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رسمقاله

صاحب نظران و اندیشــمندانی که به دنبال جامعه 
ســالم، به لحاظ شــاخص های دموکراتیک هستند، 
به خوبــی دریافته اند که شــهروندان یــک جامعه، در 
بیان آراء و افکار و عقاید باید آزاد باشــند؛ و این آزادی 
عقاید، بخش غیره قابل انکار حیات اجتماعی و سیاسی 
شهروندان را تشکیل می دهد. شهروندان باید از این حق 
طبیعی اجتماعی-سیاسی، استفاده برده و نیروی خالقه 
ذهنی خــود را برای بهبود وضعیت جامعه پرورش و از 
تراوشــات فکری و عقالنی خود، در جهت این مهم به 
نفع جامعه، استفاده ببرند و رسانه ها بهترین ابزار برای 
استیفای این حق طبیعی هستند. شهروندان باید از طریق 
این ابزار بدون قیدوشرط و بدون لکنت زبان یا ترسی، 
افکار خود را بیان و در معرض دید و استفاده جامعه قرار 
دهند. در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی 
دنیا، به صراحت آمده است،»مردم را نباید از حق بیان، 
نوشتن و انتشــار افکار و عقایدشان محروم ساخت« 
و همــواره از آزادی رســانه به مثابه یکــی از مهم ترین 
آزادی های ســلب ناشدنی جوامع، اشــاره شده است.  
کارکرد مطبوعــات در جوامع دموکراتیــک امروزی، 
شامل نقد و بررســی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، 
اطالع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوه 
مختلف توســعه، فرهنگ مشــارکت مدنی، تشویق و 

تقویت روحیه مطالبه گری شهروندان و... است.
آزادی رسانه و مطبوعات می تواند وجه مهم تحوالت 
دموکراتیک در جامعه باشد، لذا به همین دلیل به عنوان 
یکی از شــاخص های مهم نظام های دموکراتیک از آن 
یاد می شــود. هر چه میزان شفافیت حکومت ها بیشتر 
می شود، اعتماد عمومی نسبت به آن ها افزایش یافته و 
نهایتًا از مشروعیت بیشتری برخوردار می شوند. لذا این 
امر امکان پذیر نخواهد بود، مگر در سایه رسانه های آزاد 
و رعایت اصل آزادی رسانه و مطبوعات. نقش نقادانه 
رسانه ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح 
و الیه های اجتماعی-سیاســی تــا عالی ترین مراتب 
حکومتی باید محقق شود. در جوامعی که حکومت ها 
بــا ارزش های دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت 
بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود، 
رســانه ها نقش کم رنگــی در انعــکاس واقعیت های 
سیاسی-اجتماعی را دارند. در این جوامع معمواًل نقد و 
نظارت بر مسائل سطح پائین مدیریت اجتماعی _سیاسی 
صورت می پذیرد و حکومت ها، با خط کشی های جعلی 
برای مطبوعات حوزه مانور تعریف و ترســیم می کنند. 
با چنین کارکردی در واقع رسانه ها، مبلغین و مروجین 
سیاست گذاری های عمومی حکومت ها قلمداد و نقش 
رسانه ها و مطبوعات تا حد روابط عمومی و حتی ابزاری 

برای تبلیغ حاکمیت کاهش پیدا می کند.
بنابراین باید همواره هوشــیار بــود که مطبوعات و 
رســانه ها کارکردی غیره مدنــی و تحت عنوان تریبون 
حاکمیت پیدا نکنند. نکته مهم و حائز اهمیت این است 
که حکومت ها نباید اصل آزادی رســانه و مطبوعات را 
نادیده بگیرند و یا گاهًا به عنوان مدعی و شاکی مطبوعات 
و رسانه ها ظاهر شوند، زیرا هر نوع مخالفت و مقابله با 
آزادی بیان، مغایر اعالمیٔه جهانی حقوق بشر بوده و در 
کشور ما نیز بخشی از اصول قانون اساسی در حمایت از 
آزادی بیان و عقاید و اندیشه بوده و با نقض آزادی بیان و 

مطبوعات به صراحت مخالفت شده است.
در نظام های غیردموکراتیک و اســتبدادی همواره 
با آزادی رســانه و مطبوعات با اشکال مختلف مقابله 
می شود و معمواًل اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های 
مختلف غیره حقوقی و غیره قانونی، با حربٔه تبلیغ علیه 
نظــام و اقدام علیه امنیت ملی و منافع کشــور، تحت 
تعقیب قرار داده و با برخوردهای قهریه ازاین دســت، 
جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را در جامعه می گیرند 
و همین رفتار حاکمیت به تدریج زمینٔه خودسانسوری را 

در بین مطبوعات و رسانه ها به وجود می آورد.

 رسانه ها ریه های دموکراسی
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آسیب شناسی اعتراضات بنزینی

عرصه سیاسی کشور پیوسته دستخوش تنش های 
گوناگون و برخی مواقع پرهزینه و نگران کننده اســت. 
جناح های گوناگون بی وقفه بر سر موضوعات متفاوت 
در حوزه های گوناگون یکدیگر، کشور و مدیریت کالن 
را در معــرض انواع چالش های پرهزینه و مخاطره آمیز 

قرار می دهند.
پربیراه نیست اگر گفته شود "خرد" در برخی اذهان 
کارگزاران مدیریتی نیازمند بروز و کاربردی شدن است. 
پرسشی که به دفعات در چند سال اخیر مطرح  شده است 
یک بار دیگر باید مطرح شود. دلیل اعتراضات چیست؟ 
چه عواملی شــهروندان را به خیابان کشاند؟ چرا باید 
شــهروندان برای بیان نظــرات و دغدغه های خود به 

خیابان بیایند؟ و...
یکی از برجسته ترین ویژگی های صاحب منصبان در 
کشــورها و جوامع درحال توسعه این است که به دالیل 
گوناگون ناتوان از مدیریت امور جاری انسانی و اجتماعی 
شهروندان تحت حمایت حاکمیت هستند. اینکه باوجود 
ناتوانــی در مدیریت و حل وفصل انــواع چالش های 
اجتماعی و ملی مصرًا بر یک سری اندیشه ها، راهکارها 
و...پای فشاری می کنند. یکی از مشخص های مدیران 
و سیاست ورزان جوامع درحال توسعه این است که برای 
"آینده" اندیشه، برنامه، طرح و راهکار ندارند و معمواًل، 
بعد از وقوع اتفاقات در صدد چاره اندیشــی می شوند. 
دالیــل احتمالی این گونه عملکرد می تواند این باشــد 
که برخی سیاســت ورزان، مدیران و صاحب منصبان  
فاقــد توانایی، اراده، صداقت، دانــش الزم و ضروری 
برای مدیریت کالن جامعه هستند. تحلیل ها و نظرات 
گوناگون و متعددی پیرامون ناآرامی های اخیر که واکنش 
شهروندان به افزایش قیمت بنزین بود، از سوی جناح ها، 
شــخصیت ها و صاحب منصبان ارائه شد. شاید وجه 
مشترک بیشتر تحلیل ها این بود که این گونه ناآرامی ها 
منافــع و امنیت ملــی را به مخاطره می انــدازد. اینکه 
شــهروندان به خیابان آمدند چون کانال های قانونی، 
اداری و مدنی برای انتقال نظرات شــهروندان در امور 

گوناگون به مسئوالن ارشد مسدود یا ناکارآمد هستند.
 صداقت و اراده در ارزیابی امور موجب کشف و درک 
شفاف ریشه های دشواری ها می شود. به عبارتی، بدون 
صداقت و اراده صرفًا اندیشــه ها و اظهارات نامفهوم، 
بی ربط و غیرمنطقی از اذهان تحلیلگران وقایع سیاسی 
و اجتماعی بیــرون می آید. اجــازه دهیم خرد جمعی 
)فارغ از تمایالت و اندیشه های ساده انگارانه جناحی( 
در مورد ناآرامی ها قضاوت کند. ناآرامی ها در شهرهای 
کثیری رخ داد. عده ای به خیابان ها آمدند نظراتی توسط 
تجمع کنندگان بیان شــد، شــعارهایی داده شد، رفتار 

نامطلوبی )تخریب اموال عمومی( از سوی تعداد اندکی 
با هویت مجهول و مشکوک صورت گرفت. نیروهای 
انتظامی و اطالعاتی دخالت کردند و درنهایت ناآرامی ها 
فروکش کرد. سؤالی که باید مطرح شود این است؛ چرا 
شهروندان به خیابان ها آمدند؟ برای اینکه می خواستند 
با مسئوالن حرف بزنند. آیا خیابان مکان مناسبی برای 
صحبت با مسئوالن است؟ خیر. اما واقعیت این است 
که کانال های ارتباطی میان شهروندانی که دچار انواع 
دشواری ها هستند با مسئوالن مسدود یا بسیار ناکارآمد 
است. شــهروندانی که به خیابان ها آمدند، پیرامون چه 
موضوعاتی می خواستند با مســئوالن صحبت کنند؟ 
شهروندان می خواستند و می خواهند به مدیریت کالن 
سیاسی و مقامات بگویند که آنها زیر بار فشار اقتصادی، 
معیشــتی، بیکاری، افســردگی، اضطراب، ناامیدی، 
بی عدالتی، تبعیض، فســاد اداری، بهداشت و آموزش 
ناکارآمد و... در حال خم شدن هستند. شهروندان در 
خیابان ها می خواستند به صاحب منصبان بگویند ما شما 
را در جایگاهی که هستید گذاشتیم. می خواستند بگویند 
نباید جــز اهداف جمعی )ملی( هدف دیگری داشــته 
باشید. شهروندانی که به خیابان ها آمدند می خواستند و 
می خواهند به صاحب منصبان بگویند در عصر اطالعات 
دیگــر ممکن نخواهد بود که با اندیشــه ها، راهکارها، 
طرح ها و راهبردهای ناکارآمد کشــور را اداره یا نیازها 
و خواسته های شهروندان را محقق کرد. شهروندان در 
خیابان ها گفتند و می گویند که منافع جناحی باید تابع 
منافع جمعی و ملی باشد. شهروندان و مستضعفان در 
خیابان ها گفتند و می گویند که زیست شهروندان باید تنها 
دغدغه تمامی عناصر نظام مدیریت کالن سیاسی باشد. 
شهروندان می خواستند به مسئوالن بگویند، ما دارای 
فهم بوده و توان تشخیص و درک امور گوناگون راداریم.

اما، ظاهرًا، برخــی از مدیران و کارگــزاران درک 
روشــنی از چیســتی و اهمیت منافع ملی ندارند. هر 

وطن دوستی باید از ناآرامی های اخیر نگران و عمیقًا به 
فکر راهبــردی عملی به منظور حل وفصل چالش های 
جدی اجتماعی باشــد. صداقــت، اراده و باور ذهنی 
به منافع ملی یگانه مســیر عملــی، منطقی و کم هزینه 
حل وفصل ریشــه هایی است که شــهروندان را برای 
شنیده شدن به خیابان ها کشاند. حل وفصل چالش های 
گوناگون اجتماعی نیازمند درک و قضاوت منصفانه و 
فراجناحی همه نخبگان اســت. بدون صداقت، اراده 
و تقــدم مصالح ملی بر مصالــح جناحی هیچ جناحی 
توانایی برطرف کردن دشواری های اجتماعی و هدایت 
شــهروندان و کنترل امور کالن را در بلندمدت نخواهد 
داشــت. اندیشــه و عملکرد جناحی ورای چارچوب 
منافع و امنیت ملی بی شک بازی در زمین دشمن است. 
دشمنان تنها کسانی هستند که تالش می کنند در ایران 
درگیری جناحی و ناکارآمدی مدیریت سیاســی ایجاد 

شود.
 نســبت دادن ناآرامی ها به کشورهای دیگر منطقی 
و توجیه پذیر نیســت. چراکه این گفته به معنی ضعف 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی در مقابله و پیشــگیری از 
نفوذ و دخالت بدخواهان بیگانه در امور داخلی است. 
در این صورت باید فکری عاجل برای تقویت نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی کرد. اینکه کشورهای بیگانه و بدخواه 
ایران پیوســته در صدد نفوذ، دخالــت و تأثیرگذاری بر 
اراده، اهداف، برنامه ها و تصمیم های نخبگان سیاسی، 
اقتصادی، اعتقادی و... هستند چیز جدیدی نیست و 
اینکه امری بســیار رایج در روابط بین الملل است و اما 
اینکه گفته شود ناآرامی ها صرفًا نتیجه نفوذ، دخالت و 
هدایت بیگانگان است امری ساده لوحانه یا شانه خالی 
کردن از قبول مســئولیت و پاســخگو بودن بخشی از 
مدیریت کالن سیاســی در قبال چالش های گوناگون 
و درد و رنج شــهروندان است. کشــورهای بیگانه و 
بدخواه ایران به تنهایی مسئول فساد اقتصادی، اداری و 

ناکارآمدی در عرصه های گوناگون که ریشــه به خیابان 
آمدن شــهروندان شد، نیستند. شــاید مقصر دانستن 
بیگانگان برای انواع چالش ها و مشکالت داخلی صرفًا 
ندیدن و انکار مسئولیت برخی مدیران برای حل وفصل 

درد و رنج شهروندان باشد. 
عدم تفکیک انبوه معترضین دردمند از اندکی عوامل 
اغتشاشــگر مرتبط با بیگانگان، حاکی از عدم درک و 
پذیرش واقعیت عینی، ملموس و انکارناپذیر شــرایط 
اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت کالن سیاســی است. 
صاحب منصبان به ویژه آن دســته ای که خود را صاحب 
و وارث انقالب می دانند باید بپذیرند که در کشور فقر، 
فســاد، ناکارآمدی، ناامیدی، انواع فشارهای روانی، 
بیــکاری و ناهماهنگی وجود دارد. بــا توجه به وجود 
دشمنان بیگانه که پیوســته در پی برهم زدن و تضعیف 
حاکمیت ملی هستند، برای حفظ منافع و امنیت ملی 
چاره ای جز صداقت، پاســخگو بودن و دریافت درک 
کاربــردی از چیســتی و اهمیت منافع ملی از ســوی 
سیاست ورزان به عنوان تنها مسیر عملی و کم هزینه ایجاد 
ثبات، توسعه، امنیت، رفاه و آرامش و کارآمدی مدیریت 

سیاسی وجود ندارد.
کارگــزاران، سیاســت ورزان و صاحب منصبانــی 
که صادقانــه دغدغه امنیت و منافع ملی، ســالمت و 
آینــده ایران زمیــن را دارند، باید بپذیرنــد که  مدیریت 
کالن سیاســی )حکمرانی(  در جهان معاصر برخالف 
قرون پیشــین، باوجود انواع چالش هــای اقتصادی، 
معیشت شهروندان، روابط خارجه پرهزینه و متشنج، 
آموزش وپرورش غیرکاربردی، بهداشت و درمان گران و 
کم یاب و... آرام، کم هزینه، پایدار، کارآمد و...نخواهد 

بود. 
شــاید زمان آن فرا رســیده اســت تا کارگزاران و 
صاحب منصبان اختالف های جناحی را کنار گذاشته و 

صدا )فریاد( شهروندان را بشنوند.

کورش الماسی
پژوهشگر و روزنامه نگار

koresh.almasi@gmail.com

احمد حکیمی پور در گفت وگو با روزنامه »آرمان ملی«:

کشور را پرهزینه اداره نکنیم
نباید اولین راه حل، دست کردن در جیب مردم باشد

 در نامه حزب اراده ملت ایران شعبه استان همدان به مقامات استان
در نخستین روزهای بعد از گرانی بنزین درخواست گردید:

مواجهه مالیم و پذیرنده با هم میهنانی که دغدغه های اقتصادی 
و اجتماعی امروز و فردای وطن، آنها را به خیابان کشانده است

آرمان ملی:  افزایش ناگهانی قیمت 
بنزین سبب بروز اعتراضاتی در کشور 
شد که یک هفته به طول انجامید؛ این 
اعتراضات گرچه به پایان رسید اما 
برخی کارشناسان هشدار می دهند 
بهانه های  به  آینده  در  است  ممکن 

گوناگون نارضایتی مردم در خیابان متجلی شود. »آرمان 
ملی« در گفت وگو با احمد حکیمی پور فعال سیاسی 
اصالح طلب به بررسی این موضوع پرداخته است که 

در ادامه می خوانید:
ریشه مشکالت امروز جامعه که به صورت 
اعتراض خیابانی نمود پیدا کرد را در کجا 

می دانید؟
جامعه ما امروزه مشکالت فراوانی دارد که اگر 
به این مشکالت رسیدگی نشود، خشم و اعتراض 
مردم جای دیگری سر باز می کند. باید توجه شود 
که مطالبات انباشته شده مردم به مرحله عصیان و 
خشم نرســد؛ به خصوص در مناطق حاشیه نشین 
که اقشار ضعیف از نظر اقتصادی سکونت دارند. 
شــاهدیم که مردم واقعًا از شرایط ناراضی هستند 
و راهی برای اعتراض پیش روی خود نمی بینند. 
صدایشــان نیز به مســئوالن نمی رســد و گوش 
شــنوایی برای شنیدن مطالباتشــان وجود ندارد. 
در نتیجــه این مطالبات به مطالبات انباشته شــده 
تبدیل می شــود و خشــم ناشــی از این مسأله به 
مثابه آتش زیر خاکســتر می تواند در پی هر اتفاقی 
خود را نمایان کند. از ســوی دیگر سختگیری در 
مواجهه با این نوع اعتراضات باعث می شــود که 
نهادهای حقوقی و قانونی از دور خارج شــوند. 
مردم نیز نهادهای حقوقی و قانونی را دور می زنند 
و منزوی شــدن این نوع نهادهــا جامعه را دچار 

شرایط سخت تری می کند.
منظور شما از این سختی چیست؟

غایب بودن احزاب، ســازمان های مردم نهاد، 
گروه های سیاســی شناســنامه دار و نبود فرصت 
اعتراض قانونی باعث خواهد شد که این احتمال 
بیشــتر شــود تا اعتراضات شــکل اغتشاش به 
خود بگیرد. وقتی اعتراضات شــکل رادیکال به 
خود بگیرد، برخــورد و واکنش نیز اجتناب ناپذیر 
خواهــد بــود و در نتیجه چنین تقابلی اســت که 
جامعه ضرر می بیند و عالوه بر تشــدید نارضایتی 
عمومــی، شــکاف و دوگانگــی در میــان مردم 
نیز افزایــش خواهد یافت. فکــر نکنیم که حاال 
توانستیم شرایط را کنترل کنیم، پس همه چیز تمام 
شــده و کاری باقی نمانده تا انجام دهیم. این نوع 

نگاه به هیچ وجه صحیح نیست.
پیشنهاد شما برای عبور از وضعیت امروز چیست 

و راه حل مشکالت را چه می دانید؟
بایــد کار کارشناســی صورت گیرد و ریشــه 
مشــکالت شناسایی شــود. بعدازآن تالش هایی 
در راســتای جلب رضایت مردم صورت گیرد و به 
مطالبات آنها توجه شــود. پیش ازاین در سال 78 
و بعدتر در سال 88 شــاهد بودیم که اعتراضاتی 
شکل گرفت و شــکافی در جامعه ایجاد شد. بار 
دیگــر در ســال 96 این اتفاق افتــاد و این روزها 

که در ســال 98 بســر می بریم در 
فاصله دو ســال بعد از اعتراضات 
شــکل  جدیدی  اعتراضات  قبلی 
گرفت. این نشان می دهد انباشت 
مطالبــات وجــود دارد. در نتیجه 
باید از این فرجــه که چند هفته یا 
چند ماه یا چند ســال است، استفاده کرد و ضمن 
کاهــش نارضایتی ها به بخش هایــی از مطالبات 
مردم نیز رســیدگی شــود. باز کردن راه اعتراض 
قانونی، تقویت احزاب و جامعه مدنی و همچنین 
به کار انداختن فرایندهای سیاسی می تواند در این 

زمینه مؤثر باشد.
دیده می شود که برخی جریان ها تالش دارند 
همه چیز را گردن دولت بیندازند و از زیر بار 
مسئولیت تصمیم جمعی فرار کنند. ارزیابی شما 

از این موضوع چگونه است؟
باید بپذیریم اکنون در یک طرف نه فقط دولت، 
بلکه کلیت نظام قرار دارد و در سوی دیگر مردمی 
که مطالبه دارنــد. نباید بگوییم دولــت بد بود یا 
دولت نتوانســت بلکه همه باید دست به دست هم 
دهیم تا این مطالبات برآورده شود و حالت انباشته 
پیــدا نکند. این جا بحث دولــت و مجلس و قوه 

قضائیه نباید داشته باشیم، بحث کلی است.
مسئوالن باید چه کنند تا نارضایتی عمومی 

کاهش یابد؟
نبایــد همــواره اولیــن راه حلی کــه به ذهن 
مســئوالن ما می رسد، مایه گذاشــتن از مردم و 
دســت کردن در جیب مردم باشــد. گاهی باید به 
ذهن و عقلمان فشار بیاوریم به جای مردم و راهی 
بهتر برای تأمین کســری ها پیدا کنیم. کشــور ما 
بســیار پرهزینه اداره می شــود و اسراف و اتالف 
زیــادی در هزینه کــرد منابع وجــود دارد. وقتی 
می دانیــم درآمدمان کاهش یافته و در تأمین منابع 
مشکل داریم، باید صرفه جویی کنیم و راهی برای 

جلوگیری از بحرانی شدن شرایط بیابیم.
بسیاری از مشکالت اقتصادی امروز از تحریم 
ناشی می شود. چه راه دیگری برای دولت وجود 
داشت؟ آیا فکر می کنید باید تجدیدنظری 

صورت می گرفت؟
بله حتمًا همین اســت. اگر تجدیدنظر نکنیم 
که شرایط ســخت تر نیز خواهد شــد. برخی در 
هر بزنگاهی انتقال مشــکالت به مردم را ترجیح 
می دهند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. 
این دولت با شعار تعامل با جهان بر سر کارآمد و 
نباید بر طبل تقابل بکوبد. بسیاری در این سال ها 
تالش کردند که تعامل با جهان شکســت بخورد. 
آنها باید پاســخگوی مسائل و مشکالت معیشتی 
مردم باشند. یک نقطه پایانی باید این تقابل داشته 
باشــد که مردم بپذیرند تا آن زمان مقاومت کنند. 
با این روش چه دستاوردی عایدمان خواهد شد؟ 
فقط هم بحث سیاســت خارجی نیست. خیلی از 
مشــکالت ما نیز در داخل ناشــی از بی مدیریتی 
است. باید در این روش مدیریتی که اکنون وجود 
دارد تجدیدنظــر کنیم تا بتوانیــم توفیقی در زمینه 

اداره کشور داشته باشیم.

به نام حق
نماینــده محترم مقام رهبری در اســتان همدان 

جناب آقای شعبانی
نماینده محترم قوه مجریه در استان همدان جناب 

آقای شاهرخی
نماینده محترم قوه قضائیه در استان همدان جناب 

آقای عدالت خواه
نمایندگان محترم مردم استان همدان در مجلس 
شورای اســالمی آقایان خجســته، حاجی بابایی، 
آزادیخواه، بهرام نیا، پورمختار، رنجبرزاده، کاظمی، 

لطفی و مفتح
با عرض سالم و احترام

پیــرو پیگیری های صــورت گرفتــه در رابطه 
بــا افزایش ناگهانی و چشــمگیر قیمــت بنزین در 
سطح سران ســه قوه و حمایت مقام رهبری از این 
تصمیم گیری، بدین وســیله حــزب اراده مّلت ایران 
شعبه همدان در راســتای وظیفه ذاتی خود، از شما 
درخواســت دارد مراتب اعتراضات ما را نسبت به 

افزایش غیرمنطقی و نامناسب قیمت بنزین و نحوه 
اجرای آن که موجب تحمیل فشــارهای اقتصادی 
و اجتماعی به دهک های متوســط و پایین جامعه 
می شود و همچنین قطعی و اختالل ارتباطات اینترنتی 
و تلفنی که مصداقی از تعّدی آشکار به حقوق مسلم 
و مصرح ملت در دسترسی آزاد به اطالعات است را، 
به مقامات ارشد نظام اعالم بدارید. در ضمن وقتی 
با اعتراضات اجتماعی- بــه دلیل نگرانی از بروز و 
گسترش اغتشاش- مقابله می شود، ضرورت دارد که 
به طور جایگزین، شرایط و امکانات شفاف، دقیق و 
قابل دسترسی برای اعالم اعتراضات و مخالفت های 
اجتماعی نسبت به مصوباتی که زندگی روزمره مردم 
را به شدت متأثر می کند، ارائه گردد. مواجهه مالیم 
و پذیرنده با هم میهنانی کــه دغدغه های اقتصادی 
و اجتماعی امــروز و فردای وطن، آنها را به خیابان 

کشانده است، درخواست جدی ماست.
با سپاس
حزب اراده ملت ایران شعبه استان همدان

امام خمینی )ره(:
بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک 
انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از »ایام اهلل«ـ  
خدای نخواستهـ  باز پیدا بشود؛ و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم 
به 22 بهمن. قضیه ]این[ است که فاتحه همه ما را می خوانند! )صحیفه امام، 
جلد 14، ص: 280؛ صبح 6 خرداد 1360 در حسینیه جماران و در جمع 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی(
امروز ســخن از انباشت دردها و آالم ملتی نجیب و دردمند است که بنا 
به اعتراف دوست و دشمن و همه مسئولین و دست اندرکاران کشور با طیب 
خاطر و در کمال گذشت و ایثار در راهی قدم گذاشت که کسی را یارای رفتن 
در آن وادی نبود، ملتی فداکار و مهربان و صبور که بعد از ده ها سال پایداری و 
تحمل هزینه می رود تا آرمان ها و امیدهایش به یأس تبدیل شود. بعد از گذشت 
چهار دهه از پیروزی انقالب و مدیریت اقتضایی و روزمرگی و آزمون وخطا که 
در شأن ملت و کشور و انقالب نبوده، ولی این صبر و بردباری هم نه از روی 
تســلیم و انفعال بلکه برای دادن فرصت کافی به مسئولین جهت حکمرانی 
درست و کشورداری شایســته در عرصه های داخلی و خارجی بوده است. 
آنچه مسلم اســت این تحمل و بردباری روزی سر ریز شده و منجر به بروز 
وقایع ناگوار در وضع عمومی جامعه و آینده انقالب و کشــور خواهد شد؛ 
به ســان کوه یخی که فقط بخش اندِک بیرونــی آن را می توان دید. امری که 
متأسفانه در سال های اخیر با تجاهل و تغافل مسئولین مواجهه شده است؛ 
لذا در این رابطه دفتر سیاسی حزب اراده مّلت ایران موارد زیر را مورد تذکر و 

تأکید قرار می دهد:
1.مســئولین بپذیرند مواجهه صادقانه و شفاف با مردم و شنیدن صدای 
ایشــان و گردن نهادن به اراده ملت تنهــا راه برون رفت از وضعیت پیش رو 
است، لذا به رسمیت شناختن حق اعتراض و پرهیز از گسترش تلقِی ارتباِط 

اعتراضات به خارج از کشور مورد تأکید قرار می گیرد.
2.قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمامی آحاد ملت و حکومت بوده و 
تمکین همگان را به فرایندهای مصرح در آن به ویژه مراجعه به آرای عمومی 
در مواردی که با سرنوشت مردم و منافع ملی ارتباط مستقیم دارد، مهم ترین و 
معتبرترین مبنای حل وفصل منازعات می دانیم. حاما هرگونه دور زدن قانون و 

فرآیندهای حقوقی مستقر در کشور را به هر بهانه و توجیهی مردود می داند.
3.قطعًا در فضای قطبِی رادیکاِل کشــور و در فقدان حضور نیروهای 
ورزیده ِی کارآمد، دلســوز و تأثیرگذار که در بســتر تحقق حکمرانی حزبی 
بــروز و ظهور پیدا می کنند و نیز در غیــاب نهادهای مدنی و قانونی، چنین 
وضعیت هایی مورد سوءاســتفاده ِی معاندینی قــرار می گیرد که به صورت 
کاماًل حرفه ای سوار بر موج اعتراض مردم شده و آن را مصادره و به بی راهه 

خواهند کشاند، ازاین رو می بایست از هرگونه فرصت دهی به فرصت طلبان و 
فرصت سوزی برای دلسوزان صادق و واقعی کشور اکیدًا احتراز کرد.

4.به زعم حاما بروز و وقوع این گونه اعتراضات ریشه در جامعه توده وار 
و ذره ای دارد که در غیاب نهادهای مدنی و صنفی نمایان می شود. چنانچه 
احزاب، سندیکاها و تشکل های اجتماعی فعال و پویا به معنی واقع کلمه در 
کشور حضور داشته باشند می توانند به عنوان نهادهای واسط تنظیم کننده ِی 
مناســبات مردم و حاکمیت و دســته بندی مطالبات مردم و پیگیری آن ها 
از مجاری قانونی و حقوقی عمل کرده و از انباشــِت اعتراضات و خشم و 
عصیان هایی که موجب خســارات و هزینه های سنگین در کشور می شود، 

جلوگیری کنند.
5.برخورد فعال و کنشی با این قبیل حوادث می بایست جایگزین مواجهه 
واکنشی گردد، زیرا شک نباید کرد در چنین فضایی )قطبی رادیکال( امکان 
تحلیل و تدبیر واقع بینانه دشوار است. برای کنش شایسته و کم هزینه ضرورت 
دارد نظام سیاسی فاصله تدابیر با تحوالت را به حداقل برساند؛ بی شک یکی 
از مطمئن ترین مسیرها برای عینیت بخشیدن به این مهم محرم دانستن مردم 
به عنوان صاحبان اصلی کشور و نظام توسط مسئولین در عمل و نه در شعار 

می باشد.
6.در شــرایطی که کشــور گران اداره می شــود، واردکردن انواع فشار 
اقتصادی به مردم به جای تدبیر عاقالنه امور هنر نیست. در وضعیت تحریم، 
فشــار حداکثری و گرانی روزافزون، همه اقشــار جامعه ازجمله مسئولین 

می بایست بالسویه این شرایط را تحمل کنند.
7.حاما معتقد اســت بخــش بزرگی از علل وقــوع این گونه رویدادها 
در ســال های اخیر به تالش هایی برمی گردد که از ســوی برخی اشخاص و 
جریانات صورت پذیرفت تا سیاست تنش زدایی و تعامل با نظام بین الملل را با 

توسل به انواع ترفندها به بن بست کشاندند.
8.در خاتمه یادآور می گــردد ضمن پرهیز از بیگانه خطاب کردن عموم 
آسیب دیدگان اعتراضات اخیر، مسئولین امر تالش وافر نمایند تا با دلجویی از 

ایشان، نهال امید را مجددًا در دل مردم بارور سازند.
دوم آذرماه 1398
دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران

جمع بندی دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران در رابطه با افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت بنزین

اغتشاش در غیاب نهادهای مدنی و صنفی

دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران طی جلسات متعددی که در 
هفته منتهی به پایان آبان ماه 98 در محل دفتر مرکزی حزب برگزار 
کــرد در خصوص حوادث اخیر کشــور بعــد از تصمیم گیری های 
صورت گرفته در رابطه با افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت بنزین، به 
شرح زیر جمع بندی خود را به اطالع مردم و مسئولین ایران می رساند:



عنوان ستون
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سیاست  ] داخلی [

دیدگاه دل نوشته

مصائب بنزین
حسن بختیاری زاده

هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  دولت 
اقتصادی،قیمت بنزین را افزایش داد.این افزایش اعتراضهایی 
را نیز به همراه داشته است.اکنون میتوان این پرسش را مطرح 
کرد که افزایش قیمت بتزین،از چه ضرورتی پیروی می کند؟چه 
پیامدی خواهد داشت؟و سرانجام آنکه اعتراض ها به افزایش 
قیمت بنزین چه دالیل و پیامدهایی دارد؟این نوشتار پاسخهایی 

کوتاه دربردارد.
1-اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با مشکل  تراکم یارانه ها 
روبرو بوده است.درآمدهای نفتی،تالش برای جلب رضایت 
مردم با ابزار یارانه،شرایط خاص مانند جنگ و البته رسوب 
رویکرد لقتصاد مارکسیستی سبب ادامه یابی پرداخت انواع 
یارانه ها در اقتصاد ایران بوده است.پرداخت این یارانه ها تا 
زمانی که درآمد نفت،فراوان بود با مشکل زیادی روبرو نمی 
سبب  ها  تحریم  آنجاکه  از  سوخت   یارانه  پرداخت  شد.اما 
کاهش شدید درآمد دولت شده است،،با مشکل روبرو شده 
است.آشکار است که پرداخت یارانه سوخت به میزان کنونی،با 
الزامات و منطق علم اقتصاد مغایر است.مبالغ سنگینی را که 
برای سوخت ارزان هزینه میشود،می توان برای توسعه بخشهای 
مختلف،هزینه کرد.اما همان گونه که اشاره شد،تصمیم گیران در 
دوره های مختلف به سبب آنکه درآمدهای هنگفت نفتی را در 
اختیار داشتند،ترجیح می دادند از دردسرهای تصمیم گیری 
منطبق با علم اقتصاد بپرهیزند و به پرداخت یارانه سوخت ادامه 

دهند.
2-یکی از پیچیدگیهای اصالح قیمت بنزین،فضای روانی 
مربوط به آن است.افکار عمومی،بر این باور است که افزایش 
قیمت بتزین سبب افزایش شدید قیمت سایر کاال و خدمات 
است.عرچند این برداشت و پندار،با واقعیت فاصله دارد اما 
بدون تردید،هرگوته تصمیمی درباره اصالح قیمت بنزین،باید 
رسد  می  نظر  بگیرد.به  نظر  در  را  روانی  فضای  و  نگاه  این 
روش دو دهه گذشته -که بر افزایش ساالنه و تدریجی قیمت 
حاملهای انرژی،مبتنی بود-روش کلرآمدتری بود.این روش 
عالوه بر آنکه قیمت را اصالح می کرد،با پذیرش حامعه  روبرو 
می شد..به ویژه آنکه با اطالع رسانی و آگاهی بخشی همراه 
بنزین را در چند  آنجاکه قیمت  بود.تصمیم سازان کنونی،از 
سال گذشته،ثابت نگه داشته اند،اکنون محبورند آن را سه برابر 
کنند.اگر روش افزایش تدریجی و پیوسته قیمت بتزین ادامه می 

یافت، مشکالت کمتری ایجاد می شد.
3-ایرانیان روزگار سختی را می گذرانند.تحریمها سبب 
ایران  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  تشدید  و  مردم  بر  فشار 
شده است.افزایش قیمت بنزین،اکنون بیش از وزن و اهمیت 
اقتصادی خود،بهانه  اعتراضات مردمی است  که از شرایط 
رضایت ندارند.مشکل دیگر،آن است که جامعه ایران با بحران 
نحوه  درباره  مردم  از  بزرگی  روبروست.بخش  اعتمادی  بی 
هزینه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین،بدبین هستند.

اعتراضات در این شرایط،شگفت آور نیست.
4-اعتراض به تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین،در 
چارچوب قانون اساسی،حق مردم است .اما اعتراضاتی که به 
تخریب و خشونت منجر شود عالوه بر آتکه پیامدهای اقتصادی 
بی ثبات کننده به همرا دارد و به شکل تناقض آمیزی،به زیان 
به  بدخواهان خارجی  بود،سبب می شود  معترضان خواهد 
کارایی ابزار تحریم،امیدوارتر شوند و آن را ادامه دهند.موضوعی 

که باز هم به ضرر معترضان خواهد بود.
یارانه های متراکم،منابع اقتصاد ایران را تلف کرده است.
تصمیم سازان با این وجود ترجیح داده اندبا استفاده از درآمد 
نفت،پرداخت یارانه ها را از جمله یارانه سوحت ادامه دهند.
به کاهش  توجه  با  و  بنزین در شرایط کنونی  اصالح قیمت 
شرایط  در  اگر  است.دولت  نفتی،ناگزیر  درآمدهای  شدید 
کنونی می توانست با این میزان درآمد،بنزین را با قیمت قبلی  
رسد  می  نظر  کند.به  اصالح  را  آن  بود  کند،محال  عرضه 
باید  ملی  منافع  اساس  بر  ها  رسانه  و  قتصاددانان،نخبگان 
موضوع را برای مردم تبیین کنند.به عالوه بازسازی اعتماد 
مردم به تصمیم سازان و مدیران،ضرورتی اجتناب ناپذیر است 

که اصالحاتی همه جانبه را الزامی می کند.

سالم منصور
اینترنت را هم قطع کردند!

نگویی به فکرت نیستم، اتفاقًا این روزها بیشتر یادت هستم.
فکر می کردی شهید شوی بعدش این طور شود. مطمئنم 

که نه!
یادت هســت آن وقت ها که می گفتند »امام زمان بیاید از 
یک  نقطه ندای حق طلبی و دفاع از مظلوم ها را سر دهد، 
ناگهان همه دنیا صدای او را می شنوند« ما با تعجب نگاه 
هم می کردیم و می گفتیم چطور چنین چیزی ممکن است! 

یعنی چه بلندگویی هست.
البد خبر نداری!

بعدها اینترنت آمد، دیدیــم از یکجا یکی چیزی می گوید 
یا می نویســد، همان موقع همه دنیا می شنوند یا می بینند، 

بی دردسر.
گذاشــته بودم آن دنیا برایت با هیجان تعریفش کنم، بگویم 
تکنولوژی چقدر پیشرفت کرد و چقدر همه چیز برای اینکه 
مردم ندار و ضعیف هم صدایشان را برسانند به دنیا فراهم شد.

گذاشــته بودم بیایم برایت بگویم کانالی زدم بیشتر از هزار 
نفر عضوش شدند، کسانی که اصاًل تو را ندیده بودند، اما 
حکایت شجاعت هایت را که می شنیدند لذت می بردند، گاه 
می خندیدند، گاه قطره اشکی می ریختند که چقدر جایت 

خالی است...

منصور جان!
جوان ها با اینترنت خودشان را پیدا کردند، استعدادهایشان 
را، راســت را از دروغ شــناختند، با دنیا مرتبط شــدند، 
دولت های زورگو منزوی شــدند، دزدها رســوا شدند، 

همه چیز شیشه ای شد و شفاف...
اما منصور باورت می شود! ما که می خواستیم مدافع ضعفا 
و بی زبان ها باشیم، مدافع جهان بی ظلم باشیم، اینترنت را 

دشمن پنداشتیم!
تلگرام را بستیم، اینترنت را با افتخار مسدود کردیم، گفتیم 
هر کس از فقر و نداری فریادی علیه گرانی زد جیره خوار 
دشمن است، گفتیم هر چه حاکمان تصمیم بگیرند بهترین 

است و مخالفان همه مزدورند. باور می کنی!

منصور جان!
دنیای بدی شد. همه چیز جایش عوض شد، فقرا شدند 
افراد بی ســروپا، حق خواهان شدند کســانی که شرایط 
حساس را درک نمی کنند، طرفداران تبادل اطالعات شدند 

آن هایی که طرفداران فساد و هرج ومرج اند!!

منصور عزیز!
بودی باور نمی کردی...

خیلی چیزها عوض شــد. حاال امام زمان بخواهد ایران 
بیاید صدایش به هیچ کجا نمی رسد. اینجا کسانی هستند 
که تشخیص می دهند حق کدام است و باطل کدام، کسانی 
هستند که خود را عقل کل می دانند، چه می دانند آن پایین 
به مردم چه می گذرد... دل هایشان مرده است یا زنده، امید 

دارند به آینده اصاًل  
و خوشحال اند که همه مردم ازشان می ترسند!

منصور
حــاال دل تنــگ آن روزها شــده ام. نــه مــن، خیلی از 
دوست هایت، در تنهایی مان، در بغض هایمان، در صدای 

خفه شده مان...
ما که این را نمی خواستیم!

صدا به صدا نرسد
مظلوم ها مظلوم تر شوند

نادارها نادارتر
عده ای صاحب اختیارمان شوند

تعدادی صالح ما را بیشتر از خودمان بدانند
ما نامحرم باشیم

مردم نامحرم باشند
همه با بهت نگاه کنیم چه می شود...

منصور تو تنها نیستی
من هم باورم نمی شود

بیایم پیش تو، حتمًا می گویم چه شد
چرا همه چیز عوض شد

چرا تو باز تنها شدی
چرا باز غریب ماندی...

قربانت بروم منصور جان
ببخشید ناراحتت کردم

کمی از درد دلم بود
با تو که محرم اسرارمی...
با تو که تنها گوش می کنی

منصور
به خدا هم بگو لطفًا
این قرار ما نبود...

این قرار ما نبود

حسن بختیاری زاده
تحلیگر و فعال سیاسی

Bakhtiari95@yahoo.com

یک داستان تکراری

جنایتکارانی که خلیفه می شوند

سامانه رأی سنجی اصالح طلبان )سرا( سامانه ایست 
برای تعیین فهرست نامزدهای اصالح طلب در انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی، کلیات این طــرح در آبان ماه 
سال جاری توســط اعضای شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان تصویب و تصمیم گیری در خصوص جزئیات 
آن به کارگروه سیاست ها و راهبردها و هیأت رئیسه آن شورا 

واگذار شد.
در مقدمه این طرح که فعــاًل نامزدهای تهران و مراکز 
استان ها را در انتخابات مجلس پیشرو در برمی گیرد ذکر شده 
که طرح »سرا« گام بعدی به سوی انتخاب دموکراتیک تر، 
شــفاف تر و مردمی تر نامزدهای جبهــه اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس و نوعی انتخابات مقدماتی نیمه باز است 

که با یک پلتفرم سبک آنالین قابل برگزاری است.
بر اساس این طرح قرار است همه فعاالن اصالح طلب 
کشــور با معرفی احزاب و اعضای عضو شــورای عالی 
سیاســتگذاری در چندالیه به عضویت سایت درآیند و در 
یک رأی سنجی از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست 
نامزدهــای اصالح طلبــان را در تهران و مراکز اســتان ها 

انتخاب کنند.
با توجه به اینکه رأی سنجی مقدماتی در کشور ما امری 
است نوپا، بدوًا به چیستی و ماهیت این مقوله و همچنین 
تجارب کشــورهای دیگر در این رابطه خواهیم پرداخت، 
رأی سنجی مقدماتی پروسه ای است که در آن رأی دهندگان 
تمایــل خود به کاندید موردنظــر را در حزب خود پیش از 
انتخابات نهایی یا اصلی ابــراز می کنند، چنین اقدامی به 
سبب روشن نمودن تمامی جوانب و خصوصیات هر نامزد 

پیش از انتخابــات عمومی یا محلی و حتی قبل از 
تصمیم شورای حزب برای برگزیدن شخص صورت 

می پذیرد.
شرایط مذکور بستگی به نوع تقسیم سیاسی و 
اجتماعی هر کشور داشته و متناسب با شرایط حاکم 
بر هر کشــور کارکرد خاص خود را به منصه ظهور 
می رساند. بسته به نوع رأی سنجی، رأی دهندگان 
خواه از توده مردم یا اعضای حزب سیاسی قادر به 

مشارکت در روند فوق خواهند بود.
رأی ســنجی پیش از انتخابات در بســیاری از 
کشــورهای جهان جاری و ساری است و ریشه آن 
برگرفته از جنبش ترقی خواهــان در ایالت متحده 
بوده، جنبشی که هدف غایی آن محدود کردن قدرت 
رهبران حــزب در انتخاب نامزدها و اعطای قدرت 
انتخاب به بدنه و به عبارت دیگر از بین بردن مونولوگ 

رهبران سیاسی حزب و تفویض آن به عموم مردم بوده است.
به طورکلی دو روش در کشــورهایی که انتخابات اولیه 
توسط احزاب ساماندهی می شــود وجود دارد، روش اول 
انتخابات اولیه بســته یا داخلی است که در این روش فقط 
اعضای حزب می توانند رأی دهنــد، روش دوم انتخابات 
اولیه باز اســت که در آن تمامی افرادی که قادر به شرکت 
در انتخابات و دادن رأی هســتند می توانند در رأی سنجی 
اولیه نیز مشــارکت نمایند. در چنین شرایطی حزب، برگه 
تعهد و التزام به ارزش های حزب را از رأی دهندگان دریافت 

می نماید.
در ایاالت متحده، این نوع انتخابات دارای تنوع بیشتری 
است به طوری که نوع اول آن، انتخابات اولیه بسته است و 
افراد تنها درصورتی که عضو رســمی حزب باشند قادر به 
مشارکت در این مرحله از رأی گیری خواهند بود، ایاالتی 
نظیر فلوریدا، مریلند، کانزاس و نیویورک در اغلب موارد 
دارای انتخابات بسته اولیه هستند. نوع دوم، انتخابات اولیه 
نیمه بسته است که افراد غیر وابسته به حزب نیز می توانند 
در رأی گیری مشارکت داشته باشند، در ایالت هایی که این 
شیوه از رأی گیری را اجرا می نمایند، رأی دهندگان می توانند 
به طور عمومی و یا خصوصی شــرکت خود در رأی گیری 
حزب موردنظر را اعالم نمایند لکن در روز انتخابات نهایی 
می توانند بــدون هیچ گونه منعی به نامزد حزب رقیب رأی 
دهند. ایالت هایی مانند ماساچوســت، کلورادو و اوهایو 
از این شیوه اســتفاده می کنند و اجازه تغییر موضوع را به 
رأی دهندگان ثبت نام شــده می دهند. نوع سوم، انتخابات 
اولیه باز اســت، در این شیوه، رأی دهندگان از هر حزب و 

دســته ای )حتی اگر عضو رسمی هم نباشند( می توانند در 
رأی گیری اولیه حزب شــرکت نمایند، آالباما، جورجیا و 
میشــیگان ازجمله ایاالتی هستند که این شیوه را در پیش 
می گیرند، زمانی که رأی دهندگان قبل از انتخابات اولیه، با 
وجود عدم ثبت نام در یک حزب، بتوانند آزادانه در انتخابات 
احزاب دیگر وارد شــوند، در این شرایط، رأی دهندگان از 
حزب رقیب ممکن اســت به روند انتخابات اولیه هجمه 
وارد کنند، در واقع این شیوه به نوعی اعطای حق انتخاب 
به مخالفان نیز هســت، در تئوری، اعضای حزب رقیب 
به منظور پیروزی حزب خودشــان در انتخابات نهایی، به 
ضعیف ترین کاندیدای حزبی که از این شیوه در رأی سنجی 
اولیه بهره می برد، رأی می دهنــد. نوع چهارم، انتخابات 
اولیه نیمه باز است، در این روش تنها اعضای رسمی احزاب 
می توانند در انتخابات اولیه شرکت نمایند، در این شیوه اخذ 
رأی به صورت محرمانه بوده و رأی دهنده در محل اخذ رأی 

تصمیم می گیرد به کدام حزب رأی دهد.
در اروپا نیز انتخابات اولیه توسط سازمان های مردم نهاد 
و در فضای احزاب ســازمان دهی می شود و دولت حاکم 
حق ورود به ایــن مرحله و مداخله در امــور را ندارد، در 
اکثر کشورهای اروپایی انتخابات اولیه بسته مرسوم است 
و تعــداد کمی از احزاب با شــیوه انتخابات اولیه باز عمل 
می کنند، برگزاری انتخابات اولیه در این کشــورها عمومًا 
مربوط انتخاب رهبر حزب می شود، چراکه معمواًل رهبر 
حزب است که به عنوان نامزد در انتخابات شرکت می کند. 
در حال حاضر انتخابات اولیه باز بیشــتر در کشــورهای 
سوسیال دموکرات مانند ایتالیا و یونان برگزار می شود، در 
ایتالیا انتخابات اولیه برای اولین بار توسط احزاب چپ در 

سال 2005 به سیستم سیاسی معرفی شد.
در فرانسه انتخابات اولیه به صورت دومرحله ای برگزار 
می شــود، نامزدهایی که حداقل تعداد امضا را از اعضای 

حزب دریافت کنند به مرحله دوم راه پیدا کرده و اصطالحًا 
در فینال درون حزبی شرکت می نمایند.

همان گونه که مالحظه می شــود، رأی ســنجی اولیه 
سال هاست که مورداســتفاده احزاب و گروه های سیاسی 
در نقــاط مختلف جهــان قرار دارد، در حــال حاضر این 
شــیوه با چنین کیفیتی برای اولین بــار در ایران در قالب 
طرح »سرا« توســط اصالح طلبان مطرح گردیده و از این 
منظر به عنوان طرحی آوانگارد محسوب می شود، از نقاط 
قوت این طرح می توان به بسیج رأی، شکستن فضای سرد 
انتخاباتی، اعتماد به بدنه اصالح طلبان و ترغیب متن جامعه 
در راستای مشارکت بیشتر در انتخابات، حفظ انسجام و 
وفاق درونی جریان اصالحات از رهگذر ایجاد فرصت های 
برابر برای تمامی احزاب اصالح طلب، مشق دموکراسی و 
جمع سپاری موضوع به احزاب سیاسی اشاره نمود، ضمن 
آنکه با توجه به انتقادات جدی وارده بر نحوه تعیین لیست 
سنوات قبل و الیگارشــی حاکم بر انتخاب گذشته جبهه 
اصالح طلبان که به باور نگارندگان به اصلح گزینی منتهی 
نشد، فی حد نفسه تالشی است سازنده و عالوه برآنکه اقرار 
ضمنی بر پذیرش اشتباهات پیشین در نحوه کاندیدا گزینی 
اصالح طلبان می باشد، به نوعی اقتضای دموکراتیزاسیون 
برای آن دســته از احزاب و جریان های سیاســی است که 

داعیه مردم ساالری و مراجعه به آراء عمومی را دارند.
در انتقاد به طرح سرا، عده ای در مغایرت طرح با قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی تشکیک نموده اند؛ وفق 
ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی )اصالحی 
سال 1395( »تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر 

به موارد مجاز مذکور در این قانون اســت و مراجع اداری، 
انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز 
هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، 
هشــت روز قبل از روز اخذ رأی )مرحلٔه اول و دوم( آغاز 
و تا بیســت وچهار ســاعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد 

داشت.«
باتوجه بــه اینکه به لحاظ مضمون و مهلت، مفاد ماده 
)56( قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی مصوب 
ســال 1378 با اصالحات بعدی، همــان مفاد ماده )56( 
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی سابق مصوب 
9/ 12/ 1362 با اصالحات و الحاقات بعدی اســت، در 
این خصوص »قانون تفســیر قانونــی در خصوص ماده 
)56( اصالحی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی« 
مصــوب 29/ 11/ 1370 که مربوط بــه ماده )56( قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 9/ 12/ 1362 
بوده، درخور توجه می باشــد؛ در موضوع استفسار قانون 
اخیرالذکر آمده اســت، با توجه به اینکه فعالیت تبلیغاتی 
موضوع مــاده )56( اصالحی قانــون انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی مقید به هشت )8( روز گردیده، چنانچه 
داوطلب نمایندگی قبل از مدت تعیین شده اقدام به فعالیت 
تبلیغاتی نماید، آیا مجازات مقرر در مورد متخلف قابل اعمال 

خواهد بود یا خیر؟
مجلس طی ماده واحده ای اعالم نظر نموده که ممنوعیت 
تبلیغات از زمان ثبت نام تا زمان اعالم اسامی کاندیداهای 
تأییدشده توســط هیأت اجرایی است و شامل قبل و بعد 
از زمان مذکور نخواهد بود، مشروط به آنکه تحت عنوان 

کاندیداتوری نباشد.
ناگفته پیداست که نامزدهای مشارکت کننده در طرح 
»ســرا« تحت عنوان کاندیداتوری در طرح مزبور شرکت 
می نمایند و از این لحاظ مشــمول فراز پایانی ماده واحده 
یادشده می گردند، اما این نکته که آیا شرکت در طرح 
تبلیغات محسوب می شود یا خیر، مشخصه ایست 
که تمامًا بســتگی به نحوه اجرای آن طرح دارد، لذا 
مجریان طرح بایستی ســازوکاری اتخاذ نمایند تا 
مشــمول ممنوعیت های مندرج در قوانین مالک 

عمل نشوند.
یکی دیگــر از انتقاد وارده، مهندســی طرح در 
راســتای منافع یک حزب خــاص و مدیریت آن 
به منظور انتخاب نامزدهای مشخص است، در این 
رابطه نیز باید در جزئیات طرح تدابیری اتخاذ شود 
تا که هرکدام از احزاب که ایراد و اشــکالی در نحوه 
اجرا و شفافیت دارند بتوانند به طور مؤثر در نظارت 

بر طرح و اجرای آن مشارکت داشته باشند.
از دیگر دغدغه های موجود، نفوذ ســایبری به 
سامانه طراحی شــده و تغییر نتایج به دست آمده از 
آراء مأخوذه می باشد که دغدغه ایست به جا و درخور توجه 
چراکه همواره مصادره آراء به روش های گوناگون و به نفع 
گروهی خاص یکی از معضالت موجود در مراجعه به آراء 

همگانی بوده است.
علی ای حال با عنایت به اینکه »سرا« با الزام کاندیدها 
به امضای منشــور اصالحات، تعهد به کناره گیری به نفع 
فهرست نهایی برآمده از رأی سنجی اولیه، تعهد به رأی دادن 
به طرح ها و برنامه های سنجش پذیری که مبنای شرکت 
اصالح طلبان در انتخابات اســت، در صدد رفع معضالت 
تشکیالت گریزی و سوءاستفاده اشخاص ناصالح از جریان 
اصالح طلبی اســت و با توجه بــه رأی برابر همه اعضای 
»سرا« در هر الیه برای انتخاب نامزد اصالح طلبان در هر 
شهر و تأثیر مســتقیم نفوذ اجتماعی احزاب بر استفاده از 
ظرفیت دعوت افراد همسو مشارکت کننده در طرح و نظر به 
این مهم که در صورت عدم اجرای طرح »سرا« همان شیوه 
قبلی برای انتخاب لیست در پیش  گرفته می شد، لذا کلیات 
طرح »سرا« مثبت و سازنده ارزیابی می گردد و به شرط آنکه 
انتقادهای مطرح شده با آغوش باز پذیرفته و با جدوجهد و 
خردی که شایسته جریان اصالحات است و به دوراز منافع 
تک حزبــی و کوتاه مدت به رفــع نواقص و نقایص همت 
گمارده شود و در بررسی جزئیات طرح، نظرات مخالفان 
لحاظ گردد، می توان به گســترش فرهنگ دموکراسی و 
شایسته ســاالری منبعث از خرد جمعــی در تمامی امور، 
ازجمله برای انتخاب دموکراتیک اعضای شــورای عالی 

اصالح طلبان امیدوار بود.
 همیشه خردمند امیدوار  نبیند به جز شادی از روزگار

طرح »سرا« یا سراب
امیرعلی قادری

قائم مقام کمیته تشکیالت حزب اراده ملت ایران

رحیم قمیشی
رزمنده و جانباز 
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18نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

بحــث را بــا این مطلــع ادامــه دادیم که اساســًا 
اصالح طلبــان نمی دانند که چه می خواهند و به تبع این 
ندانستن نمی توانند با راه اندازی یک فرایند گفتمانی به 
ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص موفق شوند و 
از متن آن مواضعی را مطابق با آنچه باید انجام دهند و نه 
آنچه می توانند اتخاذ کنند که مبین استواری و صالبت 
دیدگاه در شناســایی مطالبات و مشــکالت و راه های 
حل و برون رفت از آنها باشد و ازاین روست که در بحث 
انتخاب و مشارکت در فرایندهایی تحت عنوان انتخابات 
و حضــوردر پای صندوق هــای رأی حضور که قطعًا 
اثربخشی صالبت و اقتدار بسیار تعیین کننده می باشد با 
چنان قدرتی ظاهر شوند که ضمن تعیین نتیجه قبل از 
حضور در صندوق های رأی   در مردم این باور را نهادینه 
ســازند که بدون آنها نمی توانند انتخاب درستی داشته 
باشند و یا تنها با تکیه بر پشتوانه آن هاست که می توانند 
به حس امنیت در درستی مشارکت، انتخاب و پیگیری 

مطالبات برسند. 
بله این درســت است که هر جا اصالح طلبان ورود 
داشــته اند )البته به خاطر ضعف های عمیق ساختاری 
که جریان اصول گرایی بدان مبتالســت( توانســته اند 
واکنش های انفعالی مردم بر روند جاری دخالت از باال را 
به یک جریان مقاوم و تغییردهنده سمت وسوی انتخاب 
تبدیل کنند و به تبع آن در اکثر انتخابات برگزارشــده در 
اصل ایــن اصالح طلبان بوده اند که نتیجه بیرون آمده از 
انتخابــات را رقم زده اند اما اگر چنیــن ره آورد بزرگ و 
قابل اطمینانی منتهی به تحوالت عمیق نه ســاختاری 
)که انتظار ناممکنی است( بلکه حتی رهگشایانه تبدیل 
نشده است ازاین جهت است که  اصالح طلبان نمی دانند 
که چه می خواهند و برای رسیدن به یک توافق عالمانه 
در مطالبه و تبدیل آن به یک خواست جذاب عمومی و 

درون تشکیالتی چه باید بکنند!!!
برای مثال حدود سه ماه به انتخابات مجلس یازدهم 

باقی مانده است و از گوشــه و کنار شنیده می شود که 
بخش بزرگی از اصالح طلبان با منطق ادامه ابراز و انتقال 
مطالبات اصالح طلبی با حضــور در پای صندوق های 
رأی، آماده می شــوند که در این انتخابات شرکت فعال 
و تعیین کننده داشته باشند که مطمئنًا اگر از این دوستان 
پرســیده شــود که شــعار محوری و برنامه مبارزات 
انتخابات و درنهایت آینده نگاشت شما چیست سر به 
پایین خواهند انداخت و با این توجیه که حاال کی دیده 
که نهادهای نظارتی و اجرایی اجازه بدهند تا ما شرکت 
کنیم و یا برنــده از صندوق دربیاییم تا برای آن شــعار 
محوری انتخاب کنیم و یا برنامه مبارزاتی بدهیم و تازه 
اگر این اتفاقات افتاد مسلم است که تدوین آینده نگاشت 
چندان سخت نخواهد بود )تیم های مسلطی را داریم که 
آن را در همان روزهای بعد از پیروزی تهیه می کنند و به 
اطالع عموم می رسانند( خود را از متن چالشی بیرون 

می کشند.
این در حالی اســت که این عزیزان متوجه نیســتند 
که فرهنگ و شعور انتخاباتی اگر قرار باشد که در متن 
تحوالت مربوط به محل های انتخابات و تغییر سمت 
مستمر تعالی یابد یکی از بهترین موقعیت ها برای این کار 
آن هم درزمانی که کار منسجم حزبی صورت نمی گیرد 
همین زمان مربوط به کوران مبارزات انتخاباتی است که 

باید برای بهره برداری با حساب وکتاب از آن با آمادگی 
بسیاری در موضوع ورود کرد.

زیرا که تنها در این مقطع اســت که می شود با مردم 
صحبت کرد و بــه تغییر نگاه آنهــا در بحث مطالبات 
و روش هــای پیگیری خواســت ها و آرزوها به انتقال 
اطالعات عمل با برنامه و سازمانی داشت اما اگر چنین 
تصوری در نزد اصالح طلبان نیست بدان خاطراست که 
آنها هم خسته شده اند خسته از اینکه حدود چهل سال 
است که گفته می شود و پیگیری می گردد اما حاکمیت 
تن به تحــوالت نمی دهد و یا اجــازه نمی دهد که یک 
فرایند سازمان یافته مستمر بتواند به تولید مطالبه از متن 
تحوالتــی که در فهم و دریافت مردم از زمان و نیازهای 
درشان آن است اقدام کند و این واقعیتی مؤثر در پیدایش 
شرایط انفعالی حاضر است که می تواند تا حدودی از بار 
غم ناتوانی اصالح طلبان در گرایش به اینکه متناسب با 

زمان نمی دانند و نمی خواهند بکاهد. 
برای دریافتی حســی از این حالــت اجازه بدهید 
چند سؤال بســیار معمولی را مطرح نمایم تا ببینیم که 
چه عواملی مانع از شــکل گیری فرایند دانستن و حتی 
یادگیری در نزد اصالح طلبان و تغییر نگاه حاکمیت در 

دادن مجال به طرح مطالبات به روز می شود. 
1- اســتمرار نــگاه انقالبــی و تأثیــر تئوری های 

با خاســتگاه انقالبــی در متن تعین اهــداف و تدوین 
استراتژی ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

همان گونــه که می دانیم انقــالب و همه مختصات 
عملی و اثربخش آن با تشکیل نظام تعطیل می شود زیرا 
که نظام و انقالب اگرچه که در هدف همراه و همســو 
هســتند اما در شــیوه های پیگیری و تحقق مطمئنًا در 
تعارض می باشــند و همین تعارض باعث می شود که 
نهادسازی که الزمه زیستی نظام است شکل نگیرد چون 
هر نوعی از عمل و گرایش به نهاد رسمی و سیستمیک 
با تنگ کردن میدان عمل قانون مندی های انقالبی یورش 

انقالبیون بی توجه به الزامات نظام را برمی انگیزاند. 
برای نمونه حزب و رفتار حزبی با روش های انقالبی 
همخوانی نمی یابد و هر حرکتی به ســوی ساختارمند 
کردن فعالیت های سیاسی تحت عنوان فعالیت حزبی 
در منطق انقالبی نوعی سازش کاری تلقی می شود که در 

ادبیات ما از آن به نگاه لیبرالی یاد می شود. 
با این تفسیر سؤال از اصالح طلبان این است که در 
نظرگاه آنها آیــا امروز ضرورتی به بقای نگاه انقالبی در 
متن تحوالت اجتماعی و سیاسی احساس می کنند و 
با این احساس خود را عنصری انقالبی می شناسند که 
تعصباتی به پدیده تاریخی به نام انقالب اسالمی از خود 
نشــان می دهند )که مطمئنًا با همه واکنش هایی که به 

بســیاری از اتفاقات سیاسی مخصوصًا در عرصه های 
دیپلماتیک دارنــد و در آنها تمایالت انقالبی به صورت 
شــفاف بروز می یابنــد از این خصیصــه برخوردارند 
یعنی آنها را می توان نیروهای انقالبی شــناخت که اگر 
پای مذاکــره و نوعی مصالحه پیش بیایــد از اصول و 
مبانی عمل انقالبی کوتاه نمی آیند( و مسلم است که با 
چنین روحیه و تمایلی نمی شــود به سوی تفکر نهادی 
و سیستمیک رفت زیرا که هر آن ممکن است با قلیان 
احساســات و هیجانات انقالبی همه ساختار را برهم 
زنند و با کنار گذاشتن نظام برنامه و آینده نگاشت هم از 
محوریت عمل و رفتار به کناری گذارده شود و از همین 
روست که در نزد اصالح طلبان فعلی تمایل چندان و یا 

با برنامه ای به فعالیت حزبی مستمر مشاهده نمی شود. 
ببینید دوســتان من نمی خواهم بگویم که همه چیز 
باید فراموش شود و تن به زمان و حال سپرده شود بلکه 
می گویم که افتخارات مبارزی انقالبی را برای خودمان 
محفوظ داریم و در رابطه با آنچه کرده ایم تنها با نسل های 
آینده صحبت کنیم اما میدان عمل را به نهاد رســمی و 
قانونی آن هم در متن سیستم بدهیم و با مقتضیات آن جلو 
برویم تا همه افعال و افکار ما به روندی با قالب و ساختار 
مهندسی تبدیل شود که در همان ابتدای خط ورودی از 
مواد خام بکار رفته مشخص شــود که از انتهای خط 

تولید چه محصولی بیرون خواهد آمد. 
و یا حداقل ما اصالح طلبان همه اهتمام درونی مان 
را به تقویت و تعالی سیســتم اختصاص دهیم تا بتوانیم 
گام بگام تفکر سیستمیک و روش های مربوط بدان را 
در شناســایی پدیده ها و راه هایی کنترل و مدیریت آنها 
عمومی کنیم تا با قوی و اســتوار شــدن درخت تولید 
موقعیت به آنچه به دســت می آوریم حتــی اگر در اقل 
ممکن باشد افتخار کنیم و آن را با مردمان به مشارکت 
بگذاریم البته مسلم است که این امر با دست همکاری 
دادن به هرکسی و هر جریانی در بحث انتخابات ممکن 
نمی شود یعنی نمی توان اصالح طلب بود و برای داشتن 
اکثریتی قابل اتکا در مجلس هر نوعی از فکر و عمل را 
به لیست کاندیداهای خود اضافه کرد و از آنها در صحن 
علنی مجلس انتظار داشت که به سیستم و نظام و عمل 

سازمانی متعهد بمانند.

رسمقاله

 رسانه ها ریه های دموکراسی
فرشاد مؤمنی:

 جمعیت حاشیه نشین کشور تا سال 1۴۰۰
از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور می کند

دور زدن مجلس نماد مشارکت زدایی از مردم است
 مدارای نجیبانه مردم نمی تواند ابدی باشد

آفتاب نیوز:  فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به 
موضوع افزایش قیمت بنزین گفـت: تقریبًا در این دو دهه اخیر که جلسات هفتگی 
موسسه را برگزار کرده ایم، همیشه وقتی متوجه شدیم که نظام قاعده گذاری 
اقتصاد کشور در معرض تصمیم های نادرست و شکننده گی آور است از آنها دو 
تقاضا داشته ایم؛ نخست آنکه قبل از ابالغ تصمیم ها بستری فراهم شود تا از 
دیدگاه های کارشناسی کشور به نحو بهتری بهره برداری شود. بارها با شواهد 
نشان دادیم که صرف نظر از حسن نیت یا غیر حسن نیت نظام تصمیم گیری که ما 
اصل را بر حسن نیت می گذاریم، ماجرا این است که تصمیم گیری ها به صورت 
فاجعه آمیزی فاقد بنیه کارشناسی است و واقعًا تأسف بار است درحالی که یکی 
از افتخارات نظام جمهوری اسالمی این است که در تاریخ معاصر بیشترین 
سرمایه گذاری را جهت تربیت کارشناس داشته است اما در تصمیم گیری های 

اساسی بنیه کارشناسی به غایت ناکارآمد و سطحی است.
وی ادامــه داد: تقاضای دوم ما این بــوده که وقتی بر روی اجرای 
یک سیاست نادرست اصرار غیرعادی دارند، قبل از اعالم و به چالش 
کشیدن پرستیژ نظام تصمیم گیری کشور، آنها را دعوت به مناظره کردیم 
و این دعوت همیشه درنهایت مهر و خضوع بوده است. پرسش بنده 
این اســت که اگر سیاست گذاری شما قابل دفاع است پس چرا دفاع 
نمی کنید؟ چرا به صورت مونولوگ و خطابه اســت؟ و اگر قابل دفاع 
نیست پس چرا اجرا می کنید؟ واقعًا این پارادوکس تلخ و غم انگیز است 
که نظام تصمیم گیری ما دچار آن شده است؛ بنابراین باید از نهادهای 
نظارتی درخواســت کرد تا قبل از تصمیم هــای عزیزان، یک گزارش 
پیوست از آنها بگیرند تا امکان فرار از مسئولیت به حداقل برسد. واقعًا 

ما چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؟
مؤمنی یادآور شــد: وقتی ماجــرای ارز 4200 تومانی پیش آمد و 
نارسایی ها آن آشکار شد، تقریبًا همه دست اندرکاران آن از خود سلب 
مســئولیت کردند حتی اعضایی که در آن جلسه بودند هر بهانه ای را 
مطرح کردند به طوری که یکی گفت نوار پخش کنید یا ... اآلن هم سر 
موضوع قیمت بنزین آرام آرام و به صورت غیررسمی در همه دستگاه های 
مسئول و مؤثر در این تصمیم، مالحظه می کنید که گفته می شود ما از 
اول هم مخالف اجرای آن بودیم و حتی برخی ها می گویند آن را مکتوب 
اعالم کرده ایم. من واقعًا نمی دانم تصمیمی که همه مخالف آن هستند 
چگونه تصویب و ابالغ می شود و برای اجرا این همه اصرار وجود دارد؟ 

حداقل شرافت کارشناسی این است که مخالفان به صورت کارشناسی 
آن را ابراز کنند؛ اما آنچه ما مشاهده می کنیم و اسناد متعدد آن نیز وجود 
دارد؛ مرکز پژوهش های مجلس، دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و 
مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی هر سه مشوق اجرای سیاست های تورم زا 

و شوک به قیمت های کلیدی بودند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد متذکر شــد: حداقل انتظار از نظام 
تصمیم گیری عالی کشور و به طور مشخص ســران قوا این است که 
از کســانی که این تصمیم ها را پخت وپز می کنند حداقل یک پیوست 
خواســته شــود که به ازای ایــن هزینه های مادی و پرســتیژی، چه 
دستاوردی حاصل خواهد شد. این گونه نباشد که ما همیشه هزینه ها 
را پرداخت کنیم و کسانی که مشوق آن بودند بگویند اصل کار درست 
بود اما بد اجرا شــده است. چگونه اســت که نظام اجرایی سی سال 
مجموعه سیاست های خاص را بد اجرا می کند؛ بنابراین آن هایی که 
می گویند بد اجرا شــده است درواقع اعتراف می کنند که این جامعه و 
حدود و قابلیت های آن را نشناخته اند. سی سال از تجربه برنامه تعدیل 
ساختاری می گذرد، صمیمانه و مشوقانه نظام تصمیم گیری اساسی را 
دعوت می کنم تا کارنامه این بسته سیاستی را با تمرکز ویژه بر رویکرد 

شوک درمانی بررسی کنند.
این اقتصاددان با اشاره به برخی از پیامدهای سیاست های اقتصادی 
سه دهه اخیر کشور گفت: بر اساس گزارش های رسمی در سی سال 
اخیر جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز 19 میلیون نفر عبور کرده است 
و درهمان گزارش به صراحت گفته پیش بینی می شــود تا ســال 1400 
حداقل 3 تا 4 میلیون بر این جمعیت اضافه شــود. چرا نباید بررسی 
کرد که کدام سیاست ما را به طرفی کشانده که یک سوم جمعیت کشور 
حاشیه نشین است؟ جالب آنکه بر اساس گفته های مسئوالن رسمی 
کشور تقریبًا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیه نشینان تشکیل 
می دهند؛ بنابراین اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه 
برنامه تعدیل ســاختار باشد اآلن زمان آن است تا تکلیف خود را با آن 

مشخص کنیم.
وی ادامه داد: برای بررســی نتایج این برنامه بهترین متر و معیار، 
فقر و نابرابری است. در ذخیره دانایی اقتصاد توسعه، فقر قوی ترین 
و فراگیرترین مصیبت بشــری است و در این چهار دهه گذشته هیچ 

بسته سیاســتی در دنیا به اندازه برنامه تعدیل ساختاری در گسترش 
فقر، نابرابری و فساد نقش نداشته است. به طوری که یکی از مقامات 
رسمی ادعا کرده اســت که 75 درصد جمعیت کشور نیاز به تحت 
پوشش قرار گرفته شدن دارند و پرسش این است که این وضعیت تا 
کجا باید ادامه داشته باشد؟ آن هم در جامعه ای که در کتاب آسمانی آن 
تصریح کرده است که کرامت انسانی هدیه ای از سوی خداوند به بشر 
است و ما سه چهارم جمعیت را به این روز بیندازیم و از مسئولیت آن 

شانه خالی کنیم؟
این اقتصاددان تصریح کرد: بنده در کتاب خود تصریح کرده بودم 
که از برنامه تعدیل ســاختاری تا امروز، مردم ایران به صورت نجیبانه 
صرفه جویی های خود را معطوف به نیازهای حیاتی مرتبط با سالمت 
خود کرده انــد به طوری که دائمًا گوشــت و لبنیات کمتری مصرف 
می کنند و البته این مدارای نجیبانه مردم هم نمی تواند ابدی باشــد. 
مثاًل؛ در ســال 1367 مصرف گوشت ساالنه خانوارهای ایرانی 122 
کیلو بود که در سال 1372 به 78 کیلو و در سال 1390 به زیر 40 کیلو 

کاهش یافته است.
مؤمنی به اشاره به آمار بانک جهانی در سال 2018 گفت: درحالی که 
میانگیــن اتکا به خام فروشــی در جهان به عنوان منبــع درآمد ارزی 
29 درصد بود در ایران و پس از ســه دهه هنوز ضریب خام فروشــی 
ســه برابر میانگین جهانی آن است. همچنین در همین دوره میانگین 
جهانی صدور کاالی ساخته شده 57 درصد بود که این میزان در ایران 
یک چهارم میانگین جهانی آن است. بر اساس مطالعات به ازای هر یک 
میلیارد دالر صادرات خام فروشانه و همچنین به ازای هر یک میلیارد 
دالر واردات کاالی قابل تولید در کشــور، بین 25 تا 100 هزار فرصت 
شغلی از بین می رود به طوری که برای جوانان دانش آموخته قادر به شغل 
آفرینی نیستیم و دائمًا ناهنجاری های اجتماعی رو به افزایش است. این 
کارشناس اقتصادی با پرسش از رئیس جمهور گفت: مگر شما نگفتید، 
کسانی می گفتند که اگر نرخ ارز باال رود ایران گلستان می شود و ما ارز 
را باال بردیم اما ایران گلستان نشد و دچار بحران نیز شد. اگر شما آن را 
یاد گرفتید، آزمون مجدد این سیاست چه معنایی دارد؟ در هر سیاست 
اشتباهی که اجرا می شــود توجیه افراد غیرمتخصص تصمیم گیر آن 
اســت که در کنار مخالفان، موافقانی نیز وجود دارد. سی سال است 

که قیمت ارز و حامل های انرژی را باال می برند تا ایران گلســتان شود 
اما دائمًا طول و عرض بحران ها بیشتر می شود، هیچ یادگیری هم اتفاق 
نمی افتد و سپس می گویند موافقانی هم وجود دارد. شاید این موافقان 
ازنظر بنیه علمی یا تعداد قابل توجه نباشند اما یک دفعه مافیای رسانه ای 
حضور پیدا می کند که حرف های نادرست که منافع غیرمولدها را تأمین 
و فشــارها بر تولیدکنندگان و مردم افزایش می دهد را بزرگ می کند. 
البته این موضوع مختص ایران نیســت و همان چیزی است که فوکو 
به عنوان رژیم های حقیقت مطرح می کند همین اســت؛ یعنی وقتی 
منافع موضوعیت دارد و با قدرت پیوند بخورد، واقعیت را دست کاری 

می کنند و راه را برای یادگیری نظام تصمیم گیری می بندد.
مؤمنی با بیان اینکه نظام آمار و اطالعات کشور باید موردبازنگری 
قرار بگیرد، گفت: اگر آخرین داده های نظام آماری را نگاه کنید، از آنها 
دهک ثروتمند کســی است که ماهیانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه 
داشته باشد، یا دهک نهم ماهیانه بین 4 تا 5 میلیون تومان هزینه دارد. 
واقعًا در شرایط قیمت های کنونی این گونه است؟ همین مرکز آمار در 
اوج بحران و تحریم ادعا می کند که بیکاری کاهش پیدا کرده است که 
در تعارض با آمار گزارش های سازمان های تخصصی مانند وزارت کار 
اســت. این اقتصاددان با تأکید بر نقش مجلس در نظام تصمیم گیری 
کشــور گفت: درواقع دور زدن مجلس نماد مشــارکت زدایی از مردم 
است و باید کمک کنیم تا جایگاه واالی مجلس همان گونه که در قانون 
اساســی است دوباره احیا شود. تصمیم گیری های اساسی باید مبتنی 
بر کار کارشناسی باشــد و راه برای گفت وگوی ملی در مورد کارنامه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری در این سی سال 

اخیر باز باشد.
مؤمنی خاطرنشــان کرد: باید توجه داشــت یکی از وجوه تاریخ 
عصر ما این اســت که هر زمان سیاست های اقتصادی را درست اجرا 
کردیم، فشار سلطه گرهای خارجی نیز کاهش یافته است و از در لطف 
وارد می شوند تا نتوانیم بنیه تولید کشور را ریشه دار کنیم. اآلن هم بنده 
حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر سیاست های ضد تولیدی کنار روند 
و فشاری به تولیدکنندگان تحمیل نکنند، بنده تردیدی ندارم که تحریم ها 
را شل خواهند کرد. آنها تحریم ها را تشدید می کنند چون می دانند که 

اقتصاد کشور آسیب پذیر شده و می توانند امتیاز بگیرند.

طلبان
اصالح 

طلبان
اصالح 

حسن اسدی
عضو شورای عالی سیاست گذاری 

حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

ادامه از صفحه اول
پیدایــش رســانه های آزاد، موجب از 
بین رفتن سنت های جزمی و تأمل درباره 
جامعه می شــود. مطبوعات آزاد موجب 
گســترش اراده اختیاری در جامعه بوده، 
لذا اراده اختیاری را می توان داوری جمعی 
درباره اهداف مطلوب و محاسبٔه آگاهانه 
برای رسیدن و نیل به اهداف دموکراتیک 
در جامعــه تعریف کــرد. در جوامعی که 
مطبوعات مســتقل و آزادی بیان وجود 
دارد، رشــد افــکار عمومی بــه صورت 
منطقی و عقالیی صورت می پذیرد. همین 
امر اثرات بنیادینی در رفتارهای سیاســی 
صاحبان قدرت برجای می گــذارد و در 
واقع می توان گفت کــه صاحب منصبان 
حکومــت و خوِد حاکمیت، پیوســته در 
دادگاه افکار عمومی، فرا خوانده می شوند 
و همین امر تا حدود زیادی جلوی فســاد 
سیاسی را در حاکمان می گیرد و موجب 
می شود کارگزاران نظام به درصد کمتری از 

فساد آلوده شوند.
ازاین رو سرکوب کردن افکار عمومی و 
نادیده انگاری آن و همچنین سوءاستفاده از 
قدرت سیاسی در جوامعی که مطبوعات 

آزاد وجود دارد، به ندرت اتفاق می افتد.
لذا بــه همــت رســانه های آزاد، امر 
قانون گذاری و اجــرای دقیق قوانین در 
معرض مباحث عمومــی قرار می گیرد و 
جریان های اجتماعی و سیاسی آزادانه در 
مورد مسائل کالن مدیریتی به منظور ارتقاء 
و سالم سازی جامعه اظهارنظر می کنند. 
در واقع می توان گفت که رســانه های آزاد 
در آسمان تاریک استبداد به ستاره دنباله دار 
و درخشانی می ماند که همواره در آسمان 

جامعه پرتوافشانی می کند.
امــروزه اهمیــت بنیادیــن و نقــش 
مطبوعات و رسانه های آزاد در رشد افکار 
عمومی جوامع بر کسی پوشیده نیست و 
لذا رســانه ها در حوزه فرهنگ و اجتماع 
در باالبردن و ترویــج روحیه رواداری در 
جامعه نقش مهمی را ایفــا می کنند و با 
افزایش سطح این روحیه در بین مخاطبان، 
اصل تحمل عقایــد مخالف را در جامعه 

ممکن می سازند.
ازایــن رو آزادی رســانه به عنوان یک 
حق مسلم و یکی از اصول اولیه و پذیرفته 
شــده جوامع دموکراتیک است. به تعبیر 
دیگــر آزادی رســانه و مطبوعات حافظ 
همه حقوق مدنی_سیاســی و اجتماعی 
شــهروندان جامعه است و در واقع رسانه 
آزاد مردم را به اندیشــیدن وا می دارد. پس 
می توان عنوان کرد که مطبوعات آزاد مسیر 
حرکت جامعه را به ســوی توسعه انسانی 
و مدنی هموار می کننــد. مدافعان آزادی 
رسانه و مطبوعات به شکل گیری پایه ای 
و اساسی مفهوم مدرن شهروندی، کمک 
فراوانی کرده اند. آنان اختناق و پنهان کاری 
روش هــای  را،  پلیســی  رفتارهــای  و 
حکومت هــای ناصالــح می پندارند و در 
حمایت از جامعه مدنی خواستار آن هستند 
تا بــر قدرت دولت مدرن نظارت داشــته 
باشند. قدرتی که بالقوه می تواند خطرناک 
باشد، رسانه های آزاد همواره تالش دارند 
تا حاکمیت و دولت هــا را دائمًا در جریان 
عالئــق در حال تغییر جامعــه مدنی قرار 
دهند، رسانٔه آزاد و مستقل، به دنیا از دریچه 
چشــم عموم جامعه می نگرند و معتقدند 
درک شــهودی شــهروندان از خطرات 
اجتماعی به واســطه سیاست گذاری های 
اشــتباه حاکمیت، امری عقالنی و درکی 
قابل اعتنا و محترم است. لذا مطبوعات آزاد 
و مستقل از دولت، در جایگاه رسانه های 
عمومی به مثابه ریه های حیاتی برای جوامع 
دموکراتیک عمل کرده و به سالم سازی و 
تسویه فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی 
جوامع کمک فراوانی می نمایند. در سایه 
چنین رســانه هایی دولتمردان و حاکمان 
جامعه همــواره در معرض دادگاه عمومی 
جامعه خــود را حاضــر و درصد خطا و 
اشتباه و افسادشان کاهش می یابد. در واقع 
می توان گفت آزادی رســانه و مطبوعات، 
ضامــن مدنیت و مرهــم زخم های پیکره 
سیاست است، جامعه مدنی متکثری که 
شــاخصه اش کثرت عقاید است، هرگز 
به خانواده ای بزرگ و خوشــبخت شــبه 
نخواهد شــد مگر با رعایت اصل مهم و 

حیاتی آزادی بیان و رسانه های مستقل.
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اندیشه] گفتمان[

دولت ها در خــأ و از عناصر ماوراء طبیعی؛ بدون 
عالئق و انگیزه های مادی و بشری؛ تشکیل نمی شوند. 
وقتی عــده ای ســکان هدایــت دولت را در دســت 
می گیرند؛ ســوای این که ایدئولوژی حاکم بر آن جوامع 
چیست؛ جهت تحکیم پایه های قدرت و نفوذ خویش 
و سپس تحصیل منافع مادی خود و با استفاده ابزاری 
از ایدئولوژی و نیز حق انحصاری اعمال خشــونت به 
سرکوبی مخالفان؛ حتی بی سالح؟! خویش می پردازند. 
از سوی دیگر ثروتمندآن که آن ها نیز به طرق دیگری به 
اســتثمار توده ها مشــغول اند، در مقابل توده محروم و 
گرسنه؛ یا دشمن مشترکشان؛ با قدرت متحد می شوند.

اما آن ها که هدایت فکری توده ها را در دست دارند؛ 
و تنظیم کنندگان نظام دانائی جامعه هســتند؛ به راحتی 
می توانند با بسیج و هدایت و رهبری توده ها طومار قدرت 
و ثروت را در هم بپیچند؛ چراکه اگر قاعده بازی -که در 
دستان آن هاست- عوض شود دلیلی برای ادامه بازی و 
سکان داری صاحبان قدرت و ثروت باقی نمی ماند؛ و 
چون نباید قاعده بازی به هم بخورد، بنابراین می بایست 
به ســراغ رهبران فکری مردم رفت و آن ها را هم بر سر 
سفره گسترده ِی نابرابری کشاند و سهمی برایشان قائل 
شد. این چنین می شود که اراده تحریف )جعل معنا( و 
تحمیق؛ یا جنگ نرم؛ پیدا می شــود. جنگ نرم؛ یعنی 
جنگ صاحبان قــدرت و ثروت و تزویر علیه توده های 
محروم و گرسنه و باخته؛ برای استثمار و بردگی آن ها؛ 
همواره در طول تاریخ وجود داشــته و پدیده ِی جدیدی 

نیست.
با توجه به اهمیت مذهب و باورهای دینی و تبعیت 
اکثریت جامعه از آن، صاحبان قدرت و دولت ها عمومًا؛ 
یعنی برتری طلبان و سلطه گران؛ به منظور حفظ برتری و 
نابرابری خود با کمک صاحبان تزویر – که با قرار گرفتن 
در جایــگاه متولیان امر دیــن - با جعل دین به طراحی 
مناسباتی می پردازند که متضمن نابرابری است. ازاین رو 
موضــع انبیاء همواره ضد قــدرت و دولت ها عمومًا و 

حامی مستضعفین؛ یا حکومت شوندگان؛ بوده است.
انبیاء با ســالح آگاهی به مبــارزه با آن )جنگ نرم( 
برخاسته اند. بقول شریعتی )نقل به مضمون( سوره ِی 
عنکبوت به شرح مبارزات انبیائی می پردازد که با سالح 
آگاهی واردشده اند. قدرت های پوالدین و چکمه های 
آهنین صاحبان زر و زور و تزویر در مقابله با سالح آگاهی 
همچون تارهای عنکبوت سســت و لرزان می شــود؛ 
چراکه انبیاء قاعده ِی بازی را هدف می گیرند و پوچی 

آن را آشکار می کنند.
بافته هایــی که تحــت عنوان حقایق بخــورد مردم 
داده اند؛ در مقابل حقیقتی که از آگاهی برمی خیزد؛ تاب 

مقامت نداشته و به یک باره دود شده و به هوا می رود:
»بلکه ما همیشــه حق را بر باطــل غالب و فیروز 
می گردانیم تا باطل را محو و نابود سازد و باطل بی درنگ 
نابود می شود و وای بر شما که خدا را به وصف کار باطل 

و بازیچه متّصف می گردانید« )االنبیاء 18(
»و آنها خدا را آن گونه که باید، نشناختند که گفتند: 
خدا بر هیچ کس از بشــر کتابی نفرستاده. بگو: کتاب 
توراتی را که موســی آورد و در آن نور )آگاهی( و هدایت 
خلق بود چه کســی بر او فرستاد که شما آیات آن را در 
اوراق نگاشته، بعضی را آشکار می نمایید و بسیاری را 
پنهان می دارید و آنچه را شما و پدرانتان نمی دانستید به 
شما آموختند؟ بگو: خداست، سپس آنها را بگذار تا به 
بازیچه )باورها و اعمال و حرکاتی که به عنوان دین توحید 
بخورد مردم می دهند( خود فروروند؛ و این )قرآن( کتابی 
است که ما فرستادیم با خیروبرکت بسیار و گواه صدق 
سایر کتب آســمانی که در مقابل اوست و تا خلق را از 
اهل مکه و هر که به اطراف آن است بیم دهی؛ و آنآن که به 
آخرت ایمان آوردند به این کتاب نیز ایمان خواهند آورد و 
آنها نمازشان را )از شرک و کفر( محافظت می نمایند؛ و 
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغی بندد و یا وحی 
به او نرسیده گوید: به من وحی می رسد و نیز گوید: من 
هم محققًا مانند آن که خدا فرستاده خواهم آورد؛ و اگر 
ســتمکاران را ببینی آنگاه که در ســکرات موت گرفتار 
می شوند! و فرشتگان دست برآورند و گویند: جان از تن 
به در کنید، امروز کیفر عذاب و خواری می کشید چون 
بر خدا سخن به ناحق می گفتید و از آیات او گردنکشی 
و تکّبر می نمودید؛ و محققًا شــما یکایک به ســوی ما 
بازآمدید آن گونه که اول بار شمارا بیافریدیم و آنچه را که 
به شما داده بودیم همه را پشت سر وانهادید و آن شفیعان 
را که به خیال باطل شــریک ما در خود می پنداشتید با 
شما نمی بینیم! همانا میان شما و آنان جدایی افتاد و آنچه 

می پنداشتید از دست شما رفت.« )االنعام 94-91(
»او را هیچ چشمی درک ننماید و او همه بینندگان 
را مشــاهده می کند و او لطیف و نامرئی و )به همه چیز 
خلق( آگاه اســت. آیات الهی و کتب آسمانی که سبب 
بصیرت شماست البته از طرف پروردگارتان آمد، پس هر 
کس بصیرت یافت خود به سعادت رسید و هر کس که 
کور بماند خود در زیان افتاد و من نگهبان شما نیستم؛ 
و این چنیــن ما آیات قرآن را به انواع گوناگون بیان کنیم 
)تا وسیله هدایت شود( ولی عاقبت کافران نادان گویند: 
تو )این ها را( به درس آموختــه ای! و تا آن را برای اهل 
دانش بیان کنیم. ای پیغمبــر هر چه از خدا به تو وحی 

شــد از آن پیروی کن که خدایی جز آن ذات یکتا نیست 
و از مشرکان روی بگردان؛ و اگر خدا می خواست آنها 
شــرک نمی آوردند و ما تو را نگهبان ایشان نکردیم و تو 
وکیل آنها نیستی؛ و )شما مؤمنان( به آنچه مشرکان غیر 
از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم 
و جهالت خدا را دشــنام دهنــد. این چنین ما عمل هر 
قومی را در نظرشان زینت داده ایم، سپس بازگشت آنها 
به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان 

آگاه می گرداند.« االنعام 108-103
ازاین رو قرآن؛ این مانیفســت بــزرگ مبارزه علیه 
سلطه و هژمونی، این کالم نورانی الهی؛ بی هیچ قید و 
شرطی؛ قلم و نوشتن و البته نویسنده را گرامی می دارد 
و در طول تاریخ خود همواره بشــر را دعوت به تعقل و 
تفکر نموده است »فبشر عبادی الذین یستمعون القول 

فیتبعون احسنه«.
شاید ازاین روست که پیامبر اسالم می گوید: »المومن 
کیص فطن حذر« یعنی انســان مؤمن عاقل، زیرک و 
هشیار است نمی گوید عابد، نمی گوید زاهد، نمی گوید 
ســاجد، می گوید کیص یعنی آگاه، هشیار، بیدار یعنی 
کســی که در بازی هایی که نظام سلطه طراحی کرده اند 
وارد نمی شــود؛ ســواری نمی دهد؛ آلت دســت واقع 
نمی شــود؟! قرآن به دینی که صاحبان زر و زور و تزویر 
ارائــه می دهند می گوید »لهو و لعــب« چراکه درواقع 
یک بازی است. برنده و بازنده دارد؛ یک طرف آن برنده 
اســت و طرف دیگرش بازنده؛ یک طرف آن صاحبان 
زر و زور و تزویرنــد و به تعبیر قرآن بلعم و باعورا؛ مأ 
و مترف و قارون؛ فرعون و نمرود است، طاغوت است 
و در یک کالم »مستکبر«؛ یعنی برتری طلب در مقابل 
برابــری طلب؛ و در طرف دیگــرش آن که همه چیزش 
را باخته اســت؛ مالش را؛ اراده و قدرتش را؛ و از همه 
مهم تر هویت و شــخصیتش را؛ برده شده است؛ عبد 
شده اســت؛ عبد صاحبان قدرت و ثروت و تزویر و در 
یک کالم »مستضعف«. البته مستضعف در قاموس الهی 
در عین این که به معنای »مورد ظلم واقع شــده« بکار 
رفته، درعین حال به معنای طالب ضعف هم هست یعنی 
خودش بااراده ِی خودش مورد ظلم واقع شــده؟! و این 
خیلی مهم است! یعنی در قاموس طبیعت این نیست که 
کسی بتواند کسی را - که آگاه و هشیار و بیدار و عاقل 
است - مورد ظلم و استثمار قرار دهد. همان طور که در 
بازی قمار بازنده با پای خودش میاید؛ گول می خورد )به 
طمع بیشتر و پیروزی( مستضعف هم همانند مستکبر 
مقصر اســت. عقل هم حکم می کند نباید در این بازی 
وارد شد. نباید گول خورد و در دام وسواس الخناس ها 
)متولیان دروغین دین وایمــان و صاحبان زر و زور( - 
که دستشــان باهم در یک کاسه است – یعنی بازی هایی 

که آفریده اند وارد شــد. نباید تن بــه قواعد اجتماعی 
نابرابرانه و اســتثمارگرانه داد و این ممکن نیست مگر 
این که باید متوجه ریشه شد. باید به باورهای بنیادینی که 
این مناسبات ناعادالنه و ظالمانه بر آن بناشده اند – باور 
نداشــت و باید کافر بود به دین واقعی شان )استثمار و 
دنیاپرستی( و نیز دینی که ساخته اند برای ما؟! )فمن یکفر 
بالطاغــوت و یومن بالله( تا بتوان به دین عمل و تالش 

)لیس االنسان اال ما سعی( و برابری و توحید رسید.
جنگ تمدنها و استراتژی انقالب اسالمی

تا آن زمآن که خاتمی از گفت وگوی تمدن ها صحبت 
کرد، از یک ســو بر اساس تبلیغات آمریکا در جامعه ِی 
جهانی به عنوان جنگ طلب و حامی تروریسم معرفی 
شــده بودیم و از ســوی دیگر بر اساس ســناریوهای 
سیاست خارجی آمریکا - که هنوز سرمایه )و پروتستان( 
محور و جنگی است و در سال های اخیر شاهد تغییراتی 
در آن هرچنــد اندک بر محور دانائی بــوده ایم–به دنبال 
آلترناتیوی برای جنگ سرد بود. ازاین رو جنگ تمدن ها 
هم می توانست خأ ناشــی از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی را بپوشــاند تا همچنان آمریکا بر روی دوش 
کشورهای دیگر و در پوشش جنگ های دینی )اشاره به 
مواضع دینی و رسالت دینی جمهوری خواهان و بوش 
پدر و پســر و اخیرًا ترامپ(؟! موقعیت رهبری خود را 
حفظ کرده و هم پاســخی به تحوالت داخلی ای باشد 
که بعد از جنگ سرد نظام سرمایه را به چالش می کشید 
و جنگ ســرد مانع بروز این شکاف ها شده بود تا آن ها 
بتوانند در سایه ِی این جنگ دینی و مذهبی، آن تحوالت 
را به نفع نظام سرمایه تحریف کنند. نظام سرمایه برای 
تکمیل این سناریو نیازمند دشمنی مذهبی بوده و هست 
که امنیت جهانی را با تروریسم تهدید کند. از سوی دیگر 
چون انقالب اســالمی با نفوذی که در میان ملت های 
مســلمان داشــت و نیز هنوز نتوانســته بود از مواضع 
جنگــی دوران دفاع آرمانی و اعتقادی خویش بدر آید، 
می توانست آلترناتیو مناسبی برای ادامه ِی جنگ سرد؛ یا 
همان جنگ تمدن ها )ادامه جنگ های صلیبی که دارای 

سابقه تاریخی و ملموسی می باشد(؛ به حساب آید.
من معتقدم برخالف تصور بعضی ها که با مشاهده ِی 
افزایش گرایش های مذهبی اعتقاد دارند دنیا به ســوی 
مذهبی شدن می چرخد، جامعه غربی خصوصًا آمریکا در 
حال پوست اندازی از جامعه سرمایه )پروتستان( محور 
به جامعه دانائی )اومانیســتی( محور بوده و گرایشات 
مذهبی اخیر را در واقع واکنش )حرکت ارتجاعی( نظام 
ســرمایه به تحوالت بنیادین پیش رو می دانم. در واقع 
نظام سرمایه دست به دامان مذهب این متحد همیشگی 
زر و زور و آفریننــده و مؤید بازی نابرابری–یا همان طور 
که ماکس وبر پروتستانیزم را روح و اخالق سرمایه داری 

می داند، متوســل به روح و ذات اصلی خودش- شده 
است تا از خطر تحوالت در امان بماند.

ازاین رو به نظر من جنگ تمدن ها بازی نظام سرمایه 
اســت تا از فروپاشی در امان بماند و جنگ نرم نیز یکی 
از ســناریوهای آن. افتادن در این سناریو در واقع کمک 
به نظام ســرمایه اســت در تداوم نابرابری ها و نجات از 
فروپاشــی آن. راه درســت مبارزه با آمریکا همان طور 
کــه خاتمی گفــت؛ آگاهانــه یا حســی؛ گفت وگوی 
تمدن هاست. فریدون شایان و جواد فوالدی در »عقل 

در تبعید« می گویند؛
»اما هم زمان با این روند می بینیم که گردانندگان این 
تمدن، معایب خانمان برانداز خود را به دیگران نســبت 
می دهند و به سایه ِی بی قواره ِی خود که بر دیوار همسایه 
افتاده شکلک درمی آورند. اکنون که جنگ سرد به پایان 
رسیده اســت به دنبال جنگ صلیبی است. تا آن روح 
بدبخت با حمله به ضعف ها و پلیدی های دیگران خود 
را تندرست و بالنده به پندارد و ازاین رو است که ندامت 
عمومی یا پروســه ِی نادم ســازی به اوج خود می رسد 
و وضعی بــه وجود می آید که نه فقط افــراد و گروه ها، 
بلکه ملت ها نیز باید ابراز ندامت کنند و تواب شــوند. 
گویا همان طــوری که بازجویان و مأمــوران امنیتی در 
سیاه چال ها افراد را به ندامت واداشته و مجبور به انزجار 
از گذشته شان می کنند، آتش افروزان جنگ صلیبی هم 
با اســتفاده از امکانات ماشین جنگی خود می کوشند 
ملت ها را به تسلیم و ندامت واداشته و کاری کنند که در 
برابر آنان زانوزده و حتی از آن هم بدتر، پیوستن به شبکه ِی 

جهانی سرمایه داری را افتخار خود بدانند.«
گرچه ما برای انقالب اسالمی رسالت جهانی قائل 
هستیم، اما وجهه ِی اسالمی انقالب با توجه به پیشینه ِی 
گرایشــات مذهبی این ســوءتفاهم را برای دنیا ایجاد 
می کرد که ما به دنبال درگیری مذهبی هستیم. در وهله ِی 
اول شــیعه و ســنی و در مرحله ِی بعدی اسالم و سایر 
ادیان! و البته بدیهی بود که پیام انقالب ما در میان ملل 
مسلمان نفوذ بیشــتری داشته باشد؛ و این مساله برای 
طراحان سناریوی جنگ تمدن ها پنهان نبود و دست آویز 

مناسبی برای بازسازی مجدد جنگ های صلیبی.
از ســوی دیگر در حالت عادی در ســایه ِی جنگ 
ناخواســته ای که با آن درگیر بودیم برای این که بتوانیم 
از موضع جنگ طلبی و خشــونت گرائی خارج شویم، 
می بایستی متحمل هزینه های بسیار زیادی می شدیم تا 
دنیا را متقاعد بکنیم که جنگ طلب نبوده و نیستیم )کما 
این که اکنون در این وضعیت قرار داریم؛ و دقیقًا همین 
مساله باعث شده که نتوانیم در کنار ملت های انقالبی در 
منطقه قرار بگیریم(؛ اما »گفت وگوی تمدن ها« بی هیچ 
هزینه ای موقعیت ما را در جهان عوض می کرد و انقالب 

مــا را در موضع فعــال قرار می داد و این کار هم شــده 
بود )تصویب ســال 2001 به عنوان گفت وگوی تمدن ها 
درحالی که آمریکا نســبت به این مســاله سکوت کرده 
بود و در موضع انفعالی قرار داشــت(. حاال ما مدعی 
صلح طلبی هم بودیم! به همین راحتی! آیا این دست آورد 
اندکــی بود؟ موهبت الهی نبود؟ آیا این به برکت پاکی و 
صداقت خون شــهدا و درســتی راه آن ها به دســتمان 
نرســیده بود؟ برکت الهی و امداد غیبی چگونه میاید؟ 
آیا نمی بایست قدر آن را می دانستیم و به بهای اندکی از 

دست نمی دادیم؟
از نظر اســتراتژیک هم جنگ تمدن ها میدانی نبود 
که انقالب اسالمی به دنبال آن باشد؛ بنابراین تا آنجا که 
امکان داشــت می بایستی از این  رویارویی پرهیز کرده و 
حتی با همراهی کردن برای صلح مدعایی غرب؟! کمک 
می کردیم تا نظام سرمایه در وضعیت صلح، شکاف های 
ذاتی اش به نتیجه رســیده و آنــگاه نظاره گر تحوالت 
اساسی در جهان سرمایه و به تبع آن در مدیریت جهانی 
می شــدیم؛ و اگر هم در آن وضعیت مجددًا موردتهاجم 
قرار می گرفتیم دفاعمان منطقی و موجه به نظر می رسید 
و دنیا را نیز همراه خود می داشــتیم؛ ضمن آن که قطعًا 
امپریالیسم در چنین وضعیتی اقدام به جنگ نمی کرد؛ 
که متأســفانه راه دیگری پی گرفته شــد؛ راهی بر وفق 
سناریوی جنگ ساالران آمریکایی یعنی جنگ تمدن ها!

تجربه جنــگ صدام بــا آمریکا می گویــد؛ صدام 
نمی بایست اجازه می داد مورد تجاوز قرار بگیرد چراکه 
بین او و ملتش فاصله و شــکاف بزرگی قرار داشــت. 
بدیهی بود که اگر از ســوی آمریکا مــورد تجاوز قرار 
می گرفت رفتنی بود ولــی او آن قدر بالهت و حماقت 
داشت که فکر می کرد اگر بگذارد آمریکا بیاید داخل مثل 
ویتنام مردم پشت او خواهند ایستاد؟! آن قدر دروغ گفته 
بود که خودش هم باورش شده بود 100 درصد مردم به او 
رأی داده اند و خواهان او هستند؟! در حالی خودش هم 
می دانست مردم از روی ترس و تطمیع )ذلت و حقارت( 
به او رأی داده اند و متأســفانه احمق هــا این طوری اند 
دیگر! و یک کشور را هم قربانی حماقت و بالهت خود 
می کنند. متأســفانه حاکمان فعلی جمهوری اسالمی 
برای این که جلوی دستیابی و استفاده این ملت از حقوق 
اش را - که در تجربه ِی موفق خویش به دست آورده اند- 
بگیرند! آن قدر در بوق و کرنا کرده و دکترین جنگ نرم را 
بزرگ کرده اند که یادشان رفته است برگ برنده شان در 
مبارزه با آمریکا همین مردم و مستضعفین هستند؛ و در 
طی سال ها آن قدر دیوار و شکاف میان خود و مردم ایجاد 
کرده اند که کافی است دری به تخته بخورد آن وقت شاهد 

آب شدن ابهت توخالی شان خواهیم بود!
)ادامه دارد(

تئوری جنگ و انقالب اسالمی

نقد قدرت و انقالب اسالمی
کاوه مصدق

kaveh.mosaddeqh@gmail.com
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سیاست] تحزب[

 آنچه در سومین نشست اعضای ارشد )پلنوم(
حزب اراده ملت ایران گذشت

موافق خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

سید جمال خضری؛  بازرس حزب و دبیر استان قزوین •
من اصاًل دوســت ندارم وجهه ام و شناختی که دوستان از 
من دارند خراب شود شــاید به نظر حرف های دیروز و امروز 
من دارای تناقض است من از نظر ایدئولوژی و مشی می گویم 
اصالحات جواب نمی دهد باید پــا را فراتر بگذاریم و با مردم 
همراه شــویم اما صحبت امروز من این است که خروج ما از 
جبهه اصالحات در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات، صالح 
نیست ولی اگر فردای انتخابات رأی گیری شود موافق خروج 
خواهم بود. بحث ماندن در شورای عالی و مبارزه کردن است؛ 
بهتر اســت دوســتانی که به نمایندگی حزب در آنجا حضور 
دارند بگویند مبارزه کرده اند یا نه؛ اگر مبارزه کرده اند آیا جواب 
گرفته اند و اگر بمانند و مبــارزه کنند جواب می گیرند؟ وقتی 
شــانس جواب گرفتن یک به صد است چه فرقی دارد ماندن و 
مبارزه بدون نتیجه و اگر نتیجه می دهد بمانیم. اینکه در انتخابات 
قبلی در چند شهر پیروز شدیم این پیروزی ما و اراده ملت نبود 
بلکه لیستی که برآیند نظر شورای عالی بود و اصاًل مقبول ما هم 
نبود پیروز شد. مگر شما راضی هستید بمانیم و این نوع بستن 
لیست تکرار شــود. این ها را باید توضیح بدهند و عنداللزوم 
بازنگری بشود. پیشنهاد بنده این است که امروز ضرب االجلی 
تعیین می کردیم که ظرف چند ماه می خواهیم از شورای عالی 
خارج بشویم و به عنوان اهرم فشار استفاده می کردیم به گونه ای 

که می آمدند با ما مذاکره می کردند...
یک گنجشــک روی درخت نشســت وقت بلند شدن به 
درخت گفت آماده  باش می خواهم بلند شوم درخت گفت مگر 
آمدنت را متوجه شــدم که اآلن رفتنت را ازبس که سبک وزن 
هســتی. اگر این قدر وزن سنگینی داریم که رفتن ما از شورای 
عالی تأثیرگذار است برویم و اگرنه به عنوان ابزار استفاده بکنیم. 
ارزان فروشــی نکنیم این ها به احزاب و رأی ما احتیاج دارند، 
دوســت دارند در شورای عالی باشیم از همین دوست داشتن 
باید استفاده بکنیم. با این شرایط فعلی موافق خروج از شورای 

عالی هستم.

 مخالف خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

احمدعلی غالبی؛ دبیر استان یزد •
من توی این موضوع ماندم که شورای عالی از دل شورای 
هماهنگی، بیرون آمده و ایــن دو را نمی توانیم تفکیک کنیم 

این که میگویم همه مشــکل دارند در مورد اشخاص حقیقی 
است اشــخاصی که تأثیرگذار هستند؛ یعنی می آیند استفاده 
ســوئی می کنند، غافل از اینکه هر حزبی هم حزب نیســت 
حزب دو یا سه نفره داریم که عضو هستند و رأی هم می دهند. 
بعضی افراد در جامعه تأثیرگذار هســتند ده نسل درست کار 
کرده اند وقتی کسی می خواهد کاندید بشود می رود با این ها 
عکس می گیرد و پخش می کند این هــا صاحب رأی و مردم 
پشت سر این ها هستند ما اگر می خواهیم برد داشته باشیم باید 
مردم را داشته باشیم ما در ایران قانون داریم آیا رعایت می شود؟ 
ما آمدیم یک سیســتم درســت کردیم این جبهه اصالحات 
را به راحتی نمی تواند خرد کنند اما اگر تک تک باشــیم خرد 
می شویم نمی گذارند کار کنیم. ما هم نقد داریم حتی به آقای 
خاتمی؛ ولی این غلط است که جدا شویم ما آمده ایم کار بکنیم 
برای چه کسی؟ اگر رأی نیاوریم در مجلس کاری نمی توانیم 
بکنیم. در شورای مشورتی عارف می خواستند فرد دیگری را 
استاندار بکنند ما نگذاشتیم و آدم خودمان را فرستادیم آمدیم 
تهران فالن کس و فالن کس را دیدیم و ... ما جایگاه خوبی 
داریم درست نیست موقعیت حزب را از دست بدهیم ما دبیر 
کل خوب و شناخته شده داریم باید برویم در کشور، استان و 

محله رأی جمع کنیم.

موافق خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

علی مهری؛ عضو شورای مرکزی •
دوستان فکر نکنید کار تمام است. اینکه دوستان می پرسند 
این گزینه ابهام دارد یک بار رأی داده شد نظر عده ای این است 
که در شورای هماهنگی بمانیم و اآلن بگوییم در شورای عالی 
نباشیم و این به حساب شما درست درنمی آید؛ باید تفکیک 
بشود. نتیجه رأی گیری هرچه باشد خودش عین شفافیت و 

ابهام زدایی است.
من همیشــه طرفدار تحزب بــوده ام و آرمان گرا. امروز را 
نمی بینم بلکه بیست سال بعد را می بینم. این عملکرد امروز 
ما را آن موقع می آورند جلوی چشــم ما. میدانیم شــورای 
هماهنگی بسیار ضعیف است اگر اعضای شورای هماهنگی 
باهم اتحاد داشتند شورای عالی شکل نمی گرفت. البته این 
اختالف نظر بود که آقای خاتمی مجبور شد برای حل مشکل 
چند نفر آورد به عنوان اشخاص حقیقی اضافه کرد و نتیجه اش 

این شد که می بینیم. 
درست است که این اشکال که احزاب از پایین به باال شکل 
نگرفته اند یا اینکه بعضی حزب ها دو ســه نفره هستند، وارد 

است لکن دعوای ما بر سر این است که چرا قانون را طوری 
تغییر می دهید که لباس اندازه تن آقای عارف باشد چون ممکن 
است آقای عارف از لیســت حذف بشود برای اینکه حذف 
نشود تبصره گذاشتیم به قول یکی از دوستان عزیز، کسی را 
آوردن گفتند انتخاب کن کتک می خواهی بخوری یا پیاز و یا 
جریمه بپردازی. بنده خدا پیاز خورد دید نمی شود کتک خورد 
دید نمی شود آخر سر جریمه را داد. تو که قرار بود پیاز و کتک 
را بخوری، خوب مرد حســابی از اول جریمه را می دادی به 
نفعت بود. اگر قرار بود در جبهه اصالحات سروری و آقایی 
کسی رو انتخاب بکنیم، می رفتیم سراغ کسی که حداقل به 

سروری اش به منفعت بود و برش داشت.

 مخالف خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

محمد مسیبی؛ عضو شورای مرکزی •
من تعجب می کنم این گزینه ها شــفاف نیســتند در بیان 
دوستان هم مشهود اســت کار به اگر و اما می کشد پیشنهاد 
من این اســت که این را منطقه ای کنیم جایی مثل تهران که 
نمی شــود خارج بشویم چرا به کل کشور تعمیم می دهیم، در 
خیلی از استان ها شورای عالی همان شورای هماهنگی است. 
در ســال 94 در شــورای اصالح طلبان البرز 70 نفر حضور 
داشتند در ســال 96 رساندیم به 27 نفر، اآلن هم نمی گذاریم 
بیشــتر از 20 نفر حضور داشته باشند در واقع 17 حزب و سه 
نفر شخص تأثیرگذار. ما اگر در استانی مشکل داریم سازوکار 
شورای عالی به صورت مشروط پذیرفته شود، این مشروط را 

می آوردیم و توضیح می دادیم. 
سؤالی که می شود پرسید و باید جواب داده شود این است 
که اگر رأی به خروج داده شود آیا شورای هماهنگی این اجازه 
و قدرت را خواهد داشــت که بتواند لیســت بدهد؟ این امر 
شدنی نیست، به همین جهت چرا باید از جایی که می توانیم 
تأثیرگذار باشــیم خروج کنیم. این را صفر و صد نکنیم. من 
بیــش از دو دهه در حزب اراده ملت فعالیت می کنم و برایش 
هزینه داده ام، منهم دوست دارم حاما حزب اول کشور بشود 

ولی آیا توانش را داریم. 
مشــکل مرکز را به بقیه کشور تعمیم ندهیم. با توجه به 
اینکه در شــورای مرکزی مصوبه ای داریم مبنی بر اینکه از 
کاندیدای غیر حزبی را حمایت نکنیم پیشنهاد اصالح این 
گزینه را دارم اگر برای تهران در شورای عالی مشکل داریم 
و یا هر استانی مشکل داریم خروج کنند و جایی که مشکل 

نداریم بمانیم.

موافق خروج از  شورای عالی سیاستگذاری   اصالح طلبان

افشین فرهانچی؛ عضو شورای مرکزی •
همان طور که دوســتان اذعان داشتند و رأی دادند، ما در 
جبهه اصالح طلبان هستیم و در تشکل اصلی یعنی شورای 
هماهنگی هم حضور داریم. حاال در خصوص یک مکانیسم 
انتخاباتــی صحبت می کنیم و می خواهیــم برای انتخابات 

تصمیم بگیریم. من از سه زاویه به موضوع نگاه می کنم:
اول از زاویه منافع حزبی؛ در حزب ما تا حاال شــش نفر 
در شهرســتان های مختلف اعالم نامزدی کرده اند و سه نفر 
هم اعالم کرده اند که در حال فکر و جمع بندی هســتند که 
می شود حدود ده نفر! حاال شاید دکتر حکیمی پور و جناب 
صمدی و غیره هم بعدًا اضافه بشوند. ما ده نفر نامزد داریم 
و اگر به شورای عالی برویم احتمااًل فقط یک نفر می ماند. 
چــون اآلن جناب قندهاری ما در گــرگان پیش آن غول ها 
شانسی برای رفتن داخل لیست ندارد. جناب تراکمه در رزن 
و جناب فتحعلی حسینی در همدان و جناب خواجه تراب 
در آزادشهر هم شانسی برای رفتن در لیست ندارند. لیست 
نامزدهای شــورای عالی تقریبًا مشخص است. باال برویم، 
پایین بیایم، ما نمی توانیم در لیست فعلی نیرو داشته باشیم. 
جناب کشاورز گفتند شورای شهر ما توانستیم در لیست نیرو 
بفرستیم، ولی یک تفاوت وجود دارد! در شورا تعداد اعضا 
لیست بســیار زیاد است و ما شانس بیشتری داشتیم که در 
لیست ها نامزد داشته باشیم. ما بااین همه توان و زور در همدان 
نمی توانیم آقای فتحعلی حسینی را در لیست قرار بدهیم چون 
آقای لقمانیان، آقای افخمی و فالن و فالن آنجا نشسته اند و 
در برابر آنها ما توانی نداریم. پس رفتن به شورای عالی یک 
ضرر کلی دارد حاال شانس بیاوریم در کل کشور یک نفر را 

بپذیرند یا نپذیرند!
دوم از زاویه حکمرانی حزبی؛ همان طور که آقای صابری 
اشاره کرد حکمرانی و حاکمیت حزبی با فرایند شورای عالی 
معطل می شود. مشکل شورای عالی، مشکل افراد حقیقی 
و حقوقی نیست. کل فرایند، فرایندی هست که با حکمرانی 
حزبی تناقض دارد. مگر قرار نبود یک سازوکار انتخاباتی 
باشد، پس چرا چهار سال کشش دادند و آن را تا 1400 ادامه 
دادند. این شورای تشکیل شد تا شورای هماهنگی احزاب 
تضعیف بشــود و در عمل هم تضعیف شــد. در بعضی از 
استان ها ما زیر بار این رفتیم که دو شورا )هماهنگی و عالی( 
یکی بشوند، حاال در بعضی از استان ها مثل همدان، ما زیر 

بار این نرفتیم، وقتی انتخابات تمام شد رئیس ستاد انتخاباتی 
آقای روحانی آمد و گفت منهم هستم گفتیم چون شما متعلق 
به هیچ حزبی نیســتید بفرمائید خانه خودتان! بعضی جاها 
مثل استان البرز بی احتیاطی کردند و آن نیرو را بردند داخل 
شورا هماهنگی و اآلن هر دو شورا یکی شده است. من هم 
قبول دارم باید به فرایند منطقه ای نگاه کنیم اما دوســتان ما 
یک حزب ریشه دار هستیم و پا جای پای حزب های ریشه دار 
قدیمی دموکراتیک حامی ایران گذاشــته ایم. ما باید حرفی 
برای گفتن به آیندگان داشته باشــیم. جدا شدن از شورای 
عالی با کم کــردن تبعات تصمیم اول )خروج از شــورای 
هماهنگی( می تواند بــه ما این کمک را بکند که برای آینده 

خودمان را آماده کنیم.
ســوم از زاویه منافع نامزدها؛ ما اکنون ده نفر را به عنوان 
نامزدهای حزبی انتخاب کرده ایم؛ یعنی وقتی ما از شــورا 
خارج بشویم، از فردا این آقای خضری ما شروع می کند در 
منطقه خودش کار کردن و رأی جمع کردن. ما هم هم قسم 
می شویم که پشت سر ایشان باشیم. طبق روال شورای عالی 
در بهمن ماه و بعدازاینکه صالحیت ها تأیید شــد، لیســت 
را می بندد. شــورای عالی در خیلــی از حوزه ها می رود از 
اصول گراهــا نامزد می آورد اما از ما نمی خواهد بیاورد، پس 
چطور با این ها بازی کنیم؟ شورای عالی اصالح طلبان همدان 
در انتخابات قبل رفت آقای حسنی حلم اصول گرا را آورد و 
گفت این لیست امید ماست. چرا این دفعه نیاورد؟! پس ما با 
خروج از شورای عالی، این توانایی را داریم که بازی انتخاباتی 
را بدون هیچ دعوایی و بدون هیچ تنشــی با شورای عالی و 
بر اســاس نامزدهای خودمان جلو ببریم؛ و در بهمن ماه این 
اجازه را داریم که بدون داشــتن هیچ تعهدی - چه اخالقی 
و چه تشــکیالتی- با هر گروه یا فردی که صالح دانســتیم 
ائتالف کنیم. مثاًل می توانیم با اعتدال و توسعه ائتالف کنیم 
یا با شــورای عالی ائتالف کنیم. می خواهیم از نامزد حزب 
همبستگی حمایت کنیم، در این صورت به عنوان یک حزب 
مستقل نیازی نیست با 40 نفر مشورت کنیم، بلکه مستقیم با 
خود نامزد همبستگی مذاکره می کنیم و در قبال حمایتمان 
از ایشان مطالبات خود را می خواهیم. برای همین پیشنهاد 
من این است که به عنوان یک حزب اصالح طلب در شورای 
هماهنگی در انتخابات با مواضع مستقل شرکت کنیم. برای 
انتخابات نامزد خودمان را داشته باشیم و همین ده نامزد را 
به سرانجام برسانیم؛ و در ماه آخر )بهمن ماه( با هر کس که 
خودتان صالح می دانید و در هر شــعبه ای بر اساس موازین 
تعیین شــده نظیر اینکه حزبی باشــد و ... دست به ائتالف 
می زنیم. بــا این روش، یک مزیت پنهانی هم وجود خواهد 
داشــت. اآلن نامزدهای اصالح طلب می گویند ما فعالیت 
نمی کنیم و منتظریم، ببینیم داخل لیست می رویم یا نه؟ ولی 
نامزد ما خیالش راحت اســت، چه در لیست برود یا نرود، 
ما پشــت نامزد خود ایستاده ایم. لذا فعالیت خود را مجدانه 
پیگیری خواهد کرد و در این راستا حزب و اهداف حزب نیز 

برجسته خواهد شد.
و نهایتًا اینکه هر حزبی در شورای عالی باشد، باید متعهد 
شود که نظر آن شورا را بپذیرد، برای همین بحث من این است 
به خاطر منافع عموم مردم، سابقه تاریخی و نقش تاریخ ساز 
حزب اراده ملت ایران، به خاطر حکمرانی حزبی و در مرحله 
آخــر به خاطر منافع نامزدهای خودمان الزم اســت در این 
مقطع زمانی از شورای عالی بیرون بیاییم و مشی انتخاباتی 
مستقل داشته باشیم و در بهمن ماه با هر گروهی و فردی وارد 

مذاکره و ائتالف شویم.

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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مدت هاســت که به عنوان یــک زن در این دنیا 
زندگی کرده ام و همیشــه وجود نگاه های سنگین 
جامعــه را از کودکــی تا به کنــون درک کرده ام و 
هرچقدر که بزرگ تر می شــدم بیشتر متوجه این 
واقعیــت ناگوار و گاه تلخ بر علیه زنان می شــدم. 
تــا اینکه با واژه هایی چون فمینیســم که فراوان از 
این وروآن ور مطرح می شــد آشــنا شدم موضوع 
جذابی بود به مطالعه درباره آن ادامه دادم و فهمیدم 
کــه چگونه زنان کارگر انگلیســی اولین بار برای 
گرفتن دستمزد برابر با مردان، آغازگر حرکتی شدند 
که بعدها به فراتر از مرزهای انگلســتان راه یافت 
تا آنجاکه در آثار نویســندگان بزرگی چون سیمون 
دوبووار دیده می شــود. درواقــع جامعه صنعتی 
انگلیس از زنان به عنوان ابزاری به منظور تولید هر 
چه بیشــتر جهت هر چه ثروتمندتر شدن استفاده 
می کرد کــه در آن دوران این گونه مبارزات تا حدود 
زیادی جلوی این شیوه استثمار را گرفت؛ البته نباید 
نقش جدید رســانه ها در استفاده ابزاری از زنان را 
نادیده گرفت، در بازتولید الگوی زن زیبا و صنعت 
مد و فشن که بازهم جسم زن محور اصلی این تولید 

است.

جریان روشنفکری در حوزه زنان ایران را می توان 
با اغماض به قبل از دوره رضاشاه با حضور زنانی 
چون بی بی مریم و زینب پاشا نسبت داد، پرداختن 
به مباحث تاریخی این موضوع تا حدودی گسترده 
است در این یادداشت بیشتر به نقش مدعیان حقوق 
زنان در عرصه حق زن خواهم پرداخت. بسیاری 
از زنــان ایرانی در داخل و خارج از کشــور درباره 
حقوق زنان صحبت کرده و نظرات و راه حل های 
مختلفی ارائه می دهند که چه بســا این نظرات از 
طرف طیف های مذهبی یا غیرمذهبی باشد لکن 

دچار نواقصی است.
 بهتر اســت برای واضح تر شدن مسأله، با ارائه 
مصادیق مطلب را ادامه دهم.  در چندین سال اخیر 
یکی از مهم تریــن مطالباتی که در باب حقوق زنان 
مطرح شده حضور زنان در استادیوم ها و ورزشگاه ها 
اســت، مســأله ای نه چندان پیچیده کــه در اکثر 
کشورها امری رایج است و تا چندی پیش در ایران 
برای زنان سرزمینم ممنوع بود. این موضوع تمامی 
ذهنم را درگیر کرده بود که حدود دو یا سه ماه گذشته 
مستندی در صداوسیما درباره روستایی محروم در 
استان اردبیل دیدم. در این روستا نه دبیرستانی بود نه 
مدرسه راهنمایی و نه معلمی که دختران برای ادامه 
تحصیل به آنجا بروند و حتی نود درصد این دختران 
به خاطر نبود امکانات مالی خوب و تحت اجبار در 
سنین پایین ازدواج می کنند، رفتن به استادیوم یک 
حق ناگفتنی از زنان ایرانی است اما باید دید دختری 
که به خاطر فقر شدید یا نبود مدرسه یا معلم مناسب 

در روســتایش ازدواج را بــه ادامه تحصیل ترجیح 
می دهد اولویتش رفتن به استادیوم است یا داشتن 

یک مدرسه در روستای محرومش؟
 می دانیم که دختران و زنان شهرنشین به خصوص 
کالن شهرها کمتر با این مشکالت دست وپنجه نرم 
می کننــد، طبعًا دختران روستانشــین در معرض 
آسیب های بیشتری قرار دارند، بنابراین ابتدا باید 
مشــکالت اساســی زنان را اولویت بندی کرده و 
ســپس برای کاهش این نابرابری ها نقشــه راهی 
تدارک دیــد. باید فهمید که هر جامعه و طبقه ای 
از زنان دارای مسائل خاص خویش است، به نظر 
من فرهنگ سازی و در کنار آن آگاه سازی از اولین 
گام های اساسی اســت که باید در راستای احقاق 
حقوق زنان انجام داد، زیرا فرهنگ و آگاه ســازی 
توأمان از مســائل زنان هر دو جامعه روســتایی و 
شهری است لکن زنان و دختران روستانشین چه 
ازنظر فرهنگی و چه اقتصــادی دارای معضالت 
بیشتری هستند، اینجاست که نقش فعاالن حقوق 
زن بیش ازپیش پررنگ تر می شود چراکه هنوز هم 
در اولویت بندی دچار اشتباه هستند گویا این افراد 
تنها مشکالتی که در ارتباط با قشر متوسط و حتی 
باالتر از متوسط شهری است، می بینند، درحالی که 
از خواسته های اقشار متوسط به پایین و حتی فقیر 
جامعه آگاهی کافی ندارند و این اتفاق ناخوشایند 

می تواند به چند دلیل باشد:
1- دور مانــدن فیزیکی و معنوی از این بخِش 

جامعه

2-اکثریــت این فعاالن این گونه می اندیشــند 
که خواســته های طبقه متوسط نمایانگر نیازهای 
اساسی تمامی زنان جامعه است. باید دید که تنها 
با استادیوم رفتن مشــکالت عمیق این قشر حل 

خواهد شد؟
 اگر در مناطق روستانشــین دختــران دارای 
مدرسه و معلم باشند هم باســوادتر هم آگاه تر هم 
بینا خواهند شد، همین فقدان آگاهی و مشکالت 
اقتصادی در شهرها نیز به چشم می خورد هرچند 
نسبت آن به روســتا خیلی کمتر است. درنتیجه 
یکی از دالیل عدم موفقیت فمینیسم در ایران عدم 
توجه به اولویت بندی های زنان با توجه به طبقه و 
جمعیت فرهنگی است که در آن زیست می کنند. 
تشخیص نادرست نیازها باعث هدر رفت نیرو و 
انرژی و گاهًا باعث افزایش هزینه ها حاصل از آن 

خواهد شد.
مهم تریــن کارهایــی کــه می توان انجــام داد 
آگاه ســازی: زنان نسبت به خود و توانایی هایی که 
دارند؛ خانواده ها نســبت به فرزندان دخترشــان؛ 
جامعه نســبت به رفتار با زنان و پذیرش اینکه زن 
کنشگر است نه منفعل و فقط موجودی برای ادامه 

نسل و تولیدمثل نیست.
و در آخر، مســائل زنــان در ایران و یا هر جای 
دیگری بــا رنگ آمیزی و زیبا کــردن ویترین حل 
نخواهد شــد، تمامی کســانی که به نوعی با این 
معضالت درگیر هستند باید ریشه و بن مشکل را 

یافته و بعد برای یافتن راه حلش تالش کنند.

جامعه] زنان[

بیان مساله: •
 خشــونت علیه زنان از زوایای گوناگون در 
محیط خانواده و اجتماع، چرایی، چگونگی، 
پیامدها و اهمیت شناسایی این ابعاد در رشته های 
مختلــف، ازجمله حقوق، جامعه شناســی و 
روانشناسی همواره موضوع بحث بوده است. 
زنان در گذشــته به دلیل سنت های موجود در 
جامعه در واکنش به این موضع رفتار منفعالنه ای 
داشــته و یا خود به دالیل حفظ ابرو یا به اجبار 
به سکوت سوق داده می شدند، اما در سال های 
اخیر با توجه به ســطح پیشــرفت در جامعه و 
حضور پررنگ زنان در اجتماع و افزایش آگاهی 
ایشان رفتار فعال تری در قبال خشونت دارند. 
امــا ازآنجایی که مردان و زنــان هنوز در دنیایی 
نابرابــر زندگی می کنند، خشــونت علیه زنان 

دهه های اخیر یکی از موضوعات مهم حقوق 
بشری و یکی از چالش بزرگ در حوزه داخلی و 
بین المللی بوده است. بنابراین بیان این مساله در 
شرایط حال جامعه و ارائه راهکاری مناسب در 

این زمینه ضرورت دارد.

مفهوم لغوی خشونت: •
 خشــونت در لغت به مفهوم پرخاشگری و 
سخت گیری آمده و با کلماتی همچون درشتی، 
زبری، خشم به violence و تندخویی مترادف 
شده است )معین، 1381(. در متون تخصصی 
خشــونت معادل واژه کار می رود که به معنای 
عنف و بی حرمتی نیز کاربرد دار )حق شــناس 
و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره: انگلیســی- 
فارســی، 1379(. خشونت چنین تعریف شده 

است: "خشونت استفاده غیرقانونی یا غیرمجاز 
از قدرت اســت که معمواًل با شدت، نفرت یا 

خشم همراه است ")دهخدا، 1377(.

 تعریف خشونت علیه زنان: •
 برای خشــونت علیه زنان، تعاریف متنوع 
و متعددی از این عبارت بیان شــده است و بر 
اساس همین تعاریف نیز برداشت های متفاوتی 
در جوامع مختلف از خشــونت علیــه زنان و 
اشکال آن پدید آمده است. اولین و جامع ترین 
تعریف رسمی ارائه شده در رابطه با این مفهوم در 
"اعالمیه رفع خشونت علیه زنان قابل مالحظه 
است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی 
قطعنامه شماره 104/48 در 20 دسامبر 1993 
اعالمیه مذکور را به تصویب رسانید. این اعالمیه 

دارای یک مقدمه و شش ماده بوده و نخستین 
سند حقوقی بین المللی است که به طور خاص 
مسئله مبارزه با خشونت علیه زنان را در عرصه 
جامعه جهانــی مطرح می کند. مــاده یک آن 
عبارت خشونت علیه زنان را تعریف می کند: "در 
این اعالمیه، خشونت علیه زنان عبارت است 
از هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت 
- خواه در جامعه و خواه در زندگی خصوصی- 
که به آسیب های جســمی، جنسی یا روانی یا 
تحمیل رنج به زنان منتهی شده یا احتمال رنج 
و آزار آنان را، ازجمله تهدید به انجام این اعمال، 
محرومیت های اجباری یا خودسرانه - خواه در 
جامعه و خــواه در زندگی خصوصی- موجب 
شود". )اعالمیه رفع خشونت علیه زنان،1993(

پیامدهای خشونت علیه زنان: •
 آثــار و عواقب این رفتارهــا در اجتماع و 
خانواده و نه تنها جســم و روان زنان آسیب دیده 
را به شــدت مورد هجمه قــرار می دهد، بلکه 
ازآنجایی که زنان بخش مهمی از پیکره جامعه 
را تشــکیل می دهند، صدمات متحمل شــده 
را خواســته یا ناخواسته به پیکره خانواده خود 
و جامعــه منتقــل می نمایند در نتیجه ســایر 
افراد جامعه نیز تحت تأثیر ســو این پیامد قرار 
می گیرند بنابراین می توان گفت، این پیامدها به 
صورت جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی 

قابل بررسی می باشند.

دالیل خشونت علیه زنان: •
 با توجــه به بررســی های مختلف صورت 
گرفته می توان گفت، در بروز خشونت علیه زنان 
می توان به مکانیســم های رفتاری در خانواده، 
نظام آموزشــی و جامعه اشاره کرد. به طور کل 
نظام آموزشی به جای این که نگرش صحیحی 
نســبت به زن و مرد را نهادینه ســازند، صرفًا 
تالش کرده اند از طریق جداســازی و یا تبیین 
ممنوعیات، آســیب های مربوط به جنسیت را 
کنترل کند. با توجه به این که در جامعه امروزی 
مــردان و زنان در کنار یکدیگر به کار و فعالیت 
و تحصیل مشــغول اند، به نظر می رســد باید 
تعامل و ارتباط و نگرش مناسب بر دو جنس را 
آموزش داد. تغییر و اصالح نوع تفکر و نگاهی 
که نســبت به زنان و اصالح فرهنگ جنسیتی 
که زنــان را به عنوان شــهروندان درجه دوم در 

نظر گرفته و توجه به کرامت ذاتی زن و قابلیت 
وی در نقش آفرینی فعــال در امور اجتماعی، 
نیازمند عزم جدی و مشــارکت فعال خانواده، 
مدرسه، رســانه ها و سیاست گذاران اجتماعی 
و فرهنگی است. البته باید این نکته نیز باید مد 
نظر باشد که سیاست پیشگیرانه و حتی سیاست 
مقابله ای مناسب می بایســت بر دو رکن مهم 
یعنی جلوگیری از اعمال خشونت و پیشگیری 

از پذیرش خشونت توسط زنان استوار باشد.

راهکارهای پیشگیرانه: •
 از نگاه کارشناســان و محققیــن در حوزه 
زنان راهکارهای پیشگیرانه فردی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگــی را می توان برای کاهش 

خشونت علیه زنان در نظر گرفت:
1- حمایت هــای قانونی مناســب و کارآمد و 
اجرای برنامه های آموزشــی و مشــاوره های 

حقوقی به زنان قربانی خشونت
 2-یادآوری و تکرار این حقیقت که خشــونت 
رفتاری غلط و غیراخالقی و ابزاری نامناسب 

برای اثبات قدرت است.
4-تشــکیل کمیته هــای ملی و اســتانی منع 
خشونت علیه زنان زیر نظر باالترین مقام اجرایی 
کشور و الزام نهادهای دولتی به ایجاد واحدهای 
منع خشونت درون سازمان ها و ادارات دولتی 
و اختصاص بودجه مناســب به آنها در برنامه 

بودجه.
5- تبلیغ و گســترش ایجاد خانه های امن در 

سراسر کشور.
7- تغییر بنیادین در ســاختارهای اجتماعی، 

فرهنگی، ارزش ها و هنجارهای ناصواب.
9- اختصــاص بودجه کافی بــرای حمایت، 

اصالح و درمان قربانیان بالقوه و بالفعل.
11- تقویــت عــزت و اعتمادبه نفس در قالب 
برنامه های توانمندســازی سبب می گردد زنان 

نسبت به این مساله رویکرد فعاالنه تری داشته 
باشند. )مهدوی و همکاران،1396(

نتیجه گیری: •
 به طورکلی می توان نتیجه گرفت، در رابطه با 
خشونت علیه زنان افزایش سطح آگاهی زنان و 
یادگیری مهارت های ارتباطی در جامعه، تغییر 
الگوهای قانونی در راستای تأسیس نهادهای 
مشــورتی و حمایتــی برای حمایــت از زنان، 
تصویب قوانین بیشــتر برای دفــاع از قربانی 
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به بهانه 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان ، کمیته زنان حزب اراده ملت ایران )حاما(بررسی می کند:
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خشونت علیه زنان یکی از مشکالت مهم زنان از منظر حقوق بشر بوده است که به فرهنگ و طبقه اجتماعی  
خاصی اختصاص نداشته و با شدت و ضعف در تمام ادوار تاریخ وجود داشته است. هر نوع آسیب رساندن 
به زنان و تهدید سالمت آن ها، آثار و عواقب نامطلوبی در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اقتصادی و جنسی 
نه تنها برای این قشــر از جامعه، بلکه برای آحاد جامعه انسانی در پی خواهد داشت. اهمیت نقش زنان در 
جامعه در پرورش نسل های حال و آینده نمود پیدا می کند که منتهای آن تأثیر شگرفی در رشد و توسعه جامعه 
خواهد بود. بنابراین، خشونت علیه زنان یک نگرانی عمده بهداشت عمومی و حقوق بشری است که زوایای مختلف سالمت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد 
به گونه ای که در موارد بسیاری خشونت علیه زنان در جوامع مختلف به دالیلی همچون فقدان حمایت قانونی کارآمد از آنها پنهان می ماند.  خشونت علیه زنان را در 
شکل های مختلفی می توان مشاهده کرد: ضرب و شتم، اعمال سنت ها و باورهای زیان آور، خریدوفروش زنان، سو استفاده جنسی زنان، تجاوز جنسی به زنان، آزار 
رسانی کالمی، ختنه زنان و دختران، قتل های ناموسی، ازدواج های اجباری و زودهنگام، خشونت در تهیه جهیزیه، آزار رسانی جنسی در محیط کار، جنسیت گزینی 
قبل زایمان، و دختران، خشونت در زندان ها به هنگام مناقشات، خشونت علیه زنان بی پناه و بی خانمان، خشونت اقتصادی و ..... نمونه ای از خشونت هایی است که در 
خانواده و اجتماع علیه زنان صورت می گیرد. بسیاری از اعمال خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورها اجرا می شود و ابعاد دیگری از این خشونت به صورت قبیله ای 

یا قومی ممکن است اجرا شود. به گزارش ایسنا در سال 1397 و طبق آمار جهانی 33 درصد زنان در جهان و 66 درصد زنان در ایران با خشونت مواجه شده اند.

نگار نقیبی
قائم مقام کمیته زنان )شرق کشور(

Negar743nnn@gmail.com
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گزارش مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران دفتر شهرستان مرودشت

مبلغ عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان: 

جمهوریتی که امام تعریف کرد با وضع موجود سازگاری ندارد

به گزارش حامانیوز چهارمین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران دفتر شهرستان مرودشت 
با حضور مرتضی مبلغ عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، فرماندار مرودشت و جمع 
کثیری از فعالین سیاســی و اعضای حزب، در محل مرکز همایش های مهر در شهر مرودشت 

برگزار شد.
 در بخش ابتدایی این مراسم که به صورت عمومی برگزار شد زارع عضو هیئت اجرایی حامای 

مرودشت، پیکری فرماندار شهرستان مرودشت و همچنین مبلغ عضو شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان به ایراد ســخنرانی پرداختند. پس از پایان ســخنرانی ها با حضور بخشدار مرکزی 
شهرســتان انتخابات هیئت اجرایی حامای مرودشت برگزار شد که نتایج آن به ترتیب رأی بدین 
شرح می باشد: حسین زارع، اسفندیار دهقان ناصرآبادی، امان اله رحیمی، حجت االسالم جعفر 

نامدار، رباب ابراهیمیان . همچنین ابوذر رحیمی به عنوان بازرس هیئت اجرایی انتخاب شد.

مرتضــی مبلغ طی ســخنانی در چهارمیــن مجمع عمومی 
حــزب اراده ملت در مرودشــت با بیان اینکه فلســفه احزاب در 
حکومت های مبتنی بر رأی مردم تربیت مدیران الیق شــجاع و 
شایسته است، اظهار کرد: باید احزاب این مدیران را تربیت کنند تا 
بتوانند به نحوه احسن مدیریت کنند و فلسفه احزاب همین تربیت 
مدیر است و هیچ کس نمی تواند بگوید جمهوری باشد، دموکراسی 
باشد اما حزب نباشد. این دو باهم پیوند ارگانیک دارند. متن کامل 

سخنرانی مبلغ در این مراسم به شرح زیر است:
ما از مدیران سیاسی مانند مهندس پیکری )فرماندار مرودشت( 
که تمام قد در خدمت گروه ها و جریانات سیاسی هستند کم داریم؛ 
و به همین دلیل باید قدر ایشــان را بدانیم. بعد انقالب جریانات 
مختلفی شکل گرفت قرار بود که این نظام جمهوری باشد و تمام 
اقتضائات جمهوریت و مردم ســاالری در آن رقم بخورد و این از 
آن نگاه است که جمهوری در تعارض با اسالم و قوانین اسالمی 
ندارد. وقتی می گوییم جمهوری اســالمی به معنای آرمان هایی 
بود که از اول انقالب تبیین شــد. قرائتی باید از اسالم شود که با 
دموکراســی و مردم ســاالری در تعارض نباشــد و این می شود 
جمهوری اسالمی؛ اما به مرور زمان که جلو آمدیم این جمهوریت 
به حداقل خود کاهش پیدا کرده است. جمهوریت تنها به معنای 
انتخابات نیست. حتی همین کف دموکراسی که انتخابات است به 
دخالت گروه خاصی تقلیل پیدا کرده اســت؛ و افراد از فیلترهایی 
رد می شــوند که مد نظر آن گروه باشد و این روح انتخابات را زیر 

سؤال می برد.
فلســفه احزاب در حکومت هایی که مبتنی بر رأی مردم است 
تربیت مدیران الیق شجاع و شایسته است باید احزاب این مدیران 
را تربیت کنند تا بتوانند به نحوه احسنت مدیریت کنند فلسفه احزاب 
همین است تربیت مدیر. امروز هیچ کس نمی تواند بگوید جمهوری 
باشد دموکراسی باشد اما حزب نباشد. این دو باهم پیوند ارگانیک 
دارند. امکان ندارد جمهوری بدون حزب. برخی جریانات نه تنها 
این را قبول ندارند بلکه تبلیغ علیه حزب می کنند و متأسفانه در متن 

حاکمیت ما چنین تفکراتی وجود دارد. اینکه دویست حزب داشته 
باشیم افتخار نیست. این عالمت منفی و بیماری سیاسی در کشور 
است. این احزاب باید نسبت ارگانیک با انتخابات و سیاست داشته 
باشند. در تمام کشورهای جهان به نحوی حداقلی از دموکراسی 
دارند انتخابات حزبی دارند. تنها کشوری که مدعی جمهوریت 
است و این گونه انتخابات غیر دموکراسی دارد جمهوری اسالمی 
است. در دوران مسئولیت خودم تمام تالشم را کردم که انتخابات ما 
حزبی برگزار شود. جمهوری اسالمی که مردم خواستند و امامان 
را تعریف کرد قرار نبود این گونه باشد و کسانی بیایند سر کار که با 
تحزب مخالف باشند؛ بنابراین مشکل جدی داریم که بخشی قبول 

ندارند که دموکراسی وجود ندارد.
سنگ بنای ما انتخابات است. این اقتضائات انتخابات باید یک 
انتخابات واقعی آزاد باشد و همه بتوانند دران شرکت کنند نه اینکه 
انتخابات دومرحله ای باشد. اینکه اول عده ای گزینش کنند و بعد 
مردم انتخاب کنند انتخابات نیست. رویکردهای سلیقه در عدم 
احراز صالحیت قانونی نیست. مردم باید صالحیت افراد را تأیید 
کنند. قانون می گوید نامزد خالف موازین قانونی و اســالمی قدم 
برنداشته باشد. اگر نظام انتخاباتی پیوند با احزاب پیدا بکند تردید 
نکنید انتخابات ما سالم و شفاف می شود. در انتخابات قبل کل 
اصالح طلبان در سراسر کشور از چهارصد نفر تنها سی نفر باقی 
مانده بودند و بقیه رد صالحیت شدند. بعد این دوستانی که این گونه 
رد صالحیت کردند مدعی ضعف مجلس هم می شوند. شما باید 

پاسخگو باشید که چرا این مجلس این گونه شده است.
باید اقتضائات جمهوریت رعایت شود تا انتخابات آزاد برگزار 
شــود و اگر نشــود این موضوع تبعات ناگواری برای جامعه پیدا 
می کند. بروکراسی ناکارآمد سراسر کشور را فرامی گیرد و دیگران 
از تــرس رد صالحیت حتی دیگر حرف هم نمی زنند. بررســی 
صالحیت فرد ضروری اســت اما با مکانیسم ســالم و درست. 
فضا طوری است که تمام نیروهای کارآمد حذف می شوند. فساد 
وحشتناک در دستگاه های مختلف ریشــه در نگاه های سیاسی 
دارد. شــفافیت یکی از نقاط قوت جمهوریت اســت. همه باید 
پاسخگو باشند. در شــفافیت هم تبعیض قائل می شوند؛ و این 
موضوع باعث شکل گیری چاپلوســی و شکل گیری فسادهای 
گســترده می شــود. در این رابطه اگر مدیران شجاع نتوانند وارد 
نهادهای مختلف شوند همین موضوع منشأ رانت و فساد خواهند 
شد. چرا فساد قاضی های فاسد دادگاه برگزار نمی شود. چرا فقط 
به عدد برکناری اشــاره می شود. تبعیض یعنی همین. ما مخالف 
مبارزه با فساد نیستیم بلکه طبق گفته رئیس جمهوری میگوییم باید 

مبارزه با فساد به دوراز تبعیض باشد.
ما اصالح طلبان می خواهیم این نظامی که به بهای ایثارگری های 
تاریخی ملت تأسیس شده حفظ و احیا شود. ما دنبال این هستیم. 
بااین حال نباید نا امید شــویم. برخی دســتان در پی نا امید کردن 
جامعه هســتند؛ و این ناامیدی را در بین اصالح طلبان نیز تزریق 
کنند. همیشــه از خودمان بپرسیم اگر ما ناامید شویم بعدش چه 
می شود؟ آیا این خیر مردم درش است؟ آیا اگر اصالح طلبان هم نا 
امید شوند و در خانه بنشینند مردم عاقبت به خیر می شوند؟ در هیچ 
شرایطی حتی در نظام طاغوت هم حق نا امیدی نداریم. این راه جز 
امید به وحدت هم نیاز دارد. اصالح طلبان در این کوران مشکالت 
می دانند که اختالف بین خودشــان سم است. منافع شخصی و 
جناحی باید کنار برود و منافع ملی جایگزین شوند. منافع عمومی 
تأمین نشود هیچ منفعت شخصی نیز تأمین نمی شود. باید مراقبت 

کنیم اختالف به وجود نیاید و وحدت خودمان را حفظ کنیم

رهام پیکری فرماندار  ویژه  شهرستان مرودشت: 
حاما فعال ترین حزب در شهرستان 

مرودشت است
پیکــری فرماندار ویژه شهرســتان مرودشــت و معاون 
اســتاندار فارس در جریان چهارمین مجمع عمومی حزب 
اراده ملت شــعبه مرودشت ضمن تبریک برای برگزاری این 
مراسم باشــکوه گفت: حضور من در جایگاه فرماندار بابت 
همسویی با دولت تدبیر و امید بود. ما امروز نباید از فعالیت ها 
و کنش گری ها بترسیم و باید شجاعت داشته باشیم و محکم 
پای کار بایســتیم. این سخن بدان معنا نیســت که قانون را 
نادیده بگیریم بلکه با رعایت تمام موازین قانونی و حقوقی که 
برای همه ما تکلیف شده جلسات رو برقرار کنیم و نسبت به 

اتفاقات جامعه و کشور احساس مسئولیت کنیم.
فرماندار مرودشت اظهار داشت: خوشبختانه توانسته ایم 
طوری عمل کنیم که شهرستان مرودشت از فضای سیاسی 
خوبی برخوردار شــده به همین منظور مجموعه فرمانداری 
مرودشــت در خدمت تمامی احزاب و گروه های سیاســی 
اســت. این موضوع لطف ما نیســت بلکه ذات کار ما این 
اســت که در خدمت تمامی افراد و گروه ها باشیم. ما دنبال 
خط کشی بین احزاب و گروه ها نیستیم بله تمامی این جریان ها 

حضورشان واجب ضروری و مثمر ثمر است.
 وی ادامــه داد: بنــده بارها گروه های سیاســی فعال در 
شهرستان را تشویق به فعالیت بیشتر کردم و می گویم فعالیت 
احزاب هیچ ســقفی ندارد حتی جا دارد که احزاب فعال در 

استان ورود کنند به گرفتن مراسماتی مانند یادواره شده.
معاون استاندار فارس افزود: خوشبختانه با رویکردهای 
دولت تدبیر و امید امروز به دوران اصالحات بازگشتیم شاید 
قدرتان زمان را نداشته باشیم اما تفکرمان با آن همسو است. 
وجود احزاب به معنای ایجاد دموکراسی است. امروز نباید 
به حداقل ها قانع بود. حزب اراده ملت شــعبه مرودشــت 
انصافًا گل سرســبد احزاب فعال در شهرستان می باشد. در 
این شهرستان بیش از 40 ثمن فعالیت دارد. بیش از 7 حزب 
پروانه فعالیت گرفته اند. فعالیــت در جهت قانون مداری و 

زیربنای دموکراسی را باید از احزاب شروع کرد.

زارع: 
حضور مردم به عنوان پایشگران 
عدالت و سالمت اداری در هر 

حوزه ای ضروری است
حسین زارع عضو هیئت اجرایی حزب اراده ملت 
ایران دفتر مرودشت در چهارمین مجمع حزب اراده 
ملت به عنوان اولین سخنران ضمن خوش آمد گویی و 
تبریک برگزاری این مجمع باشکوه گفت: حزب اراده 
ملت در طول چهار ســال گذشته توانسته به صورت 
ساالنه مجامع خود را برگزار کند و با همراهی تمامی 
اعضای خود در شهرستان فعالیت های گوناگونی 
در تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و حتی ورزشــی ایفا نموده. به جرأت می توان گفت 
فعالیت های گســترده حامای مرودشت نگاه مردم 
را به امر تحزب و کارکردهای تشکیالتی تغییر داده 
و خدا را شــاکریم که در این راه ســخت مسئولین 
محترم شهرســتان نیز در حمایت از ما سنگ تمام 
گذاشتند. مهندس پیکری فرماندار محترم شهرستان 
حمایت هــای بی دریغی از امر تحزب و باز شــدن 
فضای سیاسی در شهرستان داشته که بسیار قابل 

قدردانی است. 
زارع افزود: امروز اگر نمایندگان و مســئولین در 
سراسر کشور از فیلتر احزاب انتخاب و به رأس امور 
گماشته می شدند نمی توانستند از پاسخگویی به مردم 
شانه خالی کنند. این روند متأسفانه به آنجا رسیده که 
برخی مســئولین در حد یک جلسه پرسش و پاسخ 
با مردم انرژی نگذاشــته اند. قطعًا چنین رویکردی 
خســارت های قابل توجهی به مدیریت کالن کشور 
وارد می کند. حضور مردم به عنوان پایشگران عدالت و 
سالمت در هر حوزه مدیریتی واجب و ضروری است.
این فعال سیاسی اصالح طلب در پایان گفت: شورای 
هماهنگی احزاب اصالح طلب فعالیت های موفقی در 
طول چند سال گذشته داشته است اما این فعالیت های 

اصاًل کافی نبوده و جای کار بیشتری دارد.


