
برای حل این مسئله باید چکار کرد؟ باید خارج شد؟ ما باید با 
اعتراض بمانیم و اصالح کنیم. این شورا همچنان باقی خواهد 
ماند ما اگر نمانیم و بیرون برویم مجبوریم یک لیست هایی ارائه 
کنیم در انتخابات، مثل لیست تهران در انتخابات شورای شهر 
گذشته. انتخابات به انتخابات ما بهتر شدیم، لیست مجلس را 

با لیست شورای شهر مقایسه کنید ما کسانی را داریم که امید 
و چشم وچراغ جنبش های اجتماعی هســتند؛ اآلن شورای 
شهر )شیراز( با لیســتی که از بدنه احزاب هستند بسته شده، 
ببینید ماجرا چقدر بهتر شــده چقدر کنترل شده چه اتفاقاتی 
از شورای شــهر درآمده که از مجلس درنیامده ما در انتخابات 
شورای شهر بهتر کار کردیم بله اصالح طلبان فهمیدند لیست 
امید برای مجلس دهم کمترین گزینه حزبی را دارد اما لیســت 
شوراهای شهر در کل کشور و در شیراز هم تمامًا حزبی هستند 
از بیرون هیچ دســتوری نیامده و از طــرف هیچ پدرخوانده ای 
دخالتی نشــده، حتی از طرف آقای خاتمی و عارف در تهران 
نیز همین طور، فقط در تهران از آقای خاتمی به زور خواستند که 

لیست امید را تأیید کند. 
ما یک ســازوکار داریم که در حال اصالح شدن است اسم 
ما هم اصالح طلب است ما به جای اینکه علیه آن عصیان کنیم، 
بایســتیم اصالحش کنیم من هم قبول دارم این سازوکار مورد 
دارد چنانچه شورای هماهنگی هم دارد ولی راه خروج نیست 
چه از شورای هماهنگی چه از شورای سیاستگذاری، خروج 
از هرکدام در سطح جامعه تبعات یکسانی دارد، تلقی ای که در 
جامعه می شود یکی است. این قدر بدفهمی و کج فهمی و درک 
اشــتباه از گزینه اول در جمع حاضرین در پلنوم پیش آمد شما 
انتظار دارید در جامعه پیش نیاید. باور بفرمایید به محض اینکه ما 
رأی بدهیم به خروج از شورای عالی همه این بحث ها عین این 
است که از جریان اصالحات خارج شدیم، درون حزب این گونه 
تلقی می شود در سطح جامعه چه انتظاری داریم، قطعًا احزاب 
دیگر هم این تلقی پیش خواهد آمد هرچند حرف حق باشد اما 
آنچه در اذهان متبادر می شــود مهم است که مبنای ارزیابی و 

قضاوت قرار می گیرد. 
اگر قرار است خارج بشویم باید از همه جا خارج بشویم در 
غیر این صورت ما باید همه شوراها بمانیم و نمی شود در شورای 
هماهنگی بمانیم و سازوکار انتخاباتی اش را نقض کنیم؛ هیچ 
راه دیگری هم نداریم، اگر اعالم خروج بکنیم باید از شــورای 
هماهنگی هم خارج بشویم این خروج با آن خروج فرقی ندارد. 
می فرمایند افراد حقیقی آمدند دخالت کردند بنده پیشنهاد دادم 
در استان ها و در تهران می شــود با فشارهای که می شود آورد 
جلوی این ها را گرفت اآلن از شورای عالی هم اگر خارج بشویم 
این اشخاص حقیقی می مانند فقط با خروج این اهرم فشار را از 
روی این ها برمی داریم، مگر مخالف حضور اشخاص حقیقی 

نیستید؟ بمانید و فشار بیاورید.

موافق خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

• غالمرضا مقدسی؛ دبیر استان گیالن
از شـورای هماهنگـی خـارج نشـدیم، شـورای عالـی رو 
هـم شـورای هماهنگـی سـاخته اسـت، یـک آیین نامـه ای 

هسـت که چند بنـد اشـتباه دارد یکـی از بندها این اسـت که 
به میـزان نصف اعضای حقوقی شـورا، اشـخاص حقیقی و 
غیـر حزبی باشـند کـه در موقـع هزینـه دادن این افـراد پنهان 
می شـوند و بایـد هزینـه را احـزاب بپردازند، ایـن آیین نامه که 
مشـکل ماهـوی دارد جنـاب شـفائی از شـما انتظار داشـتیم 
همان طـور کـه بـه همیـن محکمـی صحبـت می فرماییـد در 
شـورای عالـی نیـز حمایـت اسـتان ها و شـورای مرکـزی را 
می گرفتیـد و اصـالح ایـن آیین نامه را پیگیـری می کردید یا به 
جامعـه اصالح طلبـی و مـردم می گفتیـد که ایـن آیین نامه چه 
اشـکاالتی دارد. اسـمش را رابـط گذاشـتند ولـی فرماندهی 
ایـن ضعـف  بدهـد،  تغییـر  می توانـد  را  همه چیـز  می کنـد 

ماست. 
یک زمین بازی طراحی شده که یک سری اشخاص می آیند 
فرماندهــی می کنند و همه چیز را تغییــر می دهند اما وقتی که 
شورای هماهنگی را پذیرفتیم خروج از شورای عالی که زاییده 
شورای هماهنگی هست ما در موضع ضعف قرار می دهد، کاش 
در پلنوم همه رأی می دادیم که خارج شویم و شورای مرکزی از 
این اهرام برای تهدید شورای عالی و هماهنگی استفاده می کرد 
و می گفت که تمام دبیران استان های حاما آمدند و گفتند خارج 
بشویم ما به شما فرصت می دهیم این آیین نامه را اصالح کنید و 

آقای شفاهی پیگیر می شد که تغییر بدهند.
 این تعهــدات کاندیداهایی که قرار اســت بروند مجلس 
چیســت، به مردم به احزاب اصالح طلب چه تعهد و تضمینی 

دارند؟ جرائم و تنبیهات چیست؟ هیچ.
 این همه تالش کنیم یک عده ای بروند مجلس که مثاًل پیروز 
شــدیم. آقای عارف این همه آدم را برد مجلس نتوانست برای 
خودش رأی بگیرد پس شورای عالی شورای شکست خورده 

است. 
من خواهشــم این اســت که حداقل از این فرصِت تا ۱۴00 
حزب استفاده بکند و اعضای شــورای مرکزی را بفرستد ده 
تا حزب دیگر را تأســیس بکنند دبیران این احزاب در استان ها 
افراد باسابقه از حاما باشند ما هم باید حزب بازی بکنیم ولی بلد 
نیستیم ما تا ۲ سال دیگر ده تا حزب در هر استان داشته باشیم که 
رأی آنها با حاما یکی باشد همان کاری که اتحاد کرد و سکان 
شــورای هماهنگی را در خیلی از استان ها در دست دارد. باید 
تهدید به خروج کنیم به این شــرط که به عنوان اهرم در مقابل 
شورای هماهنگی استفاده بشود که اگر آیین نامه را اصالح نکنید 

خارج می شویم و شما را افشا می کنیم.

مخالف خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

• شمس افرازی زاده؛عضو شورای مرکزی
ایـن سـؤال ها یـک مغلطـه آشـکار دارد از شـورای عالی 
خـارج شـویم در گزینه قبـل رأی دادیم مثل اینکه یک مهمان 

بـرای مـن بیاید بگویـد من گرسـنه ام و چیزی بـرای خوردن 
بیـاور، مـن زهرمار بیـاورم بعـد بگویم خـودت گفتی چیزی 
بـرای خـوردن بیاور بگوید مـن گفتم چیزی بده بخـورم رفع 
گرسـنگی بشـود ایـن مغلطـه ای کـه اینجـا وجـود دارد این 
اسـت کـه از شـورای عالی خارج بشـویم و بعد لیسـت جدا 

بدهیم. 
در انتخابـات شـوراهای 96 آقـای حکیمـی پـور و سـایر 
دوسـتانی کـه بودند در لیسـت دوم قـرار گرفت چه شـد؟ من 
روزنامه نـگارم، ایـن گزینه هـا طـوری انتخاب شـده کـه انگار 
ایـن سـؤاالت را مصاحبه کننـده از مصاحبه شـونده می پرسـد 
کـه از قبـل مـن حـرف می گـذارم دهـان مصاحبه شـونده کـه 

نمونـه بـارزش را در گزینه هـا می بینـم. 
دقـت  مقـدار  یـک  بایـد  دوسـتان  می کنـم  فکـر  مـن 
بیشـتری بکننـد مـا رأی دادیم دیگـر نیازی بـه کش وقوس 
نـدارد. فـردا روزی میگوییـم مـا رأی گرفتیـم و شـما گفتید 
سـازوکار شـورای اصالح طلبان را قبـول داریـد، بعد بیاییم 
بگوییم سـازوکار را قبـول نداریم ولـی در انتخابات پیش رو 
می خواهیـم بـا دیگران ائتـالف کنیم، این دیگران چه کسـی 
اسـت فـردا آقـای خاتمـی آمـد و گفـت َتکـرار می کنـم آیـا 
کسـی هسـت کـه بدانـد ما آمدیـم حـزب تشـکیل دادیم که 
لطفـًا آقای خاتمی تکـرار نکند یعنی شـهروند خودش باید 
احسـاس مسـئولیت کنـد بیاید پـای صنـدوق رأی، این امر 
در مسـیر توسـعه سیاسـی اسـت و هیچ راهی جزو تشکیل 
احزاب یعنی حزب سیاسـی به عنوان باشـگاه سیاسـی بیاید 
بـه مـردم بگویید چکار کنـد و مردم ایـن را می پذیرنـد یا نه.
 ولـی مـا بیایـم بـا الفـاظ بـازی کنیـم مـن فکـر می کنم 
نتیجـه مثبتی نخواهد داشـت. حـاال برگردیم به سـازوکار، 
قـرار بود شـورای عالـی یک شـورای فصلی باشـد یعنی از 
انتخابات شـروع می شـود و مـی رود برای ۴ سـال بعد؛ من 
نمی دانـم خـود مـن چه صحبـت می کنـم موافق یـا مخالف 
چـون مـن در مـورد گزینه هـا صحبـت می کنم مـن مخالف 
شـورای عالـی و پدرسـاالرانه بـرای احزاب تصمیم سـازی 
می شـود ولـی در ایـن گزینه هـا چیـزی دریافـت نکـردم که 
کـدام گزینـه را انتخاب بکنم کـه با رأی قبلـی ام بخواند رأی 
قبلـی مـن مانـدن در شـورای هماهنگی بـود ولـی اآلن اگر 

دوسـتان می پذیرنـد این گزینـه را اصـالح بکنند. 
می گیریـم  قـرار  اصالح طلبـان  جمـع  در  کـه  موقعـی 
میگوییم اراده ملت هسـتیم همه می داننـد که آقای حکیمی 
پـور دبیـر کل حـزب هسـتند کـه نظـر جمـع را منعکـس 
می کند و مخالف سـازوکار شـورای عالی و موافق شـورای 
تناقـض اسـت کـه می خواهیـم  ایـن  هماهنگـی هسـتند 

کنیم.  رأی گیـری 
مـن نظـرم ایـن اسـت کـه بمانیـم و مبـارزه کنیـم زمانی 
کـه آقـای حکیمـی پـور اعتـراض می کردنـد من مثـال زدم 
تـوی یک نمایشـگاهی که دوسـتان عضـو احزاب شـورای 
هماهنگـی بودنـد و در شـورای شـهرند، می گفتنـد چـرا 
فـالن تصمیـم را می گیرید چـون آقای حکیمـی پور مخالف 
تصمیم هـای پدرسـاالرانه و شـورای عالـی بود و همـه اراده 
ملـت را به عنـوان یک حزب پیشـرو در مخالف با سـازوکار 
غیـر دموکراتیـک پذیرفته انـد همان جـا بمانیـم اعتـراض 
بکنیـم بلکـه رونـد اصالح بشـوند بـرای نمونه قبـاًل یک یا 
دو حـزب در شـورای هماهنگی به شـورای عالـی اعتراض 
می کـرد ولـی اآلن آخریـن امضـا کـه دوسـتان در شـورای 
هماهنگی اسـتان تهران گرفتند ۱0 یـا ۱۲ حزب رأی مخالف 
بـه شـورای عالی و این قیمومیـت بودند چون بـه این نتیجه 
رسـیده اند که کار باید در قالب احزاب پیش برود، پیشـنهاد 
می کنـم یـا گزینـه اصـالح بشـود یـا رأی گیـری بـه وقـت 
دیگری گذاشـته شـود. اآلن تصمیـم را گرفتیـم، می مانیم و 

می کنیم. اعتـراض 

سومین نشســت اعضای ارشــد حزب اراده ملت ایران )پلنوم( با حضور دبیر کل، اعضای 
شورای مرکزی و دبیران استانی از سراسر کشور در تهران برگزار شد.

این نشست که با دستور جلسه راهبردها و استراتژی های حزب اراده ملت در جریانات سیاسی 
کشــور و انتخابات آینده مجلس شورای اســالمی بود در دو دوره رأی گیری از اعضای حاضر 
تصمیم بر آن شــد که حاما ضمن حفظ مواضع انتقادی از رفتارهای غلط گذشته و شکایت از 

انحصارطلبی ها، در قالب ساختارها و سازوکارهای جریان اصالحات به نقش آفرینی بپردازد. 

 ایــن تصمیم همراه با رویکردهای حکمرانی حزبی یعنی همان حمایت از کاندیدای احزاب 
همسو خواهد بود. حزب اراده ملت معتقد است عدم پاسخگویی در جریان لیست امید بزرگ ترین 
نقطه ضعف این لیست بود که تنها راه حل عالج آن حکمرانی احزاب در جریان انتخابات است. 
طی این نشست دوروزه تعدادی از اعضای ارکان حزب و دبیران استانی در موافقت با گزینه های 
خروج  و یا  ماندن در جبهه  اصالحات و شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان به ایراد 

سخن پرداختند  که به همت زهره رحیمی  و  علی هادیان  در چند شماره  منعکس می شود.
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جامعه] زنان[

ش

توسعه سیاسی زمانی تحقق پذیر است 
که در صدد جلب مشــارکت مردم به عنوان 
سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی 
باشــیم. مشــارکت ازنظر لغوی به معنای 
»شرکت دوجانبه و متقابل افراد برای انجام 
امری خاص« می باشد و ازلحاظ مفهومی 
گستردگی وسیعی دارد. به همین خاطر، در 
ادبیات توسعه از مشارکت سیاسی تعاریف 
متعددی ارائه شده اســت. به عنوان نمونه 
ازنظر نوریس مشارکت سیاسی عبارت است 
از هرگونه عملی که هدف از آن مســتقیمًا 
تأثیرگذاری بر نهادها و جریانات سیاســی 
و یا به صورت غیرمســتقیم تأثیرگذاری بر 
جامعه ِی مدنی یا تالش برای تغییر الگوهای 
رفتار اجتماعی باشد. در این نوشتار  بر آنیم 
تا به یکی از انواع مشارکت های سیاسی در 

حوزه زنان بپردازیم.

• مقدمه
حــق رأی زنان به معنی حق شــرکت زنان 
در انتخابات اســت و از مهم تریــن رویدادهای 
تکامل اولیــه ِی جنبش های مدافع حقوق زنان 
به شمار می رفت. هواخواهان حق رأی زنآن که 
سافروجتها نیز نامیده می شدند؛ کسب حق رأی 
را مقدمه ِی مشارکت سیاســی زنان در جامعه 

می دانستند.
در یک نگاه تاریخی خواهیم دید که در سال 
۱8۴8 میالدی جنبش حق رأی زنان در ایاالت 
متحده آمریکا به یک جنبش اجتماعی گسترده 
تبدیل شد. در سال ۱89۳ میالدی نیز نیوزیلند 
نخســتین کشــوری بود که حق رأی زنان را به 
رسمیت شناخت. ســال ۱89۳ میالدی سالی 
پر از چالش در این زمینه بود چراکه در این سال 
قانون انتخابات به نفع مشــارکت سیاسی زنان 
تغییر یافت و در پی آن و در همان سال زنان برای 
نخستین بار در انتخابات ملی آن کشور شرکت 
کردند و کیت شپارد و ماری آن مولر از مهم ترین 
رهبران هواخواه حــق رأی زنان در نیوزیلند به 
شمار می رفتند. تا سال ۱9۱9 میالدی، زنان در 
نیوزیلند حق نامزدی در مجلس را نداشــتند. 
نخستین زنی که در مجلس نیوزیلند به نمایندگی 

برگزیده شد، الیزابت مک کومب بود.
زنان ایرانی نیز بــا چالش هایی در این زمینه 
مواجه بودند. پس از پیروزی انقالب مشروطه 
ایران در سال ۱906 میالدی، مجلس نمایندگان 

مردم در تهران گشــوده شــد. مردم ایران برای 
نخســتین بار با انتخاب نمایندگان خود برای 
حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی 
مشارکت مستقیم پیدا کردند اما دراین بین و در 
نخستین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی، 
زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب 
کردن محروم شدند. در نظام نامه مجلس شورای 
زنان، خارج شــدگان از دین اسالم، دیوانگان، 
تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان 
و اشــخاصی که کمتر از ۲0 سال داشتند؛ فاقد 
حق رأی شناخته شدند تا این که در سال ۱۳۲۲ 
طرح اعطای حق رأی به زنان از سوی نمایندگان 

حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد.
در ســال ۱۳۲۴ و در حکومــت خودمختار 
آذربایجان برای اولین بــار در ایران به زنان حق 
رأی داده شد ولی پس از برچیده شدن و شکست 
فرقه دموکــرات آذربایجان بار دیگر حق رأی از 

زنان سلب شد.
در ســال ۱۳۴۱ )۱96۲ میــالدی(، الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتــی در هیئت دولت 
ایران به تصویب رســید. بر اساس این الیحه، 
زنان اجازه شــرکت در انتخابات و نامزد شدن 
برای انتخابــات را پیدا می کردند. روحانیون و 
علما جلسه ای در قم تشکیل دادند و سرانجام 
تصمیم گرفتند تا برای محمدرضا شاه پهلوی 
تلگراف ارســال کنند. ایــن تلگراف در جهت 
مخالفت با سه بند از الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتی ازجمله اعطای حق رأی به زنان ایرانی 
صورت گرفت و دراین بین اصل مربوط به حق 
رأی زنان از مهم ترین اعتراضات آنان به شــمار 
می رفت. البته نباید فراموش کرد که نویسندگان 
این تلگراف در همان زمان نیز بارها بر این نکته 
تأکید داشتند که با اصل حق رأی زنان مشکلی 
ندارند بلکه با سیاست هایی که محمدرضا شاه 
آنان را به فساد می کشاند مخالفت دارند. آنان 
در یکی از سخنانشان تصریح کردند که این شاه 
است که زن ها را به فساد می کشاند و می خواهد 
آن ها را همچون عروســک خیمه شب بازی بار 

بیاورد.
 روحانیون همچنان اذعان داشتند که مذهب 
در عمل با این فاجعه ها و دردها مخالف است، 
نه بــا آزادی زن. همچنیــن در جای دیگری از 
گفته هایشان می بینیم که می گویند: »در خصوص 
زنان، اســالم هیچ گاه مخالف آزادی آنان نبوده 
است، برعکس اسالم با مفهوم زن به عنوان شی ء 
مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به 
وی باز داده اســت. زن مساوی مرد است. زن 
مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت های 

خود را انتخاب کند. «
محمدرضا شــاه، تصمیم گیری در این مورد 

را به دولت اســدالله علم واگذار کرد. اسدالله 
علم نیز در یک ســخنرانی هر نــوع اقدام علیه 
انجمن های ایالتی و والیتی را حرکتی مرتجع و 
مخالف ترقی زنان دانست. همچنین در آستانه 
انقالب اسالمی ایران علما و روحانیون مشارکت 
سیاســی و اجتماعــی زنان را مطابــق قوانین 
اســالم تلقی کرده و نه تنها با مشارکت سیاسی 
زنان مخالفــت نکردند بلکه در صدد تقویت آن 
کوشیدند و زنان را قهرمانان و طلیعه داران این 

پیروزی معرفی کردند.

• طرح مسأله
حق رأی زنان از مهم ترین مطالبات زنان در 
قرن حاضر بوده است و در دولت آقای خاتمی 
زنان توانســتند تا در پست های میانی ورود پیدا 
کننــد و در حال حاضر صحبت از پســت های 
اصلی و رده های باالیی می باشــد. چه می شود 
که زنان حاما به جای مشــارکت سیاســی در 
عرصه ملی و بین المللی گریزان از صندوق های 
رأی هستند؟ در پاسخ به این سؤال باید وضعیت 
اقتصادی و شــرایط وخیم حاضر بر جامعه را 
مدنظر داشت که بی شک نارضایتی هایی را برای 
عموم مردم به دنبال داشــته است اما نکته حائز 
اهمیت این است که باوجود تالش های صورت 
گرفته برای دادن حق رأی به زنان و مشــارکت 
سیاسی آنان تمایالت زنان برای رأی دادن ضعیف 
و گاهًا به صفر می رســد. جهت بررســی این 
موضوع تصمیم گرفتیم یک نظرسنجی از زنان 
حاما انجام گردد تا دالیل این امر مشخص گردد. 

• فضای نمونه
برای بررسی علت عدم تمایل زنان به شرکت 
در انتخابــات به عنوان عضــو مهمی از جامعه 
که درواقع نیمی از جمعیت کشــور را تشکیل 

می دهند و بر نیمی دیگــر اثرات معتنابه دارند، 
یک جامعه آماری متشکل از زنان هوادار حاما 
را مرجع قــرار داده ایم و از بین آن ها چند نفر را 

به عنوان نمونه برگزیدیم.
در این نظرسنجی که سن را مبنای مقایسه در 
فضای نمونه ای قرار داده بودیم، زنان نمونه را به 

۴ گروه تقیسم کردیم.
گروه اول: زنان متولد دهه هــای ۱۳۴0 و 

۱۳50
گروه دوم: زنان متولد دهه ۱۳60

 گروه ســوم: زنان متولد دهــه ۱۳۷0 که 
حداقل یک بار رأی داده اند.

گروه چهارم: رأی اولی های بانو که در آن 
متولدین سال ۱۳80 )جدیدترین نسل( به چشم 

می خورند.
سپس نظراتشان را در خصوص مشارکت یا 
عدم مشارکت در یازدهمین انتخابات مجلس 
شورای اسالمی جویا شدیم. هر فرد به فراخور 
ســن و ســال، تجربه، اطالعات سیاســی و 
صبغه سیاسی خود دیدگاه هایش را بیان نمود. 
اطالعات جمع آوری شده جمع بندی گردیده و 

نتایج زیر را در بر داشت: 
گروه اول: ما در جامعه ای زندگی می کنیم 
که متعلق به ماست و به طور حتم سرنوشت ما در 
پای همین صندوق های رأی رقم خواهد خورد. 
می دانیم که موانع و مشــکالت زیادی بر سر راه 
است، اما معتقدیم که سکوت و عزلت نشینی نیز 
چاره ِی درمان نیست و البته مغایر با دموکراسی 

نیز می باشد.
اگر بتوانیم از گروه ها و تشکالتی چون حاما 
کمک بگیریــم و حاما بتواند فرد شایســته و 
اصلحی را که با برنامه های از پیش تعیین شده و 
بر اساس تفکرات و اعتقادات حزبی گزینش شده 
از فیلتر شــورای نگهبان عبور دهد مسلمًا آن 

زمان رأی دادن ارزشــمند خواهــد بود. در این 
صورت نتیجه چه خواهد بود؟ مســلمًا زمانی 
که نماینده یــا نمایندگانی با برنامه و تفکرات و 
اعتقادات حزبی وارد مجلس می شوند و شروع 
به فعالیت می کنند می دانند که باید پاسخگوی 
حزب و اهداف آن باشــند و در خصوص موانع 
و مشــکالت، تهدیدها و فرصت ها با حزب در 
ارتباط باشند. آنچه برای ما مهم و بایسته است 
نیز همین است که این افراد در چارچوب اهداف 

حزبی حرکت کنند.
همچنیــن اگر هیچ کــدام از نمایندگان رأی 
نیاوردند و به مجلس راه نیافتند همین که حزبی 
عمل کردیــم، این حکمرانی حزبی دســتاورد 
بزرگی اســت و ما را به آینده احــزاب در ایران 

امیدوارمی کند.
گروه دوم: نظراتشــان کم وبیش مشــابه 
نظرات گروه اول بود امــا اکثریت اعتقاد دارند 
که ســرمایه اصلی آنان یعنی جوانی در ساحت 
مقدس انقالب اســالمی به هدر رفته اســت، 
چراکه نمایندگان منتخبشــان به وعده هایشان 
جامعه عمل نپوشــانده و بعضــًا با حرف های 
پوپولیســتی مجددًا آنان را به پای صندوق های 
رأی بردند بدون آن که به خواسته هایشان توجهی 
داشته باشــند. افراد حاضر در این گروه اذعان 
دارند که اوضاع و شــرایط حاضــر در جامعه 

غیرقابل تحمل است.
همچنین بــاور دارند که حکومــت هر بار 
بــا ترفندهای مختلــف، مردم گریــزان از پای 
صندوق های رأی را به پــای صندوق رأی برده 
است. آن ها با شهامت می گویند که این بار فریب 
نخواهیــم خورد و نرفتن به پــای صندوق های 
رأی را جــزء اولویت های خود قرار می دهیم و 
به این شکل حداقل خشم و اعتراض خود را به 
حاکمیت اعالم می داریم شاید بهبودی حاصل 

گردد.
گروه ســوم: این گــروه شــامل افرادی 
اســت که تجربه زیادی از رأی دادن ندارند اما 
صحبت هایشان قابل تأمل است. آن ها می گویند: 
»ما فرض می کنیم تمامی این ۲90 نفر نماینده ای 
که قرار است به مجلس ورود کنند و تأثیرگذار 
در سرنوشتمان، همگی منتخب حزب اراده ملت 
ایران باشــند و با سالیق و معیارهای ما تطبیق 
داشته باشــند و مهم تر اینکه عدالت جنسیتی 
رعایت شده باشد و نیمی از آنان مرد و نیمی دیگر 
زن باشند. واقعیت امر این است که آنان به دلیل 
نداشــتن اراده حتی نمی توانند یک قانون ساده 
را با اختیار خود مصــوب نمایند، پس چگونه 

می توانند پی گیر مطالباتمان باشند.
از طرفی تصمیم گیرندگان نهایی همان هایی 
هستند که نمایندگان را در گذشته وادار به سکوت 

داشته اند چراکه نمایندگان تائید شده برای عبور 
از فیلتر آنان تا قبل از انتخابات در برابر مشکالت 
عدیده مردم سکوت اختیار کردند. پس الجرم 
در مجلس نیز همین رویه را به خاطر از دســت 
ندادن کرســی قدرت اتخاذ می کنند و درنتیجه 

روند گذشته کماکان ادامه خواهد یافت.»
گروه چهارم: این گروه متشکل از اشخاصی 
است که قرار است اولین رأی خود را تجربه کنند 
و شامل آن دسته از افرادی است که متولد اواخر 
دهه ۷0 و یا متولدین ســال ۱۳80 می باشــند. 
اینان در جواب سؤالمان می گویند: »چرا اصرار 
می ورزید ما در انتخابات شرکت کنیم مگر قرار 
اســت در زندانی که ســاخته اید و مدیریت آن 

به وسیله شیخوخیت اداره می شود بمانیم؟
ما قطعًا به تبعیت از دیگر دوســتان قبل از 
خود به فکر رفتــن از ایران هســتیم، ما اصاًل 
قرار نیســت بمانیم تا به این سؤال فکر کنیم و 
ذهنمــان را به خاطر این مســائل بی اهمیت به 
چالش بکشیم. زمان برای ما مهم است. لطفًا 
وقتمان را نگیرید. هدف ما تنها توانمند شــدن 
در رشته موردعالقه مان است. ما می خواهیم از 
ایران برویم و پیشنهاد می کنیم شما هم به دنبال 
راهکاری برای رفتن از ایران باشید تا بقیه عمرتان 
را با آرامش سپری کنید. در غیر این صورت شما 

خواهید ماند و یک جامعه سالخورده.»

• نتیجه گیری
برای رسیدن به توســعه سیاسی زنان نقش 
مهمی را ایفا می کنند، آنان نیمی از سرمایه کشور 
هستند و از طرفی آنان عامل مشارکت سیاسی و 
توسعه هستند؛ اما نکته قابل تأمل آن است که هر 
چه به نسل جدید نزدیک تر می شویم مهاجرت 
و از دست دادن این سرمایه ها به خصوص قشر 

جوان بیشتر می شود.
 همان نســل اثرگذاری کــه می توانند نقش 
بسیار مهمی در تحقق هدف های توسعه سیاسی 
داشــته باشــند؛ بنابراین می بایســت به دنبال 
راهکارهای اساسی باشیم و تدابیری بیندیشیم تا 
توجه مسئولین به زنان به خصوص زنان جوان ما 
بیشتر شود. همچنین می بایست درصدد اولویت 
قرار دادن مطالبات و نیازهای به حق آنان باشیم 
تا بیش از این مسبب دلســردی زنان جامعه از 
حکومت نشــود و فکر مهاجرت به خصوص 

نخبگان از کشور فراموش شود.
 بدون شک راه نجات از طریق احزاب میسر 
خواهد بود و خوشــبختانه در ســند راهبردی 
زنان حزب اراده ملت ایــران تمامی موارد فوق 
گردآوری شده است. امید دارم حزب اراده ملت 
ایران این حزب پرافتخار مدافع زنان بتواند با تکیه 

بر این سند عمل گرا باشد.

کمیته زنان حزب اراده ملت ایران )حاما(بررسی می کند:
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ارشـد  درگذشـت زنده یـاد »اعظـم طالقانـی« فرزنـد 
مرحـوم آیت اللـه طالقانـی در روز چهارشـنبه هشـتم آبـان 
مـاه، به رسـم معهـود ایـن سـرزمین پـرده از یـک چهـره ِی 
مطـرح حوزه های سیاسـی و اجتماعـی در دهه هـای اخیر 

برگشود.
 اعظم طالقانی در بیـن فرزندان مرحوم آیت الله طالقانی 
بیشـترین تأثیر فکری را از پدر پذیرا شـد و با مشـی »فهم« 
و »مـدارا« کـه راهبـرد اصلـی مرحـوم آیت اللـه طالقانـی 
در پیشـبرد اهـداف و برنامه هـا بـود، بـه تحقـق آرمان هـای 
خویـش کمـر همـت بسـت و با تکیـه  بـر آموزه هایـی ملهم 
از مکتب اسـالم و تحوالت تاریخی، در بسـتری سیاسـی- 

اجتماعـی به چهـره ای مؤثر بـدل گردید.
 آن چنان کـه ضمـن پیگیـری مطالبـات آرمانـی، سـهم 
عمـده ای در پویایـی و پاسـداری از اندیشـه نوگـرا و واالی 
آیت اللـه طالقانی ایفـا کرد.  نگاه واقع بینانـه مرحومه اعظم 
طالقانـی بـه مسـائل جامعـه در دو دهـه گذشـته مـرز او را 
بـا جریـان حاکـم شـفاف تر کـرد و درواقـع او در ایـن زاویه 
فکـری، بـه تبییـن صریح تـر آرمان هـا و اقامـه ِی حقـوق 

جامعـه، قامت برافراشـت.
 پیگیـری مطالبـات زنـان ازجملـه آرمان هایـی بـود کـه 
»اعظـم« در خوانشـی متفـاوت و ُنو از دین کـه در »پرتویی 
از قـرآن پـدر« متجلـی بـود، در دو دهـه ِی پرفرازونشـیب 
گذشـته، وجهه ِی همت او قـرار گرفت و در برابر بسـیاری 
موانـع، مؤمنانه ایسـتادگی ورزید و طعم تلـخ بی مهری ها را 
بـه جـان خرید! »اعظـم طالقانی« کـه به حق مصـداق بارز 
و عینـی رجـل سیاسـی بود، بـا همه ِی تضییقات سـخت و 
تنگناهای طاقت فرسـا، نشـریه ِی وزین و پرمحتـوای »پیام 
ابراهیـم« را از تابسـتان سـال نودوسـه منتشـر و بـا طـرح 
مباحـث بنیادیـن و راهبـردی، جریـان فکـری خـود را بـا 
محوریـت آگاه سـازی جامعه و شـناخت مطالبـات واقعی، 
شـتاب بخشـید کـه نگارنـده ِی ایـن سـطور توفیـق ایـن را 
داشـته تا از مطالب غنی آن در بسـیاری از شـماره ها بهره ِی 

فکـری الزم را کسـب کند.
 مرحومـه اعظم طالقانی در مرحومـه »اعظم طالقانی« 
در سـرمقاله ِی اولین شـماره ِی »پیام ابراهیم« با قلم خود با 
عنـوان »چرا پیام ابراهیم؟« می نویسـد: »در سـال پنجاه ونه 
بـا همـکاری آقای حسـین بنکدار اساسـنامه نشـریه »پیام 
هاجر« تهیه و تنظیم گردید و سـپس پروانه و مجوز انتشـار 

از وزارت ارشـاد دریافت شد.
 پـس از مدتـی کـه از انتشـار نشـریه گذشـت، حسـین 
بنکـدار در ظهر عاشـورا در سوسـنگرد به شـهادت رسـید 
و بـه یـاد آن شـهید، »پیـام هاجر« مدت بیست وسـه سـال 
در سـیصد و دوازده شـماره و چندین ویژه نامه به فارسـی و 
انگلیسـی منتشـر شـد. در این مدت دو بار هم توقیف شد.
 بار نخسـت توسـط دادسـرای ویژه روحانیـت به خاطر 
انتشـار برخی از جلسـات درس آیت الله منتظری و بار دوم 
در سـال هفتادونـه در شـبی کـه شـانزده روزنامـه و نشـریه 
توقیـف شـد؛ درحالی که آمـاده چاپ بودیـم، نامه توقیف به 

دفتر پیـام هاجر ارائه شـد.
 از آن تاریـخ تاکنـون حـدود چهـارده سـال می گـذرد.  
بعـد از مدتـی به عنـوان دبیرکل جامعـه زنان مجوز انتشـار 
مجلـه ای با عنوان )رهیابان نور( را درخواسـت کـردم.  این 
مجـوز پـس از چند ماه که از تشـکیل دولت جدید گذشـته 
بـود، صادر شـد. چون عالقه منـد بودیم پیام هاجـر را به ما 
برگردانـد و موردقبول واقع نشـد نـام آن را به »پیام ابراهیم« 

تغییـر دادیم. «
یاد و نام آن بانوی شجاع و آگاه گرامی باد.

دوهفته نامه

• شکوری راد: دانشجویان و روزنامه نگاران خأل 
احزاب را پر کردند

تهــران- ایرنا- دبیــر کل حزب اتحــاد ملت با بیــان اینکه 
حرکت های دانشجویان بعد از انقالب را تقدیس نمی کنم، گفت: 
جنبش دانشجویی در ایران درگذشته بسیار اثرگذار بود به طوری که 
دانشجویان و روزنامه نگاران فقدان و خأل احزاب را پر می کردند که 

البته غیبت احزاب فراگیر و مستقل به فضای سیاسی آسیب زد.
»علی شــکوری راد« عصر یکشــنبه)۲0 آبان ( در نشســت 
"نگاهی به جنبش دانشجویی ایران" که به میزبانی حزب اراده ملت 
برگزار شد، اظهار کرد: ما شاهدان دوره هایی از جنبش دانشجویی 
ایران بودیم و از این روند روایت های مســتقیم داریم. ســال 5۷ 
وارد دانشــگاه تهران شدم که دانشــگاه مادر بود. آن زمان تعداد 
دانشجویان کشور ۱80 هزار نفر بود اما اکنون ۲0 برابر شده، بااینکه 
فضای دانشجویی ازنظر کمیت به گستردگی امروز نبود ولی زنده و 
اثرگذار و در به روی دانشجو همه جا باز بود. وی افزود: بیشترین 
کنش ها در دانشکده فنی و پزشکی بود. دانشجویان دانشکده فنی 
به صورت پیوسته تا مدرک فوق لیسانس را می گرفتند به همین دلیل 
دانشجویان این دو دانشکده ســرآمد دانشجویان دانشگاه تهران 

بودند و نبض جامعه در دانشگاه می تپید.
شکوری راد گفت: دو هفته قبل از انقالب دانشجو شدم، بعد 
پیروزی دانشگاه تعطیل شد. فعالیت های دانشجویان مسلمان در 
کتابخانه اســالمی دانشگاه بود و چپ ها در کتابخانه دانشجویی 
فعالیــت می کردند. هر گــروه هم کوی و خوابگاه خودشــان را 
داشــتند. بعد از انقالب اکثر دانشجویان به گرایش های سیاسی 
خاصی متمایل و هوادار گروهی شــدند. ورودی های ســال 58 
مشخص بودند به این صورت که مشخص بود هر دانشجو به کدام 
گروه تعلق دارد. دبیر کل حزب اتحاد ملت یادآور شــد: احزاب و 
گروه ها، انجمن های دانشجویی مختلفی را در دانشکده ها تشکیل 
دادنــد هر انجمن هم یک اتاق و یک دیــوار برای نصب اعالمیه 
داشت. ولی انجمن های اسالمی خودجوش راه اندازی شد که بعد 
از تشکیل در بهار سال 58، در تابستان سال 58 بیشتر تحوالت در 

کوی دانشگاه رقم می خورد.
وی افزود: جنبش دانشــجویی فقط به مذهبی ها و چپ ها 
اختصاص نداشــت اولین انجمن دانشجویان مسلمان توسط 
مجاهدین خلق طراحی شــده بود. در ایــن حین، انجمن های 
اسالمی دانشگاه ها هیچ گروهی از بیرون نداشتند و خودجوش 
در دانشــگاه ها تشکیل شــدند و پس از تشــکیل در بهار سال 
58 در تابســتان سال 58 بیشتر تحوالت در کوی دانشگاه رقم 
می خورد. این فعال اصالح طلب ادامه داد: انجمن های اسالمی، 
دفتر تحکیم وحدت اول را شــکل دادند و قبل از اعالم عمومی 
در اوایل ســال 59 اقدام به تسخیر النه جاسوسی کردند بعد از 
مدتی دانشجویانی که بیرون از آن داستان بودند، دفتر تحکیم دوم 

را تشکیل دادند.
شکوری راد فعالیت انجمن اسالمی را در چند حوزه مختلف 
ارزیابی و خاطرنشان کرد: از پیروزی انقالب تا انقالب فرهنگی 
یک دوره اســت. دوره های بعدی فعالیت جنبش دانشــجویی 
و دفتر تحکیم؛ از انقالب فرهنگی تا باز شــدن دانشگاه ها، باز 
شدن دانشگاه تا رحلت امام )ره(، از رحلت امام تا دوم خرداد و 
تاکنون بوده است. جنبش دانشجوئی ایران شرایط و اتمسفرهای 
مختلفی را تجربه کرد، که در این رهگذر فرازوفرودهای زیادی 
به خود دیده است. وی افزود: چپ اسالمی به معنای طرفداری 
از اقشار ضعیف و علیه امپریالیسم بود که روش، عمل و حرکت 

خود را از احزاب فعال چپ مارکسیستی می گرفتند.
شــکوری راد خاطرنشــان کرد: به روایت ها و تحلیل های 
مختلف در خصوص کم اثر بودن دانشــجویان نقد دارم، جنبش 
دانشــجویی در ایران خیلــی اثرگذار بود ولــی تقدیس نمی کنم 
به هرحال دانشــجویان و روزنامه نگاران فقدان و خأل احزاب را 
پــر می کردند که البته غیبت احزاب فراگیر و مســتقل به فضای 
سیاسی آسیب زد، ولی دانشجویان و روزنامه نگاران مجبور بودند 
بــار زمین  مانده بود را از زمین بردارند و شــاهدیم در این دوره آن 
بار را زمین گذاشــته اند.وی افزود: زمانی انقالب اسالمی پیروز 
شــد دوره پررنگ بودن ایدئولوژی بود، حتی سروش هم مسائل 
را ایدئولوژیک می دید. دانشــجویان تحت مدیریت روحانیون و 

ذیل آن عمل می کردند و در مســاجد دورهم جمع می شدند. هم 
قبل از انقالب و حین انقالب نبض کار را در دست گرفتند. جهاد 
سازندگی که خیلی مؤثر بود، توسط دانشجویان شکل گرفت که 
در زمان خودش حرکتی بزرگ و اثرگذار بود البته شاید نقدهایی 

هم به آن وارد باشد.
دبیر کل حزب اتحاد ملت، گفــت: من در بطن ماجرا بودم و 
می توانم روایت های دســت اول ارائه بدهم. دانشــجویان قبل از 
انقالب تحت تأثیر دکتر شــریعتی و شهید مطهری بودند. بعد از 
انقالب هم از آیت الله دســتغیب تأثیر می گرفتند. بعد از انقالب 
حزب جمهوری اســالمی و جامعه روحانیت مبارز انتخابات را 
می بردند آنها لیست می دادند و مردم رأی می دادند. در انتخابات 
مجلس سوم دانشجویان لیست دادند مجمع روحانیون مبارز از آن 

لیست حمایت کرد و آن لیست یکپارچه رأی آورد.
شکوری راد افزود: در انتخابات سال 6۷ بحث فقر و غنا مطرح 
شد که پرچم آن در دست دانشجویان بود. دانشجویان به فکر تغییر 
و رقابت حداکثری بودند. تفکر چپ اسالمی به عهده دانشجویان 
بود و جناح راســت  دست حزب جمهوری اســالمی و جامعه 
روحانیت مبارز بود و دانشــجویان با حضرت امــام )ره( و چپ 
اسالمی ارتباط داشتند چون جناح چپ دولت موسوی را دولت 

مارکسیستی می دانستند.  وی 
ادامــه داد: چــرا چریک های 
مدافع خلق و مجاهدین خلق 
متناظر دانشــجوئی خــود را 
ایجاد کرد؟ در ســال 6۲ و 6۷ 
در دفتر تحکیم بودم کنش های 
سیاسی ما مســتقل بود. دفتر 
تحکیم در دوره اول از هاشمی 
اعالم حمایت کرد ولی ۱6 بند 
شرط گذاشــت.   مثال وقتی 
خودروهای پــرو ۴05 در دوره 
هاشــمی وارد کشــور شــد، 
دانشجویان مخالف بودند چون 
این خودروها را بخش جامعه 
بود می توانست استفاده کند و 

حتی می گفتند یک دستگاه از این ماشین را در خیابان آتش بزنیم 
که مخالفت خود را اعالم کرده باشیم.

شکوری راد خاطرنشان کرد: در مجلس ششم روزنامه نگاران 
به حدی سیاسی شده بودند که لیست مستقل دادند، چرا این گونه 
شد؟ چون بار احزابی را به دوش می کشیدند که وجود نداشتند. 
قبــل از رحلت امام )ره( در مالقاتی کــه دفتر تحکیم وحدت با 
رهبری داشت من حاضر بودم، دانشجویان علیه طبرزدی شکایت 
کرده بودند که ایشان مخالف بود و فرمودند؛ می خواهید علیه یک 

دانشجو شکایت کنید؟

•  زیدآبادی: نباید از دانشگاه های شبیه مدرسه 
انتظاری داشت

یک فعال اصالح طلب، دانشــگاه های امروز را به مدرسه 
تشــبیه کرد و گفــت: از این مــدارس نباید انتظــار فعالیت 
دانشجویی داشت و این دانشجویان چطور می توانند رسالت 

تاریخی دانشجویی را بر عهده بگیرند.

احمد زیدآبادی اظهار داشــت: در دوره ای که ما دانشجو 
بودیم، دانشجویان سه دسته بودند، عده ای دنبال شغل بودند. 
گروهی دیگر چشم و گوش هیات حاکمه بودند که انجمن های 
اسالمی را شامل می شد و آنها مراقب بودند اساتید علیه نگاه 
حاکم چیزی نگویند. وی خود را عضو گروهی از دانشجویان 
اعالم کرد که می خواستند فارغ از این فضای سنگین حاکم بر 

دانشگاه فعالیت کنند.
زیدآبادی با اشاره به شکل گیری مجمع روحانیون مبارز و 
انشــعاب از جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: در دوران دولت 
ســازندگی، فضا به نفع چپ اسالمی چرخید و جریان چپ 

غالب با دیگر گروه ها اصطکاک هایی پیدا کرد.
وی به تالش های دولت سازندگی برای حمایت از نگاه های 
متفاوت اشاره کرد و گفت: در دولت سازندگی، اقداماتی شد 

اما درنهایت خروجی آن علیه هاشمی رفسنجانی بود.
به گفته زیدآبادی در دوران اصالحات، انجمن های اسالمی 
دانشجویان دچار دگردیسی شدند و مسائلی مثل حقوق بشر و 

حقوق زنان هم به شعارهای آنها اضافه شد.
وی با تعریف دانشجو به عنوان کسی که علت حضورش در 
دانشگاه، تحصیل است، افزود: چرا دانشجویان باید لوکوموتیو 
حرکت های مردمی باشند و 
فکر می کنــم باید انتظارمان 
را از آنهــا پاییــن بیاوریــم. 
هم،  مختلف  دوره هــای  در 
دانشجویان معمواًل از بیرون 
تغذیه می شــدند. این فعال 
سیاسی با بیان این موضوع که 
خیلی از اقدامات دانشجویی 
برای کشور مشــکل ایجاد 
حدود  گفت:  اســت،  کرده 
باید  دانشــجویان  حرکــت 
مشخص باشد زیرا بخشی از 
مشکالت کشور نتیجه همین 
اقدامات دانشجویی است که 
به طور مثال، عده ای رفتند در 

سن کم، حرکت های مسلحانه راه انداختند.
وی افکار دانشــجویان چپ اسالمی را تحت تأثیر افکار 
ســروش عنوان کرد و گفت: افکار دکتر شــریعتی و شهید 
مطهری با فضای فکری پیش از انقالب همخوانی داشــت و 
طرفدار نداشت و در این دوره، سروش از اقبال دانشجویان به 

خود استفاده کرد و از آنان ایدئولوژی زدایی کرد.
زیدآبــادی، نظام فکــری ایدئولوژیک را مانــع از تالش 
دانشجویان برای جستجوی حرف های جدید دانست و گفت: 
ایدئولوژیک ها خود را آگاه به همه چیز می دانند و دیگر نیازی به 

دانستن نمی دانند.
وی به گزینش در دانشگاه ها در اوایل انقالب نیز اشاره کرد 
و یادآور شــد: بعد از فوت امام )ره( فضای اختناق و درگیری 
جناح ها ادامه داشت تا اینکه در دوره ای هم خط امامی ها پیروز 
شدند. این فعال سیاسی در ادامه به تأثیرپذیری دانشجویان از 
فضای بیرون دانشــگاه پرداخت و گفت: هر کدام از احزاب، 
دانشجویانی که در خط آنها باشند را فعال دانشجویی می دانند.

زیدآبادی معتقد اســت که دانشــجویان خط امام باهدف 
تکثرگرایی فعالیت نکردند و ایــن اقدامات نتیجه دعواهای 

جناح های داخل نظام بود.
این فعال سیاســی درعین حال افزود: دانشگاه نباید محل 

جوالن گروه های سیاسی شود و دانشجو باید درس بخواند.
وی دلسردی دانشجویان کنونی برای فعالیت های سیاسی 
را یادآور شــد و گفت: افزایش تعداد دانشجویان فاجعه آمیز 

است و دیگر دانشگاه اهمیت خود را از دست داده است.
این فعال سیاسی، دانشگاه های امروز را به مدرسه تشبیه 
کرد و ادامه داد: از این مدارس نباید انتظار فعالیت دانشجویی 
داشــت. این دانشــجویان چطور می توانند رسالت تاریخی 
دانشــجویی را بر عهده بگیرند.وی ابراز امیدواری کرد که با 
تغییر شرایط، هم فعالیت های دانشجویی و هم فعالیت های 

سیاسی با تحرک جدیدی روبه رو شود. 

• سعید فائقی: دانشجویان بعد از انقالب در خدمت 
قدرت بودند

معاون فنی اسبق سازمان تربیت بدنی در دولت سازندگی نیز 
در این نشست گفت: بعد از ۲8 مرداد ۳۲، مبارزات دانشجویی 

حرفه ای شد و همین موضوع باعث اثرگذاری آن ها گردید.
وی شعار برابری، برادری و آزادی را که شعار دانشجویان 
دوران پیش از انقالب بود را شــعار انقالب فرانسه عنوان کرد 
و گفت: دو دوره فرصت طلبی هم در فعالیت های دانشجویی 
داشتیم که یکی انحراف مجاهدین خلق در اوایل سال های دهه 
50 بود که به همین خاطر همه می خواســتند جوانانشان را از 

دست مارکسیست ها نجات دهند.
فائقی به تحصن مرحوم طالقانی در دانشگاه تهران اشاره 
کرد و گفت: درحالی که دانشــجویان انقالبی در زندان بودند 
و دانشــگاه ها را ترک کــرده بودند، انقــالب در اختیار بچه 
مســجدی های درس خوان دانشگاه قرار گرفت و این دومین 
فرصت طلبی در دوره های حرکت های دانشجویی بود. وقتی 
دانشجویان زندانی به دانشگاه برگشتند چون خود را صاحب 

حق می دانستند با این فرصت طلب ها اصطکاک پیدا کردند.
وی دانشــجویان بعد از انقالب را ابزار نظام ارزیابی کرد و 
ادامه داد: ما پیش از انقــالب، هزینه می کردیم اما مطالبه ای 
نداشتیم و بعد از انقالب، نظام دانشجویی در خدمت و شریک 

نظام بود و دانشجویان درگیر قدرت شدند.

• علی صابری: از شریعت عبور و به حقیقت پرداختیم
دبیر سابق انجمن دانشجویان پلی تکنیک و دبیر حزب اراده 
ملت ایران، شاخه خراسان رضوی نیز گفت: هرچند ناآگاهانه 
اما ما در دوران فعالیت های دانشجویی از ایدئولوژی گذشتیم.

وی، تأثیرپذیری دانشــجویان از ســروش را یادآور شــد 
و افزود: اگر دکتر شــریعتی برای قبلی ها شــریعت را مطرح 
می کرد، سروش و شبستری ما را به سمت حقیقت سوق دادند 

و مسئله ما به جای شریعت حقیقت شد.
صابری از گرایش طیف عالمــه تحکیم وحدت به خرده 
جنبش ها در این دوران یــاد کرد و گفت: جنبش های زنان و 

کارگران برای ما در این دوران اولویت پیدا کردند.
وی با بیان این موضوع که نسل ما به خاطر محدود شدن 
دوره لیســانس به چهار سال، عمق گذشته را نداشت، حاکم 
شــدن حذف فیزیکی مخالفان در دوره دولــت نهم را یادآور 
شــد و ادامه داد: در اوایل دوره هفتاد، دنبال حمایت از خرده 
جنبش های اجتماعی بودیم و در دوره دولت نهم، فقط دنبال 

حفظ حیات بودیم.
صابری در خصــوص این موضوع که آیا تشــکل های 
دانشــجویی، حزب هســتند و باید از نامزدهای انتخاباتی 
حمایت کنند نیز گفت: نگاه ما به عنوان دفتر تحکیم وحدت 
طیف عالمه، این بود که تالش برای ساختن جهانی دیگر را 
کنار بگذاریم و دیده بان جامعه مدنی و حافظ آن شــویم. به 
همین خاطر هم، طرح عدم مشــارکت فعال را در انتخابات 
مطرح کردیم و دیگر لیست ندادیم و از لیست های انتخاباتی 
حمایت نکردیم بلکه از قرائت های غیررسمی حمایت کردیم.

به بهانه ِی درگذشت غم انگیز بانوی فرهیخته اعظم طالقانی
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روابط عمومی و اطالع رسانی حزب اراده ملت در پیامی درگذشت خانم طالقانی را تسلیت گفت

اعظم طالقانی هیچ دغدغه ای جز دلسوزی
برای مردم و انقالب نداشت

به گزارش حامانیوز روابط عمومی و اطالع رســانی حزب اراده 
ملت در پیامی درگذشت خانم طالقانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون

َه َعَلیِه ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَّ
اعظم طالقانی نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی ایران و 
دبیر کل جامعه زنان انقالب اسالمی که نمونه متعالی از انسانی مبارز، 
کوشــا و خســتگی ناپذیر در راه عزت و سربلندی این ملک و ملت 
بود، به عنوان یکی از تکیه گاه های معنوی و محبوب انقالب که هیچ 
دغدغه ای جز دلسوزی به حال مردم و انقالب نداشت، نام و یاد خود 
را در بلندای تاریخ ایران زمین به نیکی ثبت نمود؛ گرچه در زیر سایه 
پرمهر و عاطفه و اندیشه پدری بی نظیر همچون مجاهد نستوه آیت 

ا... طالقانی به بهای دیده نشدن تربیت یافت و به عنوان یک زن در 
عرصه مبارزه برای آزادی و برابری پیشــگام گردید و بعد از پیروزی 
انقالب نیز نقش بی بدیل خود را در پیگیری آرمان های پدر به خوبی 
ایفــا نمود و در مقابل مدعیان دروغین انقالب که بی رحمانه کمر به 
تاراج میراث گران بهای انقالب و شهدا بسته بودند ایستادگی کرد تا 
هم از راه درســت و اصیل انقالب پاســداری کند و هم آن را از گزند 
بدخواهان به دور دارد؛ حســین گونه به امربه معروف و نهی از منکر 
حاکمان  پرداخت و زینب گونه در نقش پیام رســانی صادق و مؤمن، 

هیچ گاه تسلیم مخالفان حاکمیت مردم نشد.
حزب اراده ملت ایران فقدان این زن فداکار و ســخت کوش را به 
ملت ایران و بازماندگان، همفکران و دوســتدارانش تسلیت عرض 

نموده و به ادامه راه و اندیشه ایشان دعوت می کند.

گزارشنشستنگاهیبهجنبشدانشجوییایرانبهمیزبانیحزبارادهملت


