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سخن رسدبیری

ما ایرانیان امروز بیش از هرزمانی به همدلی و همراهی نیازمندیم حتی 
برای اعتراض و تحول خواهی هم نیازمند همراهی و همدلی هستیم. در 
مقاله حکمرانی حزبی با اشاره به تخصصی شدن امر سیاسی همانند همه 
امور دیگر مانند مهندسی، پزشکی و سایر امور خدماتی تولیدی اقتصادی 
و فرهنگی و اجتماعی نشان دادیم که اگر تن به تخصصی شدن امر سیاسی 
ندهیم، همه نهادهای حکومتی از کار ویژه اصلی خود در ارائه خدمات به 
جامعه بازمانده و الجرم در راه سیاسی کاری و جبهه بندی ها و صف آرایی 
در مقابل هم قرارگرفته و بسته به این که چه نهادی در اختیار چه اندیشه و 
تفکری است آن نهاد را به پایگاه مقابله با مخالفان خود بدل نموده و همکاری 
و همدلی و هماهنگی جای خود را به کارشکنی و مچ گیری از همدیگر داده 
و تشکیالت حکومتی عمالً تبدیل به احزاب سیاسی می شوند و بجای 
این که عرصه عمومی و جامعه مدنی و احزاب به محلی برای مبارزات و 
تنازعات سیاسی شوند، عرصه اداره کشور به این مهم اختصاص یافته و مردم 
به عنوان ولی نعمتان انقالب و نظام در سایه بی توجهی و سیاسی کاری نهادها 
روزبه روز مواجه با ناکارآمدی نظام و حکومت و ناتوانی از اداره امورات 
جامعه شده، از مسئولین مأیوس و راه خود را از حاکمان جدا خواهند کرد. 
در چنین وضعی بحران ها خود به محلی برای تسویه حساب های جناحی 
و باندی تبدیل شده و همدلی و همراهی رخت بر خواهد بست و آنچه بعد 
از هر بحران برجای خواهد ماند انبوهی از ویرانی و مشکالت و کدورت ها 
و بدبینی هایی است که می تواند در هر حادثه ای سرباز کرده و حکومت 

را از درون بپاشد.
بخشی از این تفرقه و جدایی ریشه در سالیق و عالئق افراد و طبقات 
دارد و بخشی نیز ریشه دارتر بوده و مربوط به اندیشه و تفکر سیاسی کسانی 
است که متولی گری نهادها را بر عهده دارند و گاهی اوقات این اختالفات 
به جایی می رسد که صاحبان قدرت در نهادهای مختلف باآنکه مشروعیتشان 
حتی در قانون اساسی دیده شده با زیر پا گذاشتن روح کلی حاکم بر قانون 
اساسی کشور و استبداد رأی درصدد هستند امیال و آرزوهای خود را به 
جامعه عمل درآورند. اختالف در عقاید و سالیق امری پذیرفته شده است اما 
این که تصور کنیم الحق لمن غلبه معیار عمل ماست می تواند بنیان های جامعه 
را برکند. بعضی ها تصورشان از مسئله والیت فقیه و نهادهایی که به نوعی با 
ایشان در ارتباط هستند این است که صاحبان اصلی حکومت آن ها هستند 
و بقیه در حد تدارکاتچی برای پشتیبانی و حمایت از منویات آن ها هستند 
درحالی که چنین تفکری بسیار خطرناک بوده و می تواند شیرازه امور را از 
هم بپاشد؛ چراکه این نهادها و حتی خود والیت فقیه هم مشروعیتشان را از 
قانون اساسی اخذ کرده اند و طبیعی است متصور باشیم که آن ها می بایستی 
پیش قراول رعایت قانون اساسی و عمل به آن بوده و به وظایف خود در 
چارچوب قانون اساسی التزام عملی داشته باشند. ناگفته پیداست که این 
التزام عملی مشمول کلیت و جامعیت قانون اساسی و نیز عمل به تک تک 
اصول قانون اساسی است که هیچ توجیه و دلیلی نمی توان بر عمل به قسمتی 

از قانون اساسی و نادیده گرفتن بخش دیگر آن داشت.

آیا ما در پایان راه هستیم؟
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ادامه از صفحه اول
آنچه از روح حاکم بر قانون اساسی برمیاید 
و آن را می توان در کلیات قانون اساسی مشاهده 
کرد، همه این نهادها به تبعیت از رهبریت نظام 
ضامن حسن اجرای قانون هستند؛ یعنی اگر 
خدای نخواسته حاکمان نخواهند حقوق 
مصرح ملت در قانون اساسی را رعایت کنند، 
رهبریت نظام و به تبع ایشان نهادهای مذکور 
موظف به یادآوری حقوق ملت بوده و در مقابل 
تعدیات حاکمان می بایستی جانب ملت و مردم 
را در پیش بگیرند نه این که خودشان یک طرف 
ماجرا باشند و در مقابل حقوق ملت بسان آبی 
که سرباال می رود دولت مردان درصدد دفاع از 
حقوق ملت برآیند. شأنیت رهبری و نهادهای 
منتسب به ایشان، حکومتی و اجرایی نیست؛ 
و اگر چنان تصوری باشد آنگاه این سؤال 
پیش میا آید که اگر تعدیاتی از جانب ایشان و 
نهادهای موصوف متوجه نقض حقوق ملت 

شد چه کسی باید دفاع کند؟
چه کسی ضامن حسن اجرای قانون شود؟ 
مسلم است که این امر فقط در صورتی میسر 
می شود که رهبریت نظام و نهادهای وابسته و 
... در اجرا دخالت ننموده و فقط ناظر باشند. در 
همین راستاست که ارزیابی نسبت به عملکرد 
شورای نگهبان در خصوص نصب العین قرار 
دادن سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل 
برائت و حقوق اساسی ملت انجام می گیرد؛ 
یعنی اگر مجریان اصل بی طرفی و اصل برائت 
و سایر حقوق ملت را زیر پا گذاشتند این 
شورای نگهبان است که از حقوق تضییع شده 
آنان دفاع کند درحالی که در نظارت استصوابی 
در مقابل تعدیات و اجحافات عوامل شورای 
نگهبان چه کسی باید دفاع کند؟ خود شورای 
نگهبان؟ درحالی که نویسندگان قانون اساسی 
جمهوری اسالمی که خود از حقوقدانان مبرز 
بوده اند به این اصل تفکیک نظارت و اجرا که از 
بدیهیات است، کامالً آگاه و آشنا بوده اند. حال 
چطور می شود شورای نگهبان که مشروعیت 
خود را از قانون اساسی گرفته است برخالف 
روح حاکم بر قانون عمل کند؟ بدیهی است 
این مساله ریشه در اندیشه و تفکر افالطونی 
حکومت حکما دارد. اشکالی ندارد باشد و 
آقایان داشته باشند ولی در چارچوب قانون 
یعنی ولی نعمتان انقالب که امورات را به شما 
سپرده اند با این طرز تلقی و اندیشه مشکلی 
نداشته باشند. روح حاکم بر قانون اساسی 
و جمهوریت نظام به شهادت و اقرار همه 
صاحب نظران و حقوقدانان با این اندیشه 
در تضاد است ولی اگر اصرار دارند، آن را به 
نظر عمومی واگذار کنند نه این که با استنباط 
شخصی خودشان یک نهاد را از عملکرد 
قانونی خارج و سیاسی کرده و سعی نمایند 
حاکمیت حکما را عملی کنند. این مساله 
عالوه بر این که غش در معامله است، همه 
عقود نمایندگی و ریاست جمهوری ناشی از 
آن را نیز باطل کرده و در پیشگاه خلق و خدا 
مسئول هستند؛ یعنی در طی این سال ها آن ها 
که نماینده شده اند و یا رئیس جمهور شده اند 
غاصب کرسی نمایندگی و ریاست جمهوری 
و حتی کرسی های نمایندگی خبرگان رهبری 
بوده اند. مگر این که اجازه آن را از ولی نعمتان 
انقالب و نظام گرفته باشند و بعید به نظر 
می رسد در صورت همه پرسی کسی راضی 

به این مساله باشد.
حال بیایید تصور کنیم اگر حکمرانی 
حزبی وجود داشت، چنین اتفاقاتی می افتاد؟ 
حق الناسی ضایع می شد؟ این مباحث و 
دعواها در عرصه عمومی و رسانه ها و احزاب 
موردبحث قرار می گرفت و با اجماع رویه 
مشخصی اتخاذ می گردید و این تصور هم 
پیش نمی آمد که مخالفان این گونه نظارت 
مخالف رهبری و نظام هستند که مثالً التزامِ 
اعتقادی و یا عملی به والیت دارند یا نه؟ یعنی 
از امنیتی و پلیسی شدن مباحث فکری هم 
جلوگیری می شد و این فرض اولیه انقالب به 
تحقق می رسید که انقالب فرصت و گشایشی 
برای طرح مطالبات مردم است نه تهدید و 

تحدیدی برای طرح مطالبات ملت.
بنابراین به نظر می رسد اگر حد و حدود 
قانون رعایت می شد و از سوی دیگر تخصصی 
بودن امر سیاسی پذیرفته می شد، دیگر الزم نبود 
باهم منازعه داشته باشیم و یا در کار همدیگر 
کارشکنی کرده و نسبت به هم بدبین شویم و 
بدبینی و نا امیدی را ترویج کنیم؛ و مشکالت 

مردم هم به این حد نمی رسید.

 آیا ما در
پایان راه هستیم؟

ایرنا - دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت: اصل 
بر صدور لیست واحد اصالح طلبان در انتخابات 
است؛ اما این که آیا این لیسِت حداکثری آنها خواهد 

بود یا نه بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد.
»احمد حکیمی پور« دبیر کل حزب اراده 
ملت ایران در حاشیه حضور در ستاد وزارت 
کشور برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ایرنا گفت: 
مسلماً نارضایتی هایی که اخیراً در سطح کشور 
شاهد بودیم در میزان مشارکت مردم در انتخابات 
پیش رو تأثیر خواهد گذاشت. وی با تأکید بر 
اینکه اصالح طلبان برای حضور در انتخابات 
مجلس باید تمام شرایط موجود را لحاظ کنند، 
گفت: اصالح طلبان رویکردشان حفظ امید مردم 
به مجاری قانونی است، بنابراین برای ثبت نام در 
انتخابات فراخوان داده اند و بسیاری از دوستان 
هم طی روزهای اخیر در حال ثبت نام هستند.
شحکیمی پور افزود: من معتقدم که حل وفصل 
مناقشات جامعه اگر از مجاری قانونی طی شود 
کم هزینه تر است و انتخابات هم مطمئن ترین مسیر 
برای حل وفصل قانونی منازعات و مشکالت مردم 

است. 

عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اسالمی درباره نحوه حضور اصالح طلبان در 
انتخابات گفت: اصل بر صدور لیست واحد 
اصالح طلبان در انتخابات است؛ اما تحقق این 
مسئله منوط به آن است که ببینیم چه افرادی 
ثبت نام کرده اند و درنهایت کدام افراد در عرصه 
باقی می مانند؟ وی افزود: پیش بینی من این است که 
امکان بسته شدن لیست واحد توسط اصالح طلبان 
وجود دارد، اما این که آیا این لیست حداکثری 

آنها خواهد بود یا نه بستگی به عملکرد شورای 
نگهبان دارد. این فعال اصالح طلب درباره ائتالف 
اصالح طلبان با اصولگرایان معتدل اظهار داشت: 
هنوز در این موضوع جمع بندی صورت نگرفته 
است و در جریان کار باید شرایط را دید. البته بنده 
معتقدم اگر اصالح طلبان با تابلوی خود در انتخابات 
حاضر بشوند بهتر است. هرچند درنهایت برای 
اصالح طلبان اولویت منافع ملی است و مصالح 

جناحی در مراتب بعد قرار دارد.

متن کامل بیانیه حجه االسالم و المسلمین سید 
ناصر قوامی، رئیس شورای اصالح طلبان استان قزوین، 
در خصوص انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 

اسالمی.
بسمه تعالی

اصالح طلبی تفکری است که در تاریخ بشریت 
ریشه عمیق دارد. یکی از اهداف اصلی پیامبران 
بزرگ الهی اصالحات در جوامع بشری بوده است 
)اصالحات در عرصه های مختلف(. حضرت امام 
خمینی )ره( با الهام و تبعیت از انبیاء به ویژه پیامبر 
گرامی اسالم )ص( برای اصالحات در جامعه قیام 
کردند. اصالحات مد نظر ایشان در عرصه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اخالقی جامعه 
بود. حال این هدف تا چه اندازه محقق شده است 
جای بحث دارد. مشروطه خواهان نیز بر علیه استبداد 

و حکومت فردی و اصالحات سیاسی قیام نمودند.
تفکر  انقالب اسالمی دو  پیروزی  از  بعد 
اصالح طلب و اصولگرا برای اداره کشور شکل 
گرفت. اصالح طلبان با الهام گرفتن از روش انبیاء 
در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور 
حرکت نمودند. متأسفانه بعد از رحلت بنیان گذار 
جمهوری اسالمی اصالح طلبان مورد بی مهری 
نهادهای قدرت قرار گرفتند. از این نوع بی مهری ها 
می توان به رد صالحیت خیل عظیم اصالح طلبان در 

ادوار مختلف مجلس اشاره نمود.
این جانب عقیده دارم اصالحات واقعی، با همه 
آسیب هایی که به آن وارد شده هنوز هم پایگاه محکمی 
در جامعه دارد و به نفع کشور و مردم عزیز است که 
این سرمایه اجتماعی به هر نحو ممکن حفظ شود. 
متأسفانه در دوره دهم مجلس شورای اسالمی این 
سرمایه مردمی اصالح طلبان به پای عده ای که اکثراً" 
فرصت طلب بودند؛ خرج شد که بی خاصیت ترین 

نمایندگان ادوار مجلس بودند. نمایندگانی ترسو و 
فرصت طلب که حتی حاضر نشدند فراکسیونی با 
نام اصالحات یا اصالح طلبان تشکیل دهند و در 
عوض فراکسیونی بی ریشه و بی اساس موسوم به " 
امید" شکل گرفت که حاصلی جز یاس و ناامیدی 
برای مردم نداشت. امروز دولتی که شعار تدبیر و امید 
سر می داد در مسئله گران کردن بنزین کشور را دچار 
آشوب کرد. در این اعتراضات عده ای کشته شده، 
و پدر و مادرانی که در مرگ عزیزان خود به سوگ 
نشستند، و عده کثیر دیگری مجروح و بازداشت شدند 
که بعضاً بی گناه بوده و هستند. این یکی از نشانه های 
بی تدبیری دولت تدبیر است که رئیس این دولت در 
چنین شرایطی با پوزخند بگوید: " من هم از اعالم گران 
شدن بنزین مانند مردم بی خبر بودم". دولتی که شعار 
ایجاد امید در مردم سرمی داد باعث شد که ناامیدی در 

میان مردم بخصوص جوانان موج بزند.
رئیس جمهور برخالف اصول متعدد قانون اساسی 
)که در زمان مناسب مستدالً به آن خواهم پرداخت( 
با سران قوای دیگر تصمیم بر گران کردن بنزین 

می گیرند که این امور طبق قانون اساسی از وظایف 
مجلس است. ایشان باید از مردم عذرخواهی کند نه با 

اظهار بی اطالعی به مردم بخندد.
در مورد انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
استان قزوین به آگاهی مردم بزرگوار به ویژه جوانان 
اصالح طلب واقعی می رسانم با توجه به آسیبی که از 
بی تدبیری دولت و بی کفایتی نمایندگان )نمایندگانی 
که با سرمایه اجتماعی اصالح طلبان به مجلس رفتند( 
بر پایگاه اجتماعی اصالحات وارد شده است؛ شورای 
ائتالف اصالح طلبان استان قزوین مدتی است که 
تشکیل جلسه نداده و هیچ داوطلبی از طرف شورا برای 
ثبت نام در انتخابات مجلس معرفی نگردیده است. 
چنانچه شورای ائتالف تشکیل جلسه داد و تصمیمی 
اتخاذ شد به اطالع مردم شریف قزوین خواهد رسید.
در خاتمه عزت، عظمت و سربلندی اسالم و 

مسلمین را خواستارم.
سید ناصر قوامی
هفدهم آذر 1398
قزوین

نماینده حزب اراده ملت ایران شعبه استان زنجان 
که در نشست مشترک احزاب و گروه های سیاسی با 
استاندار سخن می گفت ضمن انتقاد شدید از عملکرد 
ضعیف دولت در بخش اقتصادی اعالم کرد دولت 
دوم حسن روحانی تنها دولت بعد از انقالب است که 
مردم دو بار به دلیل وضعیت بد معیشتی به اعتراضات 

شدید خیابانی روی آورده اند.
علی دوست محمدی عضو شورای مرکزی 
حزب اراده ملت ایران ضمن تشریح برخی اعتراضات 
صورت گرفته در زنجان عنوان کرد متأسفانه استان 
زنجان که از دیرباز قطب نمای سیاسی کشور بوده و 
خاستگاه چهره های مطرح چپ و راست در کشور 
می باشد امروز به دلیل کم کاری جریان های سیاسی 
جوالنگاه مداحان شده است مسئول کمیته تشکیالت 
حاما در زنجان افزود به عنوان شعبه ای از یک حزب 
اصالح طلب ضمن اعالم ندامت از حمایت و رأی 

به دولت دوازدهم با اعالم برائت از این دولت اعالم 
می کنیم که در صف کشی بین دولت و مردم در کنار 
مردم خواهیم بود. دوست محمدی در بخشی از 
سخنان خود خطاب به استاندار گفت از جنابعالی 
می خواهم به مدیران استانی خود تذکر دهیدشان و 
منزلت احزاب و گروه های سیاسی را رعایت کرده و 
از همین تریبون به مدیرکل آموزش وپرورش استان 
تذکر می دهم که اگر طبق روال گذشته از اختیارات 
و منابع سازمانی در جهت تخریب احزاب به نفع 
شخصی استفاده کنند و شأن احزاب را رعایت 
ننمایند شکایت کیفری خود را با ادله و مستندات 
تقدیم دادستان و مدیرکل سازمان بازرسی خواهیم 
کرد. شایان ذکر است در پایان نشست استاندار زنجان 
عنوان نمود با هماهنگی خانه احزاب طی نشست های 
مشترک، مدیران کل را ملزم به پاسخگویی در مقابل 

سؤاالت و شبهات وارده خواهد نمود.

متن کامل بیانیه حجه االسالم و المسلمین سید ناصر قوامی، رئیس شورای اصالح طلبان استان قزوین، در خصوص 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

 اصالحات واقعی، با همه آسیب هایی که به آن وارد 
شده هنوز هم پایگاه محکمی در جامعه دارد

نماینده حاما در نشست مشترک احزاب و استاندار اعالم کرد:

در صف کشی بین دولت و مردم در کنار مردم خواهیم بود

دلنوشته

بد و بدتر، دیگر نه!

هر چه فکرش را می کنم می بینم آخرش راه ما از 
صندوق های رأی می گذرد!

می دانم مردم دیگر نمی خواهند بازهم بین »بد« و 
»بدتر« انتخاب کرده و افتخار کنند که »بد« را انتخاب 

کرده اند، نه دیگر، هرگز!
ما یا نمایندگانی را انتخاب می کنیم که نترسند و 
فریاد ما را در مجلس بزنند یا نماینده انتخاب نخواهیم 

کرد.
ما نماینده ای می خواهیم درد فقرا را بداند، 
نماینده ای می خواهیم از هیچ مقامی نترسد، جانش 
را کف دستش بگیرد و برود مجلس. هیچ نقشه ای 
برای خودش، خانواده و خویشاوندان و دوستانش 
نکشیده باشد. چشمش به سفارت و وزارت نباشد. 
طرح داشته باشد برای بیرون بردن کشور از بحران های 
متعددی که در آن گیر کرده ایم و همه مقامات ظالمانه 

انکارش می کنند.
بحران بیکاری، بحران بی ارزش شدن پول ملی، 
بحران اعتیاد، بحران گسترش دورویی و بی اخالقی در 
جامعه، بحران عدم امکان حضور دختران و جوانان در 
مدیریت کشور، بحران قدرت های موازی غیرمسئول، 
بحران خستگی مردم و ناامیدی شان، بحران روابط 
خارجی بسیار بد و انزوا در منطقه و بیشتر جهان، 
بحران سیستم بهداشتی، سیستم آموزشی، بحران 
محیط زیست، بحران مشارکت نکردن مردم در 

سرنوشت شان...
بحران در بحران در بحران

نماینده ای می خواهیم که مقامات باال از پشت 
تریبون رفتن او تن هایشان واقعاً بلرزد، این بار چه 

چیز را می خواهد فریاد بزنند!

ما انسان های وارسته و قوی و شجاع، در کشور 
بزرگ مان کم نداریم، افرادی که هیچ فرد کوتوله 
و ناتوان سیاسی و هیچ نهاد انتصابی جرأت رد 

کردن شان را ندارد.
ما هر کاری کنیم آخرش از صندوق های رأی 

باید بگذریم.
چاره ای نداریم در دنیای مدرن و جدید آخرین 
راه ها و سخت ترین راه ها قیام و شورش مردمی است، 

با همه خطرات و سرانجام مبهم اش. باور کنیم!
به سهم خودم از همه بزرگان و روشنفکران و 
اساتید دانشگاهی و چهره های مردمی و قوی تقاضا 
می کنم این یک هفته ثبت نام برای داوطلبی مجلس را 
جدی بگیرند و به خاطر خدا، به خاطر مردم ستمدیده 
و مظلوم، به خاطر پابرهنه هایی که هنوز اندکی امید 
دارند، به خاطر خون هایی که به ناحق زمین ریخته 
شده، به خاطر نوجوان هایی که جان شان را برای 
ساختن کشوری پر از عدالت و پیشرفته دادند، بیایند 

جلو...
اگر رد شدند تنها به ما بگویند که بی دلیل رد 

شده اند!
مگر می شود همه را بی دلیل رد کنند؟!

مگر همه مردم مرده اند؟
 مسلماً دیگر خیلی می ترسند، شک ندارم دیگر 
جرأت ندارند، مردم پای کار هستند و نخواهند 

گذاشت...
لطفاً نگذارند ما باز مجبور شویم بین بد و بدتر 

کسانی را انتخاب کنیم. نمی خواهیم دیگر!
دیگر مردم قبول نمی کنند با آن ها این طور حقیرانه 

رفتار شود.
ما هر کار کنیم آخرش راهمان از صندوق های 

رأی می گذرد.
سد استصواب های ناصواب خواهد شکست 

و مجلس تعیین کننده خواهد شد، اگر ما اراده کنیم.
اگر افراد صادق و نترس بیایند جلو.

حکیمی پور در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: 

حل وفصل مناقشات جامعه از مجاری قانونی

دیدگاه

متأسفانه از ابتدای مهرماه سال جاری به دلیل 
وسعت ابتالئات تعداد 81 نفر از مبتالیان فوت 
شده اند که از این تعداد 25 مورد مربوط به موارد 
فوتی در هفته گذشته می باشد. یکشنبه هفته 
آینده نیز آمار جدید ارائه خواهد شد. توصیه و 
پیشنهادات وزارت بهداشت نیز به طور کامل در 

پایگاه اطالع رسانی وبدا انتشار یافته است. البته 
مراقبت های عمومی ساده در جهت پیشگیری 
از ابتالء مؤثر است نظیر استراحت، در صورت 
مشکوک بودن عالئم مراجعه به اورژانس مراکز 
درمانی دولتی جهت بررسی آ آزمایش و دریافت 
داروی ویژه، واکسیناسیون برای افراد در معرض 
خطر و دارای ضعف ایمنی جهت مصون سازی 
از ابتالء دوره های بعد واگیری، شستشوی 
دست ها، استفاده از ماسک و شستشوی صورت 
و بینی و پاک نمودن ترشحات افراد مشکوک 

جهت جلوگیری از انتشار ویروس و...

میزان تلفات رسمی آنفوالنزا در کشور

بهمن کبیری پرویزی

bkp2001ir@gmail.com

رویکرد

زارع: جایگاه مجلس در دوره دهم بسیار تنزل پیدا کرد

تمام هزینه های انتخاباتی خود را شفاف اعالم می کنم

به گزارش حامانیوز حسین زارع عضو ارشد 
حزب اراده ملت و مدیرکل اسبق اداره بیمه 
سالمت شهرستان مرودشت برای یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه 

مرودشت ارسنجان و پاسارگاد ثبت نام کرد.
وی در حاشیه این ثبت نام گفت: متأسفانه 

جایگاه مجلس در دوره دهم بیش از سایر دوره ها 
تنزل پیدا کرده اتفاقی که خالف نظر حضرت 
امام مبنی برای در رأس امور بودن مجلس است. 
تالش می کنیم این جایگاه رفیع که برآمده از 
رأی ملت است به ساحت اصلی خود بازگردد.
وی افزود: در باب هزینه های انتخاباتی باید 
گفت وجود حزب و تشکل های سیاسی باعث 
عدم استفاده از پول های کثیف در انتخابات 
می باشد. با اینکه بنده به عنوان یک گزینه  
حزبی وارد انتخابات شده ام اما تمام هزینه های 
ستاد انتخاباتی خود را برای مردم به صورت 
شفاف اعالم خواهم کرد.  زارع اضافه کرد: 
توانمندسازی بانوان شهرستان، توجه به مشکل 
کم آبی و همچنین اشتغال جوانان از رئوس 
برنامه های بنده برای مجلس یازدهم است که 

شرح مفصل آن را ارائه خواهم داد.

رحیم قمیشی
رزمنده و جانباز 



عنوان ستون

3دوشنبه 18 آذر1398 - شماره 23  دوهفته نامه

سیاست  ] داخلی [

ما را کمتر شرمنده ملت کنید

اتفاقات دردناک و متأثرکننده ای که طی هفته های گذشته روی 
داد قلب هر ایرانی مسلمانی را جریحه دار می کند. در جامعه ای که 
فرد فردش به تاریخ تمدن پرافتخار چند هزارساله خود می بالد و 
تا نام کشورشان برده می شود )حتی اگر شده به ظاهر(، مردمش، 
گریبان ها چاک داده و غیرت ها از خود به نمایش می گذارند؛ 
در کشوری که رشادت های جوانانش در هشت سال دفاع در 
برابر بیشترین هجمه های قوی ترین کشورهای جهان، می رود 
که شاید بهانه ساختن افسانه های اساطیری بین جوامع همسایه 
برای نسل های آینده شان گردد و هنوز گردوخاک این کارزار در 
جای جای آسمانش به زمین ننشسته است؛ چنان سقوط اخالق 
و دروغ گویی دامن گیر شده که انکار آن تنها گویی شعور را نادیده 

می گیرد.
پس از سال هشتادوچهار، بعد از هشت سال اصالحات، تجربه 
ارزشمندی نصیب جامعه به اصطالح اصالح طلب ایران قرار 
گرفت. این تجربه ِی گران و پرهزینه اگرچه ایران را تا سیاه ترین 
دوران خود چه در سیاست خارجی، چه در اقتصاد داخلی، چه در 

فرهنگ، چه در هنر و چه در اخالق فرو انداخت؛ همدلی بیش از 
پیشی را بین ایرانیان دوست دار و دلسوز ایران به وجود آورد. این 
همدلی میوه داد و ایرانیان بار دیگر توانستند با به وجود آمدن یک 
اتفاق نظر تاکتیکی و ازخودگذشتگی سیاسی و وحدت داعیه داران 
و سران جبهه اصالحات، پیروزی های پی درپی را از سال 1392 
نصیب خود کنند چه در ریاست جمهوری؛ چه در مجلس و چه 

در شورای اسالمی شهرها.
اما امروز باید شجاعانه اقرار کرد آنچه برمی آید این است: این 
پیروزی ها عالوه بر این که ثمری نداشته، گویی با ایجاد غروری 
کاذب در مدعیان اصالح طلبی منفعت طلبی های شخصی و 
گروهی را حادث شده است که گاهی اخالق را ذبح خویش 
ساخته اند. در برابر اعتراضات به حق مردم آن قدر محبوبیت این 
به اصطالح جریان سازها کاهش یافته بود که خودشان پا پیش 
نگذاشتند تا جهت دهی درستی به خواسته قانونی مردم دهند. 
در مقابل، برخی تندروی ها جهت این اعتراضات را به سمت 
آشوب های خیابانی و برخی سوءاستفاده های رسانه ای کشاند 
که حاصلش کشته شدن مظلومانه برخی هم وطنانمان بود که 

به واقع جبران ناپذیر می نماید.
اآلن دیگر نه این مدعیان اصالح طلبی را می توان مخاطب 
قرار داد و نه مردم معترض را، نه خسارت دیدگان این حوادث 

را می توان مخاطب قرار داد نه عامالن اصلی وضع موجود را.

در این شرایط تنها می خواهم نکته ای را به عرض رئیس جمهور 
محترم برسانم:

 جناب آقای روحانی دامت حفاظاته!
من دیگر انتظار ندارم روزی به وعیدهای انتخاباتی ذکر شده 
دست یابیم. دیگر منتظر شنیدن گزارشی از پیگیری های مجدانه 
شما درزمینه ِی وضعیت و محدودیت هاِی شخصیت های سیاسی 
ایران نیستم. ما می دانیم دیگر با هیچ تکراری دل ناامید کارگران 
بی بضاعت در جای جای ایران عزیزمان گرم نمی شود. دیگر از 
وضعیت زندانیان، محصوران، کشتگان، گرانی، تورم و ... هم 

نمی خواهم سخنی به میان آورم.
اما فقط جهت استحضار عرض می کنم سخنانی که روز 
چهارشنبه ایراد فرمودید که گویا افزایش نرخ بنزین را به آگاهی 
شما نرسانده بودند و مانند عموم مردم روز جمعه در جریان اتفاق 
قرارگرفته اید و پس ازآن خنده های شما؛ بسیار بیشتر از افزایش 

نرخ بنزین و متعاقب آن حوادث اخیر دل ملت را به درد آورد.
بنده و هم اندیشانم اگر آبروی ناچیزی داشتیم طی انتخابات 
قبل جهت سربلندی شما و در پی آن سربلندی ایران عزیز در بین 
دوستان و آشنایان و همشهری ها و هم وطنانمان در طبق اخالص 
گذاشته ایم و اکنون بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ چشم داشتی 

تنها از سر دلسوزی از شما می خواهم:
»ما را کمتر شرمنده ملت کنید.«

دیدگاه دیدگاه

پس از اعتراضات آبان ماه سال جاری که در پی افزایش قیمت 
بنزین رخ داد، مقامات مختلف روایات متعددی را از اوضاع واحوال 
و نحوه برخورد با اعتراضات اعالم و مواضعی در این خصوص اتخاذ 
نمودند، یکی از جنجال برانگیزترین این روایات، مصاحبه فرماندار 
شهر قدس تهران با روزنامه ایران است که بخشی از آن این روزها در 

فضای مجازی منتشر و ترند شده است.
شهر قدس یکی از شهرستان های مهاجرپذیر غرب تهران بزرگ 
با ساختار پیچیده و درهم تنیده و ویژگی های امنیتی اجتماعی خاص 
است که در همسایگی استان البرز قرار دارد، حدود 2 ماه می شود که 
فرماندار این شهرستان با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 

دولت تدبیر و امید منصوب شده است.
این فرماندار تازه کار که در سوابق اجرایی ایشان تصدی معاونت 
اداره مالی فرمانداری شهرستان شهریار و مدیرکل هماهنگی و 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان مازندران مشاهده می شود، 
در ویدیوی مزبور به مضمون این گونه بیان می کند که معترضان در 
را شکاندند و داخل شدند و چون اطالع داشتند که نیروی انتظامی 
دستور شلیک را از باال نداده است لباسشان را باز کردند و گفتند اگر 
می توانید به ما شلیک کنید، اما من به نیروی انتظامی گفته بودم که هر 

کس از در فرمانداری وارد شد بزنید!
از منظر حقوقی بدواً این پرسش ها مطرح می شود که آیا فرماندار 
اساساً حق صدور دستور شلیک مستقیم به افراد را توسط نیروی 
انتظامی دارد و آیا نیروی انتظامی در استفاده از سالح تحت اختیار 
خود می تواند هرگونه که می خواهد عمل نماید یا خیر، به منظور پاسخ 
دادن به پرسش های مطروحه نگاهی گذرا به قوانین و مقررات موجود 

راهگشا خواهد بود.
مطابق ماده 24 مصوبه وظایف و مسئولیت های استانداران 
و فرماندار که در هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 
1377/07/28 و در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 24 ماده و 
16 تبصره مورد تصویب قرار گرفته است، فرمانداران در شهرستان 
محل مأموریت خود دارای همان وظایف و اختیاراتی هستند که به 
استانداران محول شده است – البته به استثنای قائم مقامی شورای 
اسالمی شهر- بر این مبنا می توان گفت فرمانداران در قلمرو مأموریت 
خویش به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست های 
عمومی کشور در حیطه تعیین شده می باشند و نیروی انتظامی در 
چارچوب وظایفی که در ارتباط با مناطق دارند تحت نظارت فرماندار 
عمل خواهند کرد، از طرفی وفق این مصوبه مسئولیت برقراری و حفظ 
نظم و امنیت در شهرستان بر عهده فرماندار مربوطه قرار گرفته است.
بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت 
کشور مصوب سال 1362، فرماندار رئیس شورای تأمین شهرستان 
محسوب می شود، این شورا در سطح شهرستان وظایفی مشابه به 
شورای تأمین استان دارد، ازجمله این وظایف تبیین حدود وظایف 
و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت شهرستان 
در چارچوب وظایف قانونی ایشان است، وفق ماده 9 این قانون نیز، 
حق تصمیم گیری در شورای تأمین شهرستان با فرماندار خواهد بود 
و شورا صرفاً به منظور مشورت دادن در امور امنیتی تشکیل می گردد.
پس تا اینجا مشخص شد که فرماندار به منظور حفظ نظم و امنیت 
حوزه مأموریت خود و با تشریفات مقرر شده و در چارچوب قانون 
می تواند دستورات الزم جهت کنترل اوضاع را صادر نماید اما آیا 
مأمورین نیروی انتظامی می توانند به صالحدید خود و بدون وجود 

شرایط و ضوابط قانونی از سالح استفاده نمایند؟
بدیهی است تمامی اقدامات مأموران به ویژه زمانی که در تعارض 
با حقوق خصوصی افراد و باالخص در تضاد با حق حیات افراد 
جامعه است، باید با رعایت کامل قانون و در چارچوب مقررات 

صورت پذیرد.
مطابق ماده 4 قانون به کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای 
مسلح در موارد ضروری مصوب سال 1373 مأمورین انتظامی برای 
اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و 
بلوا و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری سالح مهار آنها امکان پذیر 
نباشد، در شرایطی حق به کارگیری سالح را به دستور فرمانده عملیات، 
دارند که اوالً قبالً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و 
مؤثر واقع نشده باشد و ثانیاً قبل از به کارگیری سالح با اخاللگران 
و شورشیان نسبت به به کارگیری سالح اتمام حجت شده باشد. 
مطابق این قانون تشخیص ناآرامی های موضوع ماده یادشده حسب 
مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر 
یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود. البته در قانون اخیرالذکر در 
رابطه با راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های 
مسلحانه هم تعیین تکلیف شده لکن با امعان نظر در سخنان فرماندار 
دایر بر اینکه اشخاص وارد شده به فرمانداری سینه سپر کرده اند و 
خود را در معرض شلیک قرار داده اند، مسلح بودن اشخاص وارد 

شده به فرمانداری منتفی به نظر می رسد.
علی ای حال با توجه به اظهارات صریح فرماندار محترم شهر قدس 
و پذیرش مسئولیت توسط ایشان که البته در نوع خود کم نظیر و 
قابل تقدیر است، رخ داد مزبور بایستی توسط مراجع ذی ربط بررسی و 
مشخص شود که در آن شرایط آیا فرماندار فرمانده عملیات محسوب 
می شده؟ اگر می شده آیا با تمسک به سایر شیوه ها امکان احتراز از 
مواجهه مستقیم با شلیک گلوله وجود داشته یا خیر؟ اگر وجود نداشته 
آیا ارسال پیامک آن هم به کیفیتی که مورد تأکید فرماندار بوده می توانسته 
اتمام حجت محسوب شود؟ ضمن آنکه تعیین رابطه تناسب دستور 

صادره با خطر موجود و ضرورت آن نیز الزم به نظر می رسد.

جمهـوری اسـالمی از ابتـدای تأسـیس 
تاکنـون بحران هـا و چالش هـای گوناگونی را 
از سـر گذرانـده اسـت. کسـب تجربه فـراوان 
از حوادثـی چـون تجزیـه، جنـگ و تحریـم و 
سـازگاری بـا کمبودهـا و تهدیدهـا موجـب 
شـده نظام سیاسـی امروزه از سال های گذشته 
مقتدرتـر و باتجربه تـر باشـد و در بحران هـا 
بیشـتر اسـتقامت کنـد. سـهمیه بندی شـدن 
مجدد سـوخت و افزایش نـرخ بنزین موجب 
اعتراض شـهروندان بوده و هماننـد دوره های 
قبل اعتراضات به خشـونت کشیده شده است 
و متأسـفانه بـا این تصمیـم اخیـر در این هفته 
خسـارات جانـی و مـادی عمده ای به مـردم و 
دولـت وارد شـده اسـت. هم اکنـون بـا توجـه 
بـه اینکه در شـرایط نامتعـادل بسـر می بریم و 
کل کشـور در بحـران عظیـم تـورم و گرانی و 
فقـر دچـار واگرایی و فرسـایش اسـت اتخاذ 
چنیـن تصمیمـی بـا چـه اسـتدالل و منطقی 
اجرایـی می شـود. بـا توجـه بـه پشـتوانه و 
سـابقه بحران هـای قبل چـرا از گذشـته درس 
نمی گیریـم و در هـر بـازه ای بحـران جدیدی 
را بایـد آزمـود و ایـن توالـی بحران هـا تـا کی 

ادامـه دارد؟
ابتـدا بایـد سـخنی بـا حاکمـان گفـت که 
مدیریـت کشـور و حکومـت داری این گونـه 
کـه تاکنـون پیـش رفتـه اسـت تمامـی آمـال 
و آرزوهـای انقـالب و مـردم ایـران و کمـال 
مطلوبی کـه در زندگی مـادی و معنوی تصور 
می کردنـد را بـر بـاد داده اسـت. خودکامگی و 
بی تدبیـری حکومـت موجب می شـود مردم 
روزبه روز افسـرده و نا امید شـوند. چندین دهه 
هـر نـوع فشـار و اجبـار از سـوی حاکمیت از 
طریق قانون و دستورالعمل تحمیل شده است 
در مقابـل عملکرد جامعـه در جهت تمکین و 
تحمل به عنوان فرمان بردار در بدترین شـرایط 
باوجود همه نارسـائی ها و مشکالت مطلوب 
اسـت. انصاف اسـت حکومـت بـرای تأمین 
مشـکالت مالی به خود فشـار بیـاورد و بذل و 
بخشـش ها و هزینه ها را کاهـش دهد نه اینکه 
بـه هر بهانـه ای بـا افزایـش قیمت ها بـه مردم 
فشـار بیاورد و خـود بحران بیافریند. حاکمیت 
بایـد قـدردان مـردم نجیـب ایـران باشـد و بـا 
تصمیمات نادرسـت شـرایط را به سوی تقابل 

و انتقام جویـی هدایـت نکند.
نکتـه دوم در خصـوص شـکاف نسـلی 
اسـت. نسـل های گذشـته بـه خاطر شـرایط 
زیسـت در زندگـی سـنتی و تحمـل رنج هـا 
صبورتـر و مقاوم تـر هسـتند. همچنین نسـل 
گذشـته ای که انقـالب کرده اسـت دارای نظام 
ارزشـی و معرفتـی دینی و ایدئولوژیک اسـت 
و در هر شـرایط سـخت و بحرانـی، با پدیده ها 
به صـورت حـق و باطلـی برخـورد می کنـد و 
سـعی می کنـد بـا توجیهـات درونی خـود را 
راضی نگه دارد، از تغییرات بنیادی بپرهیزد و از 
ساختار سیاسـی دینی طرفداری کند. به همین 
علت نسـل گذشـته چه در میان تـوده و چه در 
مناصب حکومتی محافظه کار و سـنتی است و 
بر همان رویه گذشته پدرساالری و ارزش های 
درونـی خـود تأکید دارد. این شـیوه و عملکرد 
سـنتی و ذهنیت اقتدارگرا از سوی نسل جدید 
پذیرفته نیسـت. نسـل جدید که متولدین دهه 
هفتاد تا دهه نود را شـکل می دهند خواسـته ها 
و ارزش هایـی کامالً مادی و عمل گرایانه دارند 
و مطالبه خود را به صورت شـفاف و روشـن و 
آنی می خواهند. لذا جمهوری اسـالمی هرچه 
به سـوی آینـده حرکت می کنـد جـدا از اینکه 
بحران ها و تهدیدهای خارجی بیشـتر می شود 
بلکـه در مقابـل بحران هایـی در داخل مواجهه 
اسـت کـه ارزش ها و هنجارهای نسـل جدید 
اسـت و باید با خردمنـدی برآورده گـردد و در 
صورت عدم نوسـازی در سـاختارهای ذهنی 
و عینـی، بحـران مشـارکت و نفـوذ برآمـده از 
ارزش های نسـل جدید به بحران مشـروعیت 
و امنیـت تبدیـل می شـود.لذا حکومـت بایـد 
ابتـدا منطـق کاهش بحران ها را بجـای افزایش 
بحران هـا، در دسـتور کار قـرار دهد. اسـتقرار 
ثبـات و امنیت و فراهم شـدن زندگی مطلوب 
برای شـهروندان تحت بهره مندی دانش نوین 
و تکنولـوژی عصر جدید در سیاسـت گذاری 
مهیـا می گـردد و ایـن امر مهـم تنها بـا گردش 
نخبـگان در حکومت داری و هوشـمند شـدن 

حکمرانـی میسـر می گردد.

به کارگیری سالح در آینه قانون سرزمین بحران ها

این یادداشت به دنبال واکاوِی جامعه شناختی اعتراضات-
اغتشاشات پسابنزینی است. برای روشن شدن بهتر هدف مذکور 
چیستی طرح، روند اعتراضات و اغتشاشات، واکنش نظام و 
عکس العمل بازیگران خارجی اعم از کشورها و اپوزیسیون 

موردبررسی قرار می گیرد.
حرکت های اعتراضی پس از اجرای مصوبه سران قوا ازنقطه نظر 
کمی و کیفی متفاوت از حرکت های مشابه در 40 سال گذشته بوده 
است. تا قبل از اعتراضات دی ماه 1396 به استثنای حرکت های 
جسته وگریخته در دهه هفتاد مابقی اعتراضات و انتقادات کمتر 
خصوصیت صرِف اقتصادی داشته اند. ماهیت قریب به اتفاق آنها 
سیاسی بوده و شامل قشری از طبقه متوسط به باال بود. البته تحرکات 
صنفی مختص به یک قشر خاص مثالً معلمان یا کارگران نیز رایج 
بوده و صرفاً مختص به مطالبات همان صنف بوده است. ناآرامی های 
آبان ماه امسال از جنبه های ماهوی، شمولیت شرکت کنندگان، گستره  

جغرافیایی و کیفیت اقدامات تبادلی ابعاد به مراتب تازه تری دارد.
هر چه جلوتر می آییم اعتراضات چندبعدی و طبقه معترض نیز 
متنوع می شوند و فرجام کار ناخوشایندتر می باشد. به عبارتی ناآرامی ها 
اگرچه با اعتراض به مسائل اقتصادی و منبعث از وخامت اوضاع 
اقتصادی آغاز شده اما به سرعت به جنبه های دیگر زندگی اجتماعی، 
سیاسی و حتی مسائل خارجی نیز تسری پیدا می کند. ازنقطه نظر اقشار 
معترض نیز به اقشار مختلفی اعم از ناراضیان سیاسی، طبقه متوسط 
با دغدغه اصالح تا توده  مردم که دل مشغولی های اقتصادی ِصرف 

را دارند نیز متکثر شدند.
تحلیل جامع اتفاقات آبان نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعدد و 
توجه به متغیرهای زیادی است. مسئله به معضل انباشتی نارضایتی ها 
و پروژه  یارانه ها برمی گردد. یارانه های پیدا و پنهان تمامی جنبه های 
سیاست ورزی و حتی زندگی عادی ایرانی ها را درگیر خودش کرده 
است. البته مادامی که اقتصاد نفت در جریان باشد؛ دولت فشار کمتری از 
ناحیه پرداخت یارانه حس می کند اما با قطع ورودی پول نفت به عنوان 
شاهرگ اقتصاد، شرایط کشور به شکل بیماری درمی آید که مجدداً 
زخم هایش عود کرده باشند. از چشم انداز مسائل تئوریک دیرزمانی 
است که وابستگی به نفت و خاصیت دولِت رانتیر و همچنین ضرورت 
مدیریت و اصالح یارانه ها مطرح می شود اما در عمل هیچ گونه قدم 

روبه جلویی در این وادی برداشته نشد.
بحران آبان ماه شبکه ای از بازیگران متعدد و مرتبط به هم داشته است 
که برای اشراف به علل و زمینه های شکل گیری، استمرار و پیامدهای 

آن نیاز به تحلیلی زنجیره ای و شبکه ای آنها وجود دارد.
تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان در فلسفه متعادل شدن قیمت بنزین 
بحث ندارند؛ اختالف آنها عمدتاً پیرامون زمان و چگونگی اجرای 
طرح و همچنین کیفیت به کارگیری و برنامه ریزی برای درآمدهای 

حاصل از افزایش قیمت بنزین است.
اساساً همین بخش از طرح است که مستقیماً می تواند افزایش 
قیمت حامل های انرژی را سودمند یا ضرر زا نماید. به عبارتی 
به کارگیری هدفمند مابه التفاوت این پروسه است که می تواند به 
مدیریت مصرف، خوداتکایی در تولید و صادرات بنزین، مبارزه با 
قاچاق، سبک کردن پرداختی های دولت، هدایت یارانه ها به سمت 
اقشار آسیب پذیر و... کمک کند. البته ارتباط نامیمون و تبعیض آمیزی 
میان دولت و یارانه ها برقرار است که اصالح آن مستلزم اصالحات 
ساختاری در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، 
زمان بر است و اراده ای قدرتمند برای ایجاد اجماع میان حکومت و 

بدنه اجتماعی الزم دارد.
برخالف ناآرامی های 78 و 88 که ماهیت اعتراضات رنگ و بوی 
سیاسی داشت و معترضین دارای خاستگاه طبقه متوسط به باال بودند 
و ازنقطه نظر جغرافیایی شهرهای کمتری را شامل می شد، اعتراضات 
96 گستردگی بیشتری داشت و تظاهرات آبان ماه شهرهای بسیار 

بیشتر و تنوعِ گستره مشارکت کنندگان را در برداشت که کسر غالب 
آن با توده های تحت فشار اقتصادِی داراِی دغدغه  معیشتی بودند.

ناآرامی ها اگرچه در اعتراض به افزایش ناگهانی بنزین آغاز شد اما 
بشدت به ذخایر انباشتی معترضین تسری پیدا کرد. به عبارتی به بنزین 
کفایت نکرد و جنبه های دیگری مانند آزردگی از اختالس ها، فسادها، 
تبعیض ها، بیکاری، سوء مدیریت و... را در بر گرفت و متأسفانه سریعًا 

جنبه  خشونت آمیز پیدا کرد.
از ناآرامی های دی ماه 96 به این سو حداقل در کالم مسئله اعتراض 
و محقق بودن مردم در بروز اعتراض به کمبودهای معیشتی در ادبیات 
مسئولین ظاهر شد که در این اتفاقات نیز به صورت مشروط به آن اشاره 
شد. این موضوع اگرچه مثبت ولی فاقد کیفیت و کمیت مشخص بود 
و مشروط به تمایز آن با اغتشاش شد. درحالی که مرزبندی شفافی میان 

این دو وجود ندارد یا مشخص نشده است.
وقتی که چارچوب و فضای معینی برای تجمعات اعتراضی 
وجود نداشته باشد، حرکت های اعتراضی به علل فقدان سازمان دهی، 
تشکیالت، رهبری، ایدئولوژی و همچنین غلبه  احساسات و هیجانات 
از مدار مدیریت خارج می شوند و فرجامی خشونت آمیز پیدا می کنند.

گزاره هایی مانند اعتراض را حق مردم می دانیم اما با اغتشاش مقابله 
می کنیم از گزاره های مبهمی است که در عمل قادر به تفکیک و تمایز 
میان اعتراضات و اغتشاشات نیست و از حالتی اقناعی برای مردم هم 

برخوردار نیست.
بخشی از مسئولین نیز از ابتدای امرگارد امنیتی گرفتند و قضیه را 
سازمان دهی شده، تشکیالتی و هدایت شده از خارج ارزیابی کردند 
و علی االصول برای واکنش به آن نیز ترتیباتی مانند حق اعتراض، 
مدل پاسخگویی و... محلی از اعراب نداشت. فارغ از اینکه وقتی 
مهم ترین مسئول اجرایی کشور از آغاز طرح اطالع ندارد چگونه 
کشورهای خارجی و اپوزیسیون هفتاد دو ملت برای اغتشاشات بنزینی 
برنامه ریزی کردند. تازه وزیر کشور با انداختن باد در غبغب با ژستی 

فاتحانه می گفت موفق شدیم تا زمان اجرا نگذاریم طرح »لو« برود.
به زعم نگارنده چیستی ِطرح بیشتر از اینکه ماهیتی اصالحی 
و با هدِف مدیریت درازمدت سامانه  یارانه ها باشد ناشی از 
فشار تحریم های همه جانبه خارجی و خالی شدن خزانه بوده، 
غیرکارشناسی و صرفاً برای تأمین هزینه های دولت اجرا شده است. 
بی نظمِی طرح معیشتی پسابنزینی و تناقضات پرداختی آن نیز حاکی 
از عدم اشراِف تصمیم گیرندگان و مجریان به پیامدهای مصوبه بوده 
و بر همین اساس به صورت شتاب زده پرداخت های نامنظمی شکل 
گرفت.  روند اعتراضات اگرچه ناشی از شوِک شبیخون بنزینی بود 
ولی به زودی نارضایتی ها و اعتراضات خفته و انباشتی را تحریک کرده؛ 
شعارها و مطالبات جنبه ای فراگیر و فراتر از مسئله بنزین را دربرگرفت. 
آغازِ اعتراضات مسالمت آمیز، صنفی، خودجوش و غیرتشکیالتی 
بود اما آرام آرام افراد و گروه هایی که مترصد شکل گیری ناآرامی ها 
بودند با تخریب و آشوب سوارِ امواج اعتراضات شدند و آن را در 
نوعی اغتشاِش هدفمند استحاله کردند. همین امر باعث ذبح شدن 
مطالبات و خواسته های اعتراضی مردم در کشاکش ِ امنیتی شدن 

مناقشه  بنزین شد.
واکنش کلیت نظام و نهادهای مختلف و به تبع آن نیروها و 
جناح های سیاسی تا قبل از موضِع مقام معظم رهبری به صورت 
شبکه ای و منفصل از همدیگر و حاکی از تمهیداِت آنها برای 
بهره برداری از امواج آن بودند. مشخصاً اگر حمایت رهبری از مصوبه 
سران قوا نبود کشمکش های دنباله داری بین مجلس و دولت آغاز 
می شد و دولت سبیل همه  انتقادات و هجمه ها می شد. روندهای 
تخریبی و حمایت سازمان دهی شده  خارجی برای ماهی گرفتن از 
آب گل آلود سیرِ اعتراضات را به سوی تخریب و ویرانگری اموال و 
اماکن عمومی برد و از همین زاویه نیروهای امنیتی را نیز وادار به تقابل 
کرد. هرچند قصور اصلی متوجه کسانی است که با اقدامات جنایی 

و محرمانه مردم و نیروهای امنیتی را در پوزیشنی تقابلی قرار دادند.
طبق معمول اپوزیسوِن متفرق و چندپاره  خارجی با بی بهرگی 
کامل از آنالیزِ مبتنی بر واقعیت های درونی تالشی مذبوحانه ای برای 
همسویی با این اعتراضات داشته اند و حرکت های محفلی آنها در 
مقابل نهادهای بین المللی به واسطه  ماهیتشان از یکسو و تعدادشان 

که بشدت حداقلی بوده از سوی دیگر کمترین تأثیری نداشته است. 
کشورهای خارجی به ویژه آمریکا که به صورت لفاظانه حمایت کردند 
اوالً حرکتشان فراتر از موضع گیری مجازی نرفت ثانیاً این موضع 
دارای ماهیتی پارادوکسیکال بوده و خود دستی در این مسائل دارند 
و ثالثاً حمایت آنها در عمل عرصه را بر معترضین تنگ تر می کند و 

ساکت باشند به مراتب بهتر خواهد بود.
در این بیان ادبیات برخی از مسئولین و مخصوصاً آقای روحانی 
جای تأسف بسیاری دارد. پیاده کردن طرح به صورت غافلگیرانه، 
تهدید مردم به وجود مانیتورینگ و محاکمه و مجازات آنها و مهم تر 
از همه صحبت هایش مبنی بر بی اطالعی از اجرای طرح نشانگر 
سقوط سیاست ورزی در سپهر سیاست ایران است. صحبت از وجود 
مانیتورینگ، ادبیاتی در حد یک رئیس کالنتری بوده و صحبت از 
خبردار شدن او از طرح هم زمان با مردم در صبح جمعه بیشتر از اینکه 
توجیه گر خسارت های معنوی و مادی دولت-ملت باشد موجب 

نوعی شرمندگی و شرمساری در رابطه  یک مسئول با مردم است.
اگر آقای روحانی از این طرح اطالع داشت و اآلن این گونه از زیر 
بار مسئولیت تصمیم با خنده هایی مشمئزکننده فرار می کند مایه تأسف 
است و اگر واقعاً در جریان نبوده و طرحی به این کیفیت را رها کرده 
است تا این گونه با بی سلیقگی به اجرا درآید که بدا به حال این مملکت 
و شیفتگِی فراوانی به قدرت نیاز است تا همچنان در مصادر امور باشند. 
در هر دو صورت بی تدبیری نهفته در آن آسیب های جبران ناپذیری 
به کشور وارد کرده که بخش اعظم آن متوجه دولت است و البته سایر 

نهادها نیز به تناسب خودشان در آن دخیل هستند.
ازنقطه نظر تنوع اعتراض کنندگان نیز مناقشه با توجه به مناطق 
تجمعات معجونی از توده های بی بضاعت و طبقه  متوسط را شامل 
می شد. اعتراضات نیز صرفاً اقتصادی نبوده اگرچه آغازش اقتصادی 
بوده و مجموعه  مختلفی از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل 
می شد. هرچند به نظر می رسد روند اتفاقات به سمتی می رود که 
روزبه روز طبقه  متوسط نحیف تر می شود و جامعه به صورت دوقطبی 
درمی آید. حذف طبقه متوسط و سقوط آنها در دامن اکثریت توده 
میانجی های طبیعی دولت-ملت را از بین برده و در میان مدت باعث 

برخوردهای اصطکاکی خواهد شد.
فی المجوع اعتراضات در فقدان پروسه  تعریف شده ای برای 
بروز آنها، نبود نهادهای میانجی و واسطه، عدم نهادینه شدن پذیرش 
اعتراضات از سوی مسئولین باعث فروخورده شدن مقطعی و رگه های 
انباشتی خواهند شد که در جاها و مقاطع دیگری به شکلی غیرمترقبه 
و ناخوشایند ظهور و بروزی ناخوشایند خواهند داشت. می طلبد که 
با درس گرفتن از اعتراضات دی ماه 1396 و آبان ماه امسال هم در 
سیاست ها تجدیدنظر اساسی شود و هم راه های مناسبی برای برآورده 
شدن مطالبات متنوع مردمی در نظر گرفته شود. نهادمند شدن روندهای 
شکلی-محتوایی اعتراضات موجب می شود تا اوالً معترضان با هویت 
آشکار، با خواست های قانونی به صورت مسالمت آمیز مطالبات خود 
را بیان کنند و سازوکار آشکاری که حاکم است عمالً از امکان نفوذ 
اغتشاشگران به جمع آنها ممانعت می کند و قابلیت تبدیل شدن 
جمع های اعتراضی به اغتشاش و خرابکاری را از بین می رود. از 
سویی معترضین نیز در یک پروسه  سالم و هدفمند اعتراضات خود 
را به سمع و نظر مسئولین می رسانند و خواهان توجه به مطالبات 
خود می شوند. در این پروسه هم هویت معترضان معلوم است؛ هم 
چارچوب خواسته ها مشخص است و هم هویت نیروهای موظف 
به تأمین امنیت نیز هویداست و در عمل امکان قانون گریزی و مداخله 

نیروهای خودسر نیز در آنها وجود نخواهد داشت.
فی المجموع اگر چاره ای برای ساماندهی سیاست های اعتراضی 
مردم نشود؛ سامانه و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشود، آسیب های 
زیادی به مردم و حکومت به صورت توأمان وارد شده و باعث تعمیق 
شکاف ِ دولت –ملت از یکسو و بهره برداری اپوزیسیون و کشورهای 
خارجی از سوی دیگر خواهد شد. باشد که تجربه تلخ این رخدادها 
ما را به سمت وسوی راهکاری ایجابی و منطقی رهنمون سازد تا در 
آینده شاهد این گونه حوادث رنج آور و ناراحت کننده؛ که روح و روان 
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19نقد وآسیب شناسی نحله )مشرب ومسلک( سیاسی اصالح طلبی

دوستان اگر در خاطرشان مانده باشد در شماره 
گذشته از این سلسله مطالب با گریزی به انفعال و 
نا امیدی مردمان مخصوصاً نسل جوان از شیوه های 
عملی اصالح طلبان دست به دامن ارائه سؤاالتی شدم 
تا بلکه آنانی که ادعایی در خصوص اصالح طلبی دارند 
با تکانی به خود بدانند که امروز چه موانع و یا دیوارهایی 
بین آنها و مردم به خصوص نسل جوان وجود دارد که 
می تواند بر دوام و پایداری آنها تأثیرات مخربی داشته 
باشد و در اولین سؤال محوریت را به بحث بقای در 
انقالب با عنایت به شکل گیری نظام اشاره کردم و با 
این عنوان که خود اصالح طلبان هم همیشه به چنین 
مستمسکی چنگ انداخته اند تا بتوانند در بسیاری از 
مواقع مشکالت خود را حل کنند به این نتیجه اشاره 
کردم که همین تعارض و یا به قولی تناقض باعث 
می شود تا اصالح طلبان نتوانند خود را به عنوان نهادی 
برآمده از دمکراسی معرفی کنند و بر دمکراسی تأکید 
داشته باشند و همین ناتوانی است که در بسیاری از 
اوقات آنها را به طفیلی محض فضاسازی های صورت 
گرفته تبدیل می کند و بی عملی بسیار بدی را بر خیل 

هواداران القاء می نماید. 
اما سؤال دوم این است که  

2- اصالح طلبان کدام نظام جانشین را برای 
مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

موجود فرمول بندی کرده و اعالن نموده اند؟
اگر واقع بینانه و بدون ترس از آنچه ممکن است 
از بیان مطلب استخراج کنند و با فضاسازی اتهامات 
مختلفی را متوجه نگارنده بکنند بخواهم به تشریح 
مناسبات موجود در جامعه اقدام کنم آن را در قالب 

و قاعده ناتوانی و زمین گیری قطعی کلیه مناسبات 
در پاسخ به روند موردنیاز تحول در جامعه خواهیم 
یافت تا جایی که با گذر هر تقویم سیاسی و اتمام 
دوره حکمرانی منتخبان مردم )با همه ان قلت هایی که 
بر روند انتخاب و انتخابات وارد است( این واقعیت 
علنی و عریان تر می شود که گویی نه تنها در این جامعه 
حرکتی روبه جلو صورت نمی گیرد بلکه پسرفتی 
عمیق، گسترده و پرشتاب بر همه سطوح جامعه 
حاکم است و همین امر شکاف بین مردم و حاکمیت 
و رانده شدن آگاهانه به خارج از آن را چنان وحشت 
ناک می کند که گویی هیچ فکر و اندیشه ای نمی تواند 

برای برون رفت از آن راه کاری ارائه دهد. 
با عنایت به این تفسیر روشن از شرایط آیا مدعیان 
اصالح طلبی نمی توانند به صورت واضح و علنی 
فرمول هایی را برای مدیریت این وضعیت ابداع و 

اعالن بنمایند؟
مطمئناً می توانند و یا اساساً می باید بدان عمل 
کنند اما چرا نمی کنند چون خود را با همه ادعاهایی 

که دارند و سالیان سال است نان آن را می خورند 
مجموعه ای عدالت خواه نشناخته و نشناسانده اند 
که اگر می شناختند می دانستند که ادامه این روند 
آن اندک امکانات موجود را هم که مردم بدان ها 
دل بسته اند و با امید بدان ها سختی ها را تحمل می کنند 
از دست خواهند داد خواهد خشکاند و تعمیق ظلم 
که عریان ترین شکل خود را در بستن مغزها و اجازه 
ندادن بدان برای فکر کردن به این نکته است که با چنین 
شتابی به کجا می رویم مملکت را دچار فروپاشی و 
انهدام خواهد کرد و در این حالت فرقی نخواهد کرد 

که مقصر آن اصول گرایان باشند و یا اصالح طلبان. 
حال سؤال این است که اگر باید اصالح طلبان  
بدانند و بتوانند چرا آنها نمی دانند و نمی توانند که 
فرمول هایی را ارائه بدهند که با تأسی بدان ها بشود که 
از بند مناسبات کهنه رست و نظام نوینی از مناسبات 
را بر ویرانه های موجود در جامعه که همگی آنها بر اثر 
مناسبات منفعل و زمین گیر ایجاد شده است جامعه را 
به تحرک متناسب با شرایط زمانی حاضر و یا در قرن 

بیست و یکم وادار کرد؟
پاسخ این سؤال را می توان در دو نکته اساسی یافت. 
اول آنکه مجموعه اصاًل طلبان بدون توجه به 
جایگاه اختصاصی خود که در متن و محوریت الیه 
میانه جامعه می باشد و باید به عنوان حلقه واسط بین 
حکومت و ملت عمل نماید و به انتقال مطالبات مردم 
و پاسخ های حکومت به مردم بپردازد و در عمل با تولید 
توصیه حکومت را به خیر و صالح بخواند عمدتاً به 
مجموعه ای تسلیم، تابع  و بدتر از همه توجیه کننده 
رفتارهای حکومت تبدیل شده است که اگر هم 
گاه گاهی ناپرهیزی بکند و بخواهد بر موجودیتی 
اعتراض نماید عمده انرژی خود را در حوزه روایت 
اتفاقاتی که به نارسایی منتهی شده است بکار می برد و 
چندان در این امر ابرام می ورزد که حتی خودش هم 
از میزان کلمات و فرصتی که در این روایت بکار برده 
است سرسام می گیرد و خسته می شود چه برسد به 
حال مردمانی که امیدوار بودند از متن این اعترا ض 

محصولی قابل اتکا بیرون بیاید.

برای مثال به همین اتفاقات اخیر که تحت عنوان 
اعتراض خودجوش مردم به گرانی بنزین که به خاک 
و خون کشیده شد و در آن مناسبات مندرس و نا به حق 
با در پیش گرفتن حربه برخورد قهرآمیز همه داستان را 
به انحراف برد و ضمن بی پاسخ گذاردن مطالبه به حق 
مردم ضمان خون های نا به حق ریخته شده را متوجه 
تمام مردم ایران بر مبنای آیه شریفه قرآن که می فرماید 
اگر نفس بی گناهی گشته شود گویی که همه مردمان 
کشته شده اند )نقل به مضمون( کدام فرمول بندی 
درست از سوی اصالح طلبان برای شناسایی مناسبات 
مؤثر بر پیدایش چنین جسارت و اجحافی در حق مردم 
ارائه شد و کدام تحرک از سوی اصالح طلبان نشانگر 
این واقعیت بود که آنها خود را مبرای از این شیوه عملی 

غیردمکراتیک و سرکوبگرانه می دانند و می نمایانند.
حتی این به اصطالح مدعیان این میزان همت و 
فرصت را صرف کندوکاو در ادعای حاکمیت بکنند 
که می گفت مردم صفشان از اغتشاشگران جداست و 
آن هایی که دست به خرابکاری زدند از مردم نبودند و 
مزدور بدوند تا با تکیه بر این منطق حاکمیت بپرسند 
که اگر جواب اغتشاش گران سرکوب بود و اعمال شد 
جواب معترضان یا همان مردم چه بود و چه جوابی 
بدان داده شد تا با روشن شدن پاسخی برای آن مردم 
بدانند که هستند نیروهایی که برای حداقل ها تالش 

سازمان یافته ای دارند؟
بله مطمئناً همانند همه اتفاقاتی که در طول 
سالیان پس از انقالب رخ داده این بار هم چیزی از 
اصالح طلبان ندیدیم و اینان چون گذشته تنها به روایت 
داستان و محکوم کردن ملیح عامالن آن اقدام کردند 
و به طرز بسیار ماهرانه ای از ورود در آسیب شناسی و 
شناسایی مناسباتی که دست نخورده باقی ماند تا دوباره 

با مردم همان کند که کرد خودداری کردند. 
ادامه دارد

رویکرد

 گفتمان نو بستری برای
ضرورت وجود نهادهای واسط بین مردم و حکومتتغییر اجتماعی

با مراجعه به تاریخ فلسفه سیاسی و مطالعه آن، 
درخواهیم یافت که اندیشه سیاسی همواره در طول 
سالیان در خصوص بهبود رابطه حاکمیت و مردم 
همواره در حال ارائه طریق بوده، لذا اگر به عنوان نمونه 
به آراء پیشینیان مراجعه کنیم تامس هابز می تواند نمونه 
خوبی باشد. بر اساس نظریات »تامس هابز« فیلسوف 
سیاسی، انسان در شرایط طبیعی در حالت »جنگ همه 
علیه همه« به سر می برد، که در سیر تکوینی و تاریخی 
خود و با فاصله گرفتن از وضعیت طبیعی و بدوی، 
کم کم برحسب نیاز و برای پایان دادن به این »جنگ 
همه علیه همه ناگزیر به قرارداد اجتماعی تن داده و با 
خروج از جامعه بدوی به سمت جامعه مدنی حرکت 
کرده است، لذا با پذیرش جامعه مدنی و این اصل که 
در جامعه مدنی برای مراقبت از رابطه بین حکومت 
به عنوان شر الزم و مردم به عنوان حکومت شوندگان 
نیازمند سازوکاری برای کنترل حاکمان است، چون 
صاحبان قدرت، مصون از خطا و اشتباه نیستند، به 
همین دلیل، عملکرد دولت ها باید به صورت پیوسته 
نقد و بررسی شود. مبرهن است که جامعه مدنی 
مشارکت شهروندان و نظارت آنها را در عرصه عمومی 
امکان پذیر می سازد. با طی مراحل تاریخی و گذار از 
حالت طبیعی به شرایط مدنی و شکل گیری دولت ها، 
رفته رفته اختالف نظر و تعارض میان مردم و نهادهای 
مدنی، با حکومت های مستقر، آشکار و اختالف نظر 
بین این دو نهاد، ظهور و بروز پیدا کرده و این اختالفات 
حتی در کشورهای مدرن و توسعه یافته نیز به چشم 
می خورد و طبیعی است، و گریزی هم از آن نیست. در 
این کشورها، خاستگاه تعارض و اختالفات را می توان 
در تفاوت میان انتظارات و خواسته های رفاهی، 
معیشتی و اجتماعی مردم از یک سو و اولویت بندی و 

خط مشی حاکمیت از دیگر سو دانست.
امروزه، با بررسی احوال جوامع جهان سوم و کمتر 
توسعه یافته، می توان دریافت که دامنه این تعارضات 
و تقابل ها میان مردم و حاکمیت، زیادتر از جوامع 
توسعه یافته است و اختالف میان حکومت ها و مردم، 
عمیق و بنیادی تر است، زیرا در این جوامع، رسیدن به 
حقوق اولیه انسانی، برقراری حکومت قانون، آزادی 
بیان و فرصت های برابر اقتصادی و گسترش نهادهای 
مدنی، به عنوان مطالبات دارای اولویت، برای مردم این 

کشورها حائز اهمیت است.
با این توصیف می توان گفت از بروز تعارض و 

اختالف میان مردم و حاکمیت گریزی نیست. ولی 
آنچه کشورهای توسعه یافته را از دیگر کشورها 
متمایز می کند، در شیوه و ابراز بیان این مخالفت ها 
و طرح خواسته ها و سوق دادن حاکمیت ها در راه 
اصالحات است.  در این جوامع، نافرمانی شهروندان 
و فراتر از آن مبارزات مدنی، شیوه مدرن و سازمان یافته 
بیان اعتراضات است و این در حالی است که در جوامع 
توسعه نیافته و غیر دموکراتیک، نحوه بیان اعتراض مردم 
به صورت رادیکال، افراطی و همراه با خشونت است و 
بسته به نوع برخورد قهرآمیز حاکمیت در اغلب مواقع 
این فرایند از حالت اعتراض عبور می کند و به شیوه های 
انقالبی خشونت بار منجر می شود که در این حالت 
چون با موج شدیدی از همراهی نیروهای احساسی 
و حتی بی دغدغه همسو می شود، متأسفانه خواسته ها 
و مطالبات اولیه از اولویت خارج می شوند و نهایتًا 
خشونت های انقالبی به تخریب اماکن و اموال عمومی 

و تضعیف وضعیت موجود منجر و اهداف اولیه در 
هیاهوی این گونه مسائل گم و کم رنگ می شود.

ولی مبارزات مدنی مسالمت آمیز و عقل گرا مبتنی 
بر مشخص کردن هدف نهایی و خواسته های منطقی و 
اصالحی مردم توأم با استراتژی مشخص و روش ها و 
تاکتیک های بدون خشونت و بدون هیچ گونه تهدیدی 
برای نهادهای مدنی موجود است و نقطه پایان مبارزه 
نیز به تحقق خواسته ها و هدف نهایی می انجامد و از 
خواسته های منطقی فراتر نمی رود و موجب تخریب 
و تضعیف وضعیت موجود نمی شود. بنابراین، مردم 
در جوامع دموکراتیک به عنوان شهروندان جامعه، دنبال 
مبارزه مدنی مسالمت آمیز و به دوراز خشونت هستند 
که متضمن خواسته ها و توزیع قدرت سیاسی در سطح 

جامعه است.
در جوامع غیر دموکراتیک اوضاع چنین نیست 
و همواره در شرایط بحران با ظهور فرد یا افرادی که 

احساسات مردم را در راه آرمان های انتزاعی تحریک 
می کنند و بدون این که هدف غایی از مبارزه برای خود 
ترسیم کرده باشند، باعث تغییراتی شکلی در جامعه 
می شوند و صرفاً تعدادی از نام ها، نمادها، سمبل ها، 
ظواهر و پوسته ها تغییر می کند، یا جابه جایی اشخاص 
و چهره ها صورت می گیرد، ولی اصالحی در شیوه ها 
صورت نمی پذیرد. لذا درهرصورت باید پذیرفت 
با بودن نهادهای مدنی و احزاب سیاسی به عنوان 
واسط های بین حاکمیت و مردم می توان خواسته ها را 
به صورت مسالمت آمیز و منطقی و به دوراز خشونت 
محقق ساخت. در جوامع مدنی و توسعه یافته هرم 
قدرت از شکل سنتی خارج شده و حاکمیت، در رأس 
قرار گرفته و نهادهای مدنی و احزاب و حوزه عمومی 
توانمند در وسط و مردم نیز پس ازآن قرار دارد. لذا 
هرچقدر دیوار بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم فرو 
ریزد و نمایندگان منتخب در بیان آراء و افکار آزاد 

باشند و نماینده واقعی طبقات جامعه باشند، حاکمیت 
بهتر می تواند به حل بحران ها کمک و به صورت 
مسالمت آمیز مشکالت را مرتفع سازد، ولی در عوض 
هرچقدر جو بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت بیشتر 
شود، مردم نسبت به بیان مطالبات از طریق نمایندگان 
خود ناامیدتر شده و احزاب و نهادهای مدنی نمی توانند 
نقش خود را به خوبی ایفا کنند. در چنین جوامعی در 
نبود احزاب توانمند و نهادهای مدنی و حوزه عمومی 
قوی این اعتراض ها شکل غیر مدنی به خود می گیرد 
و با عنصر خشونت همراه و به سوی حرکت های 
انقالبی میل می کند و نبود این نهادهای واسط بین 
مردم و حاکمیت رفته رفته بحران را عمیق تر و جامعه را 
دستخوش تحوالت بنیادی تری همچون تغییر ساختار 
می کند. سخن پایانی این که درهرصورت، هر جا که 
راه اصالحات بسته شود عده ای خواسته های خود را 

در رفتارهای خشونت آمیز می بینند.
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جامعه از افراد تشکیل یافته، الجرم از 
خصلت های ذاتی آن نیز به ارث برده است. 
پس جامعه نیز چون انسان وجودی است پویا 
و سیال که پیوسته در حال تغییرات و دگرگونی 

است؛ اما سؤال اساسی ما اینجاست:
جامعه ما به کدام سو می رود؟ آیا حرکتی 
خودسرانه و بی برنامه و باری به هر جهت 
دارد... یا اینکه در مسیری از پیش طراحی شده 
و کامالً مدیریت یافته و به سوی هدف مطلوب 
ما حرکت می کند؟ ابزارهای مدیریت جامعه 

کدم اند؟
برای ایجاد یا بروز بسترهای یک تغییر 
اجتماعی در هراندازه و هر قواره ای، به زبان 
و گفتمانی نو نیاز داریم. تغییرات اجتماعی به 
دنبال یک جریان اجتماعی اتفاق می افتند و 
یکی از اساسی ترین فاکتورهای بروز جریان 
اجتماعی شکل گیری و یا ارائه یک گفتمان و 

زبان جدید است.
مثالً ایدئولوژی ملی گرایی و به دنبال آن، 
گفتمان فاشیستی با ادبیات و کلمات متکی بر 
غرور ملی و خودبزرگ بینی تاریخی باعث به 
وجود آمدن دریای خروشانی از آلمان های 
تحقیرشده می شود که اروپا را در امواج 
سهمگین خود غرق می کند. یا ایدئولوژی 
کمونیستی و ادبیات متکی بر عدالت اجتماعی 
و برابری توده ها و... را در نظر بگیریم. همین 
ادبیات ورد زبان نیمی از مردمان کره زمین 
می شود و تغییرات بسیار بزرگی را رقم 
می زند. کاری به درستی و نادرستی چنین 
اتفاقات و تغییرات نداریم بلکه می خواهیم به 
ریشه و مبانی بروز این اتفاقات نظری بیافکنیم. 
اگر ما جامعه آمریکا -مثالً به طور اخص شهر 
نیویورک- را مطالعه کنیم، با یک تغییر و گردش 

90 درجه ای مواجه می شویم.
شهری کثیف و مملو از افراد قانون شکن که 
اتفاقاً یکی از ارزش های جاری در جامعه شان 
قانون شکنی است! این شهر که در 50 سال 
گذشته چنان وضعیت آشفته و بغرنجی داشته، 
فقط به همت 2 نفر )1( جامعه شناس به کلی 
تغییر پیدا می کند. البد تئوری »تئوری پنجره 
شکسته« را شنیده اید. این شهر ناهنجار به مدد 
همین تئوری و همت گروهی از مردمان، در 
کوتاه ترین زمان چنان تغییری می کند که 
اینک به عنوان یکی از زیباترین، امن ترین و 
پررونق ترین شهرهای جهان شناخته می شود. 
مثال های این چنینی فراوان اند؛ جامعه ژاپن در 
قبل و بعد از جنگ جهانی دوم. جامعه روسیه،... 
حتی جامعه امارات متحده عربی که نمونه عینی 

و ملموس برای ماست.
البته این تغییرات همیشه روبه جلو نبوده و 
متأسفانه بعضی جوامع تغییرات منفی داشته اند 
از این نمونه ها می توان جامعه افغانستان، ایران، 
عراق و کره شمالی را مثال زد؛ اما ما از این مقوله 

می گذریم تا به اصل موضوع بپردازیم؛
بی تعارف و بدون هیچ پنهان کاری باید 
گفت که جامعه ما یک جامعه بحران زده 
است، هم در عرصه های سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی وهم در عرصه های روابط اجتماعی 
و...خیلی از مسائل دیگر. چراکه مدت زمانی 
است که جامعه سیاسی ما مبتالبه پنهان کاری 
)2( شده است و هر مقوله ای را از این طریق 
الپوشانی و پنهان کاری سرپوش گذاشته و یا 
به تعویق می اندازند. از مسائل پشت صحنه 
مذاکرات هسته ای گرفته تا ایدز و کودک آزاری 
و بی کیفیت بودن اتومبیل ها...؛ و در اکثر موارد. 
کار تا آنجایی بیخ پیداکرده و ریشه در جامعه ما 
دوانیده که مثالً تلویزیون نرخ دالر را یک سوم 
قیمت آن اعالم می کند، یا عالی ترین مرجع 
سیاسی در مقابله با فساد مطبوعات و رسانه ها 

را به سکوت و خاموشی فرامی خواند.

پی نوشت:
)1(: این نظریه در سال 1982 توسط جیمز 

کیو. ویلسون و جرج آل. کلینگ مطرح شد.
البته درست است که نظریه پنجره شکسته 
به عنوان یک مقوله در حوزه جرم شناسی 
مطرح شده، اما ذات و ریشه این مسئله در 
خصوص تغییرات اجتماعی کارکرد و کاربرد 

دارد.
)2( در این حوزه مفصالً سخن خواهیم 

گفت.

علی رضا مقدم
پژوهشگر و فعال سیاسی

a9115539035@gmail.com
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اندیشه] گفتمان[

تجربه ِی تاریخی بعضی از ریشه های انحراف 
انقالب ها دنیا نشان می دهد؛ این انحرافات نتیجه ِی 
درگیر کردن آن ها در جنگ است. یا در این جنگ ها 
انقالبیون شکست می خورند و ضدانقالب قدرت 
را به دست می گیرد و یا اگر ماندند، کالً مسیر انقالب 
عوض می شود. نتیجه ِی جنگ های اتریش و فرانسه 
منجر به پیدایش ناپلئون بناپارت از درون انقالب 
کبیر فرانسه شد! و نتیجه جنگ جهانی دوم بروی کار 
آمدن استالینیسم از درون انقالب اکتبر روسیه! و در 
خاورمیانه نیز نتیجه ِی جنگ های اعراب و اسرائیل 
بیرون آمدن صدام، حافظ اسد، قذافی و انور سادات از 
درون جنبش های ملی گرایانه ِی پان عربیسم بود )البته 
باید به این مساله توجه کنیم که حرکت های خاورمیانه 
در مصر و عراق و لیبی فاقد پیامی جهانی بوده و بر 
اساس ناسیونالیسم طراحی شده بودند بنابراین 
نمی توان آن ها را با انقالب اسالمی ایران مقایسه 
کرد که دارای رویکرد جهانی است(. امپریالیسم و 
صاحبان  قدرت و ثروت و تزویر همواره از درگیر 
کردن انقالب ها در جنگ ها قادر شده اند آن ها را 
مهار کنند. ایران  هم استثناء نیست. از درون جنگ ها 
مستبدان و دیکتاتورهای احمقی بیرون می آیند که 
روزبه روز از مردم فاصله می گیرند؛ و زمانی که 
مقبولیت و مشروعیت مردمی خویش را از دست 

دادند، از درون یا بیرون ساقط می شوند.
جنگ و انقالب اسالمی

ازنظر اسالم جنگ مطلوب نیست و وارد شدن 
در آن مانند اکل میته هست؛ یعنی اگر اضطرار نباشد 
باید از آن پرهیز کرد. در داستان خلقت آدم زمانی که 
فرشتگان به خونریزی بشر اشاره می کنند و بدین سبب 
از خلقت انسان متعجب می شوند، معلوم می گردد؛ که 
در قاموس الهی که فرشتگان  هم با استناد به این قاموس 
استدالل می کنند. قتل و خونریزی عنصر مطلوبی 
قلمداد نمی شود. حتی در داستان هابیل و قابیل که 
هابیل توسط قابیل کشته می شود هابیل به صراحت 

می گوید؛
»سوگند که اگر تو به کشتن من دست برآوری 
من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد که من 
از خدای جهانیان می ترسم. من خواهم که گناه من و 
گناه تو هر دو به تو بازگردد تا تو اهل آتش جهنم شوی 
که آن آتش جزای ستمکاران است.«)28-29( مائده
ازاین رو جنگ مطلوب نیست و جنگ های پیامبر 

اسالم و علی بن ابیطالب از این منطق برخوردار هستند 
با چشمانی گریان و خونین و با کراهت در جنگ 
وارد می شدند و به هر بهانه ای هم سعی می کردند 
این پیام را به سپاه مقابل برسانند؛ زمانی که آب را بر 
روی دشمن نمی بستند، زمانی که یاران خود را از 
تعقیب زنان و کودکان و قتل و غارت بی دفاعان منع 
می کردند، زمانی که از آتش زدن اموال و خانه ها و 
درختان بازمی داشتند؛ و افتخار ماهم به میراث شهیدان 
و ایثارگرانمان به این است که ما در جنگ خود بارها و 
بارها نشان دادیم تشنه ِی خونریزی نیستیم و در جنگ 
خود مراقب بودیم آسیبی به بی دفاعان نرسد و ما باید 
سعی کنیم این پیام هرگز فراموش نشود. این چنین 
بود که اسرای عراقی بما پیوستند و لشگر بدر هم 
لشگری بود از معاودین عراقی و اسرائی که پیام ما 
را دریافتند واال درشتی و خشونت پیامی نیست که 
انقالب ما بتواند آن را به دنیا اعالم بکند! ما آمده ایم تا پیام 
رحمت و صلح را به دنیا اعالم بکنیم. خاتمه ِی جنگ 
و خونریزی را به دنیا اعالم بکنیم؛ و جان های خسته 
از جنگ را به رحمت و مهربانی بنوازیم؛ و برای این 
کار هم موضوعی کلیدی را در دست داریم که بساط 
جنگ را به طور اصولی و ریشه ای برچینیم؛ پاشنه ِی 
آشیل دولت و قدرت ها را عیان کرده ایم - یعنی سلب 
»حق انحصاری اعمال خشونت « را - و ازاین رو 
جنگ ساالران و جنگ طلبان؛ یعنی صاحبان زر و زور 
و تزویر آن هایی که بقاءشان به تداوم نابرابری است و 
استاد هستند در این که چگونه از حق انحصاری اعمال 
خشونت خود سوءاستفاده کنند و خود را پاک پاک 
نشان دهند؛ ما را درگیر جنگ کردند تا نشان بدهند 
آرمان های ما شعاری بیش نیست و ما هم اهل جنگیم و 
ما که قصد یک کار کارستان را داشتیم و داریم، یک کار 
بزرگ به بزرگی کل تاریخ و پایان دادن به خشونت ها؛ 
به بازی نیامده ایم که در مقابل دغل کاری ها قهر کنیم 
و به خانه ِی مان بازگردیم؟! ما چه خواهیم کرد؟! 
آیا عقب می نشینیم و میدان و جنگ را به حریف 

وامی گذاریم و می رویم پی کارمان؟! یا می ایستیم؟!
می ایستیم و دفاع می کنیم، آن هم با دست خالی و 
با همه ِی دنیای استکباری و با همه ِی صاحبان  قدرت 
و ثروت و با همه ِی قدرت هایی که مردمانشان را به 
استثمار کشیده اند و بدین سبب علیه ما متحد شده اند 
که پیام ما برابری و برادری است و اگر در ایران تحقق 
پیدا بکند می شود الگویی برای همه ِی مستضعفین! 
به همین سادگی! آری به همین سادگی و بی هیچ 
جرمی جنگ را تحمیل ما کردند. چراکه پیام انقالب 
ما خیلی بزرگ است، رهایی مستضعفین و برابری و 
برادری! و نیازی به صادر شدن ندارد. چراکه ندای 

وجدان همه ِی انسان هاست. پاسخی به نیاز آن ها. 
همچون آب برای تشنگان. آب که تبلیغ نمی خواهد. 
پروپاگاندا نمی خواهد. نیازی به صادر کردن ندارد. 
هر جا تشنه ای باشد، خودش به دنبال آب خواهد 
گشت؟! اما با اصول اعتقادی مان می جنگیم اما نه به 
بهای جان بی گناهان و بی دفاعان. حتی در جنگ هم 
از شرافتمان عقب نشینی نمی کنیم از پیمانی که با خدا 
و آزادی و عدالت و انسانیت بسته ایم عدول نمی کنیم.

آری! درگیر جنگ شدیم یا باید عقب می نشستیم و 
فاتحه ِی انقالبمان می خواندیم و امید میلیاردها انسان 
امیدوار را بر باد می دادیم تا بساط عیش صاحبان زر و 
زور و تزویر برهم نریزد و برتریت نابرابری بر برابری 
را اعتراف می کردیم و تداوم جنگ و خشونت را 
نظاره گر می شدیم و یا می ایستادیم و از حق همه ِی 
انسانیت دفاع می کردیم. تا آنها هم نشان بدهند که ما 
هم اهل جنگیم و نیز از این طریق بتوانند انقالبمان را 
تحریف و زمین گیر کنند و متأسفانه تا حدودی زیادی 
هم در هر دو جنبه هم توانستند برخالف واقع نشان 
بدهند که صلح طلبی مان دروغ بوده و شعاری بیش 

نیست و هم در تحریف انقالب موفق شده اند.
اما ما باید بدانیم حقیقت انقالب خویش را؛ 
انقالب جهانی مستضعفین را؛ و تداوم آن را پی بگیریم 
با جمهوری اسالمی با بدون جمهوری اسالمی! این 
است که ما باید حساب انقالب اسالمی را از این 
حاکمان جدا کنیم. همان طور که آن ها سال ها پیش 
صفشان را از امام خمینی جدا کردند )جریان نودونه 
نفر در مجلس دوم؛ و اکنون به پاداش رودرروئی شان 
با امام خمینی هرکدامشان بر منصب های کلیدی 
نظام نشسته اند( و به صف طاغوتیان و مستکبرین 
پیوسته اند؛ و اسالم را نیز، به تعبیر علی چون پوستین 
وارونه اش کرده اند، رویه ِی زیبایش را پنهان کرده اند 
تا رویه ِی زشتش نمایان شود! اما ما قصدمان در این 
مطلب صرفاً موعظه و انتقاد نیست، می خواهیم راه 

درست و انقالبی را هم نشان بدهیم:
در رابطه با جنگ موضعمان چیست؟ مساله این 
است که ما در چه وضعیتی هستیم؟ اگر در موضع 
انفعال باشیم مانند اوایل انقالب و انقالبمان نوپا و 
تثبیت نشده باشد، چاره ای نیست و به قدر کفایت و 
اقل باید وارد شد اما با سختی و استقامتی غیرقابل تصور 
باید وارد شویم و البته متعهدانه و مسئوالنه و با حفاظت 
از اصول یک جنگ شرافتمندانه! بدون خشونت به 
بی دفاعان و بی گناهان و مردم عادی و نیز بدون 
تعرض به اسرا و زخمی های دشمن. همان طور که 
در جنگ دفاعی مان بودیم؛ و الگویی بود که در دنیا 
نظیری ندارد. گرچه از آن کراهت داریم و خواسته ِی 

قلبی مان  هم این است که ای کاش طوری می شد که 
هرگز آن را تجربه نمی کردیم؛ اما این کراهت از منظر 
اهداف بزرگ انقالب ماست و برای خود ما واال 
برای دیگران که قربانی بی اخالقی و فرصت طلبی 
و نامردی های صاحبان  قدرت و ثروت اند حتی 
بزرگان و دولت مردهایشان تعهد اخالقی ندارند 
و اگر الزم باشد نشان می دهند چقدر الت هستند! 
الگویی بی نظیر از تعهد و اخالق و پای بندی به اصول 

انسانی است و باید باشد.
و اگر مانند اآلن که انقالبمان تثبیت شده است، 
دیگر در موضع انفعال نیستیم و می توانیم با درایت 
و آرامش نظیر گفت وگوی تمدن ها و فعال کردن 
پتانسیل و ظرفیت های کشور )فرهنگی و اقتصادی و 
...( و انقالبمان از انزوای بی دلیل بیرون آمده و از موضع 
فعال نه تنها از جنگ اجتناب ورزیم، بلکه با کمک افکار 
عمومی دنیا ریشه های جنگ و خشونت را بخشکانیم. 
متأسفانه در اثر بی کفایتی و بی هنری و تنگ نظری 
و استبداد و خودکامگی و پیری و خرفت شدن 
مسئوالنمان و کودن ساالری ناشی از آن بجای این که 
دیگران از جنگمان و تعهدمان و پای بندیمان به اصول 
انسانی در جنگ تقدیر کنند و ما خودمان و همتمان این 
باشد که ریشه ِی جنگ در دنیا خشکانیده شود؟ و به 
کراهت حتی از جنگ شرافتمندانه مان سخن برانیم، 
کارمان شده است تقدیس جنگ؛ و هشت سال دفاع 
مقدس را نیز آن قدر به رخ همان مردمی کشیده ایم 
که آن را آفریدند؟! نه تنها مطلوبیتش را ازدست داده، 

بلکه چندش آور و اسباب تهوع شده! ...
علی ای حال، البته طبیعی است که وقتی کشوری 
ناخواسته و یا خواسته در معرض جنگ قرار بگیرد، 
در مظان اتهام به جنگ طلبی و خشونت گرائی قرار 
می گیرد. خصوصاً در موقعی که ناخواسته وارد 
جنگی می شود، ازآنجاکه به کمتر از تنبیه متجاوز 
راضی نخواهد شد و اگر هم کوتاه بیاید، معلوم نیست 
متجاوزی که تنبیه نشده است بار دیگر هوس نکند 
و جنگی به راه نیندازد. آن هم درجایی که امپریالیسم 
با تمام توان در پشت متجاوز ایستاده است؛ و تجربه 
ناموفق آتش بس میان اسرائیل و اعراب هم وجود 
دارد که علی رغم سپری شدن بیش از چهار دهه 
سرزمین های اشغال شده توسط اسرائیل نه تنها به 
صاحبان آن ها برگردانده نشده بلکه اخیراً با دستور 
ترامپ بلندی های جوالن به خاک اسراییل ضمیمه 
شد و در آن سرزمین ها شهرک سازی به سرعت و 
بشدت ادامه دارد، ازاین رو مجبورمی شود جنگ را 
ادامه دهد تا کشور را در سال های آتی از تجاوز متجاوز 
بیمه کند و خود نیز به عنوان جنگ طلب و خشونت گرا 

مطرح شود به امید این که روزی خود را از این اتهام 
ناروا رها ساخته و حقانیت صلح طلبی و مورد ظلم 
و تعدی و تجاوز قرار گرفتن خاک کشورش توسط 
دسیسه های امپریالیسم بر همگان آشکار خواهد شد. 

مالحظه کنید امام خمینی می گوید؛
»از اول من گفته ام که ما به شرط اینکه پیروز 
بشویم در میدان نیامده ایم. ما برای ادای یک وظیفه ِی 
اسالمی، وجدانی، ملی واردشده ایم در این میدان و 
همه ِی ملت ایران که واردشده اند در این میدان و اآلن 
بحمداهلل، همه وارد هستند، توجه دارند و فهمیده اند 
که این گروه های مخالف، یا این قدرت های مخالف 
چه دردی دارند. ما می دانیم که آنها دردشان به این 
چیزها دوا نمی شود و دیگر هم مأیوس ان شاءاهلل، 
باید بشوند؛ و ما ان شاءاهلل، امیدواریم که در همه ِی ابعاد 
این جمهوری، پیروز باشیم و جنگمان هم ان شاءاهلل، 
زودتر تمام بشود؛ و شما و همه می دانند که ما اهل 
جنگ نیستیم که بخواهیم برویم یک کشوری را 
بگیریم یا کشورگشایی بکنیم. ما دنبال این هستیم که 
دنیا در صلح و آرامش باشد. اسالم از اول دارای یک 
همچو مقصدی بوده و خصوصاً در بین مؤمنین، در 
بین مسلمین، اخّوت را سفارش فرموده است، بلکه 

ـ فرموده است. ـ تشریع  ایجاد 
و ما باید با همه برادر باشیم؛ با همه، همه ِی 
مسلمین برادر باشیم و در مقابل کفار ]صاحبان زر 
و زور و تزویر[ بایستیم، نه اینکه ما در مقابل مسلمین 
بایستیم. خوب، ما ناچاریم اآلن، دفاع داریم می کنیم. 
ما تاکنون یک قدم برای جنگ برنداشته ایم؛ این ها همه 
دفاع است. اآلن هم که ما واردشده ایم در خاک عراق، 
برای دفاع است، نه برای چیز دیگر. بیایند آنها کارها را 
انجام بدهند، ما فوراً برمی گردیم. بیایند آنها چیزهایی را 
که باید انجام بدهند، انجام بدهند، ما فوراً برمی گردیم. 
ما نه بصره را می خواهیم ]و نه دیگر شهرها را.[ بصره 
برادر ماست، ما می خواهیم که چه بکنیم؟ و ما همیشه 
احتراز داریم از اینکه در بصره یک وقتی خونی بریزد و 
در سایر شهرهای بغداد ]هم[؛ برای اینکه ما می دانیم 
که آنها با صدام از اول بد بودند. ملت عراق از حاال بد 
نیست، از اول با این حزب بد بود؛ برای اینکه ملت 
عراق، اشخاصی که عالقه مند بودند به آنها، آنها را 
این ها از بین بردند؛ مثل آقای حکیم که مردم عالقه مند 

بودند، مرجعشان بود، ... «
یا در جای دیگر؛

»... آن هایی که این همه فریاد می زنند از حقوق بشر، 
وقتی که می رسند به اینکه حزب بعث صدامی این قدر 
از انسان ها را در اینجا کشته است و آن قدر از انسان ها 
را در اینجا بی خانمان کرده و علیل کرده، عالوه بر 

اینکه از آن همین طوری می گذرند، توجیه هم می کنند. 
توجیه می کنند به اینکه خوب، شما در عراق فالن جا 
را منفجر کردید، این ها هم عوض دادند! یک دروغ 
عراق می گوید برای اینکه تصحیح کند کار خودش 
را، هرروز می گوید که بصره را زدند! این بصره ای 
که زدند، کجاست؟ این جمعیت بصره کجایند که 
زدندشان یا سایر شهرها؟ اسالم اجازه نمی دهد که ما 
مردم بی گناه را برای خاطر گناه دیگری آزار بدهیم. 
منتها آنها می گویند این مسائل را؛ برای اینکه وقتی یک 
بمب یا چند بمب می اندازند و یک جمعیت کثیری را، 
زن و بچه ِی بی گناه را، پیر و جوان بی گناه را می کشند، 

بگویند که ما در ازای آن، این کار را کردیم.«
اما از سوی دیگر چون انقالب همواره ملت را 
در کنار خودش دارد و همین او را بیمه می کرد! شاید 
واقعاً نیازی به ادامه ِی آن وجود نداشت. امام خمینی 

می گوید؛
»یک انقالبی بود که خود ملت انجام داد و قیام 
کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقالب 
را، همان طوری که اسالم را از خودش می داند و این 
اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در 
همه ِی حوایج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود؛ 
بی تفاوت نبود، این طور نبود که رها کنند؛ بعدازاینکه 
انقالب کردند، رها کنند و بروند سراغ کارشان، رها 
نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور 
است که موجب این است که آسیب نبیند این انقالب. 
اگر انقالب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و 
مردم حاضر نبودند در صحنه، آن انقالب دوام نداشت 
و همیشه باید با سرنیزه حفظش می کردند. آن هایی که 
انقالب کردند درجاهایی یا شورش کردند، بعدش 
حفظ انقالب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ 
انقالب را با افراد مؤمن کرد و اآلن هم به دست افراد 

مؤمن این انقالب پیش می رود.«
به هرحال در آن سال ها می توانستیم با توجه 
به حمایت ملت بعد از فتح خرمشهر آتش بس را 
پذیرفته و ضمن این که از هزینه های اضافی جلوگیری 
می کردیم، با ادامه ندادن جنگ حمایت مردمی را هم 
حفظ می کردیم. گرچه ادامه جنگ و تنبیه متجاوز 
حق هر کشوری است که مورد تجاوز قرارگرفته و 
از این بابت نمی توان متعرض رهبران آن کشور شد، 
اما ادامه ِی جنگ- از آن روی که در راستای اهداف 
امپریالیسم برای زمین گیر کردن انقالب و پیدایش 
انحراف در آن بود - قابل تأمل است. علی ای حال با 
ادامه ِی جنگ به راحتی متهم به جنگ طلبی شدیم 
خصوصاً درجایی که همه ِی ابزارهای تبلیغی در 

دست امپریالیسم بود و هست. )ادامه دارد(

تئوری جنگ و انقالب اسالمی

جنگ و انحراف در انقالب ها
کاوه مصدق

kaveh.mosaddeqh@gmail.com

4



دوشنبه 18 آذر1398 - شماره 23  دوهفته نامه6
سیاست] تحزب[

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

زهره رحیمی:

عرض ادب و ارادت دارم خدمت یکایک شما مهمانان 
گرامی به سومین نشست حزب اراده ملت ایران خوش 
آمدید که سومین پلنوم حزبی محسوب می شود دوستان 
از شهرستان ها و استان های دور تشریف آورده اند در فصلی 
که می توانست به کنار خانواده بودن و یا سفرهای تفریحی 
اختصاص یابد اما قدر جلسه را دانسته اند و لطف کرده اند 
و حاضر شده اند از همه آن تفریحات چشم پوشی کرده اند 

تا میزبان آنها در سومین پلنوم حزب اراده ملی ایران باشیم.
دوستان گرامی حتماً الزم است توضیحات مختصری 
درباره پلنوم داده شود و قواعد و مالحظاتی که بر این نشست 
حاکم است شرح داده شود اما این نکته ها را در طی 15 دقیقه 
زمانی که مربوط به من هست می گویم اکنون تا قبل از اینکه 
به قسمت هم اندیشی برسیم و نوبت صحبت تک تک شما 
عزیزان شود برای سخنرانی سه نفر از دوستان آماده می شویم 
اولین سخنرانی توسط افشین فرهانچی قائم مقام حزب 
صورت خواهد گرفت سپس به مدت 15 دقیقه در خدمت 
جناب آقای مختاری ریاست دفتر سیاسی حزب خواهیم 
بود و پس از ایشان در خدمت آقای علی شفاهی هستیم 
که نماینده حزب در شورای عالی سیاستگذاری هستند 15 
دقیقه نیز ایشان صحبت خواهند کرد پس ازآن بخش بعدی 
ما شروع خواهد شد که توضیحات مربوط به آن را خواهیم 
گفت در حال حاضر آماده می شویم تا 15 دقیقه سخنرانی 

آقای فرهانچی را بشنویم:

افشین فرهانچی:

با عرض سالم و درود، از همه عزیزان تشکر می کنم به 
خاطر اینکه زحمت کشیدید وقت گذاشتید و به این پرشوری 
در سومین مجمع اعضای مؤثر حزب )پلنوم( حضور یافتید. 
بحثی که من برای این چند دقیقه آماده کرده ام درباره موضوع 
حکمرانی حزبی است. در طی سال های اخیر شبیه افرادی که 
برای خود لباس می خرند و برخی لباس هایشان خوب به 
تنشان می نشیند و برخی دیگر از لباس ها با وجود زیبا بودن 
به تن آدم نمی نشیند ما هم یک سری تئوری ها و مفاهیم و 

نظریه ها در حزب اراده ملت ایران مطرح کردیم که برخی از 
آنها خوب به تن حزب نشسته است یعنی اگر ما بتوانیم ادعا 
کنیم موضوع دموکراسی خوب به تن حزب نشسته است و 
جمع حاضر نمونه ای از این موضوع است هیچ یک از شما 
منصوب نیستید همه شما منتخب یک جمع هستید یا در کنگره 
انتخاب شده اید یا در شهرستان خود و یا در استان خود انتخاب 
شده اید برای همین فرآیند دموکراتیزاسیون به حزب ما خوب 
نشسته است. فرآیند دیگر مبارزه با فساد بوده است در طی 
سال های اخیر ما نیروی زیادی در مجلسی شوراها نداشتیم 
ولی خوشبختانه همین حدود هشت نیرویی که در ارکان نظام 
داشتیم هیچ یک دستشان به فساد آلوده نشده است ازجمله 
مهندس رسولی، خانم سلماسی، آقای تنوری، آقای بی مقدار و 
قبل از ایشان خود آقای حکیمی پور، آقایان صمدی و کوزه گر 
و دیگر افراد هیچ یک ازاین جهت مشکلی نداشتند شاید مانند 
هر فرد دیگری نقطه ضعف هایی داشته باشند اما فرآیند مبارزه 
با فساد که شعار آن را در حزب از سال ها پیش دادیم و آقای 
حکیمی پور در شورای شهر پیگیری کردند و سایر دوستان در 
مورد آن صحبت کردند خیلی به قامت حزب ما خوب آمده 
است متأسفانه برخی مفاهیم بسیار زیبا هنوز بر قامت حزب 
ما خوب ننشسته است مثالً موضوع اخالق مداری یا اخالق 
تشکیالتی هنوز کامل جا نیفتاده و گاهی اوقات با بسیاری از 
اعضا یا بسیاری از نهادها داخل حزبی مشکالتی داریم یا مثاًل 
موضوع سوسیال دموکراسی که در کنگره قبل نیز مطرح شد و 
در حزب نیز بر روی آن صحه گذاشته شد هنوز به طورجدی بر 
قامت حزب ما ننشسته است این طور نیست که همه ما با یک 
قرائت و نگاه یکسان به یک مفهوم بپردازیم و حزب در اصل 

ادعا کند که این مفهوم، مفهوم کلیدی حزب است.
می توانم مثال های دیگری بزنم ولی در این اواخر بحث 
حکمرانی حزبی به عنوان یکی از نظریه هایی که حزب ما 
دنبال کرده ظاهراً دارد خوب بر قامت حزب ما می نشیند و 
تقریباً همه ما یک قرائت یکسان از آن داریم و همگی داریم 
در مورد آن صحبت می کنیم و حزب ما را آرام آرام به عنوان 
حزبی که یکی از شعارهای اساسی اش یا شاقول های اصلی اش 
حکمرانی حزبی است، می شناسند. همه ما روی اینکه برای 
تحقق یک دموکراسی واقعی در یک کشور باید حزب داشته 
باشیم توافق داریم زیرا همگی آمده ایم و عضو یک حزب 
شده ایم و از این مرحله عبور کرده ایم که به حزب نیاز داریم 
و به ضرورت کار حزبی واقف هستیم و همگی این اعتقاد 
را داریم ولی یک مرتبه که جلوتر می رویم بحث حکمرانی 
حزبی مطرح می شود حکمرانی حزبی به چه معنا است؟ یعنی 
اینکه در ارکان قدرت کشور حزب ها حکم فرمایی کنند و اگر 
مثالً می خواهد رئیس جمهور انتخاب شود از یکی از حزب ها 
باشد نخست وزیر می خواهد انتخاب شود از یکی از حزب ها 
باشد نماینده مجلس می خواهد انتخاب شود نامزد برای شورا 
انتخاب شود هرکسی می خواهد در پست های سیاسی کشور 

قرار بگیرد از صافی و فیلتر احزاب بگذرد معنی این یک استبداد 
حزبی یا انحصار حزبی نیست تجربه بشری در صدسال اخیر 
نشان داده که وقتی حزب ها حکمرانی را هم بر عهده می گیرند 

قضایایی دارد که در ادامه بحث خود خواهم گفت.
متأسفانه در ایران علیرغم اینکه حدود صدسال است که 
احزاب را چه در زمان قاجاریه و چه در زمان پهلوی و چه در 
جمهوری اسالمی داریم ولی هنوز حکمرانی حزبی به معنای 
کامل کلمه محقق نشده است و هنوز انتخابات ما تبدیل به 
انتخابات حزبی نشده است و هنوز مردم ما به این داستان 
عادت نکرده اند درحالی که در همسایگی کشور ما یعنی در 
عراق و افغانستان که دموکراسی های بسیار لغزان و نوپایی 
دارند می بینید در تمام مجلس آنها نیروهای حزبی نشسته اند 
این تعریف از ما حزبی ها نیست مزیت حکمرانی حزبی این 
است که مردم می دانند با چه کسی طرف هستند و فردا چه 
کسی باید پاسخگوی آنها باشد حکمرانی حزبی بزرگ ترین 
مزیتی که باعث شده در دنیا پا بگیرد مسئولیت پذیر شدن افراد 
سیاسی است. در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد فرض می کنیم 
اشتباهاتی رخ داده است و فرض می کنیم که عملکردی بد بوده 
است چه کسی این عملکرد بد را داشته است یک نفر آقای 
احمدی نژاد یا فوقش بگوییم آقای مشایی؟ پس تشکیالتی 
که آنها را سرکار آورد و آقای الهام و دیگر دوستان آنها کجا 
هستند؟ اگر تشکیالت حزبی بود ما به عنوان مردم در انتخابات 
بعدی به راحتی می توانستیم قضاوت کنیم اگر عملکرد آن تیم 
خوب بوده در انتخابات به آنها رأی بدهیم اگر عملکرد آنها بد 
بوده ما به آنها رأی ندهیم، این مفهوم ساده حکمرانی حزبی 
است. این حکمرانی حزبی عالوه بر این چند مزیت دیگر هم 
دارد. یکی آنکه حزب ها را صاحب برنامه می کند شما وقتی 
می خواهید مسئولیتی بپذیرید باید برنامه بنویسید. یک فرد 
باهوش ترین و نابغه ترین فرد این کشور هم باشد به تنهایی 
که نمی تواند برای همه حوزه ها برنامه بنویسد. پس قاعدتًا 
وقتی در یک تشکیالت حزبی مستقر شود و حزب او رأی 
بیاورد شما می توانید به طور خودکار بفهمید در چه حوزه هایی 
آدم دارد و در چه حوزه هایی باید برنامه داشته باشد و کم کم 
برنامه محوری هم راه می افتد. خارج از مکانیسم حزبی برنامه 
محوری جا نمی افتد. تربیت نیرو نیز مزیت دیگر است که 
خارج از مکانیسم حزبی شما نمی توانید نیروی تشکیالتی 
خوب تربیت کنید. همه ما که اینجا نشسته ایم آرام آرام در 
بدنه یک حزب با جدل هایی که داریم و جلساتی که برگزار 
می کنیم و با موضع گیری هایی که می کنیم داریم پخته می شویم 
هم به عنوان یک نیروی حزبی وهم به عنوان نیروی انتخاباتی و 
هم به عنوان نیروی ستادی ماهر می شویم؛ برای همین است که 
در دنیا به صورت موردی در موارد خاص ممکن است اجازه 
بدهند فرد غیر حزبی بر مسند قدرت قرار بگیرد وگرنه همه جا 
آدم حزبی هست. شما اآلن در نظام سالمت آیا جرأت می کنید 
بیمار خود را به پرستاری که کارآزموده نیست بسپارید؟ به 

مدرک و تجربه اش اعتماد می کنید زیرا یک نهادی او را تأیید 
کرده این نهاد در عالم سیاست حزب ها هستند. بعضی ها به 
صفت مدرکمان در این تشکیالت حضور پیدا می کنیم، مدرک 
علوم سیاسی یا علوم اجتماعی یا اقتصاد داریم بعضی هایمان 
به صفت توانایی که در این حزب ها بروز می دهیم آرام آرام 
می آییم تا جایی که به قدرت برسیم در ایران این اتفاق نیفتاده 
است. در آخرین موردی که برخی از فعاالن سیاسی تالش 
کردند که حکمرانی حزبی را محقق کنند باز نهایتاً شورای 
نگهبان جلوی این امر را گرفت زیرا قرار بود انتخابات بعدی 
کشور ما یک انتخابات نیمه حزبی نیمه مستقل باشد، عماًل 

این اتفاق نیفتاد.
دوستانی که مخالف کار حزبی به معنای حکمرانی حزبی 
هستند از این می ترسند که وقتی حکمرانی حزبی اتفاق 
بیفتد مسائل خیلی شفاف می شود. عمالً اگر به کشورهای 
دیگر مراجعه کنید هنوز به یاد دارند که زمان میتران حزب 
سوسیالیست فرانسه فالن موضع را گرفته است و اصالً کاری با 
آقای میتران ندارند حزب سوسیالیست یک موضع گرفته و باید 
پای آن موضعش بماند، اگر بردی داشته به او امتیاز می دهند اگر 
باخته امتیاز نمی دهند؛ درحالی که ما به همین سادگی در خیلی از 
فضاهای مجازی می بینیم حتی برخی از دوستان اصالح طلب 
نیز اشاراتی دارند که آقای احمدی نژاد بهتر بود خوب اگر قرار 
است ما که کنش گر سیاسی هستیم بعد از مدتی یادمان برود 
که در زمان آقای احمدی نژاد چه اتفاقاتی افتاده وای به حال 
جامعه عادی. طبیعی است که جامعه عادی به راحتی فراموش 
می کند که زمان آقای احمدی نژاد چه اتفاقاتی در این کشور 
افتاد چه درآمد ارزی داشتیم با آن درآمد چه کاری انجام دادیم. 
خوبی حزب این است که جلوی این داستان را می گیرد. حاال 
حاکمیت خیلی به این حکمرانی حزبی توجه نمی کند زیرا 
تا موقعی که فضا شفاف نباشد پشت پرده ها تصمیم گیرنده 
هستند. افرادی که در سایه هستند تصمیم گیرنده هستند. خیلی 
هم ربطی به جناح اصالح طلب و اصول گرا ندارد. در هر دو 
جناح برخی منفعتشان در این است که تصمیم گیری های پشت 
پرده را داشته باشند و شفاف با جامعه بازی نکنند این ها جلوی 

حکمرانی حزبی را می گیرند.
قاعده حکمرانی حزبی این است که با قوانین محقق 
شود؛ خیلی کار ساده ای است افغانستان که یک دموکراسی 
بسیار بسیار نوپا دارد چون قوانین مجلس آن قید می کند که 
یا در داخل حزب ها باشید یا اگر اشتباه نکنم 50 هزار امضا 
جمع کنید طبیعی است که امکان جمع آوری 50 هزار امضا 
خیلی سخت است و خودبه خود فرد مسیر ساده تر را انتخاب 
می کند یا در ترکیه کرسی های مستقل هست ولی شرایط بسیار 
دشوار است؛ بنابراین افراد ترجیح می دهند در حزب ها ثبت نام 
کنند. در کشورهای اروپایی که مدت های مدیدی است که 
کرسی های افراد مستقل را هم ندارند و سیستم کامالً حزبی 
شده است. پس ساده ترین راه این بوده که قانون اصالح شود 

برای همین نیز ما باید همواره جزو اهداف و برنامه های 
مجلسمان این باشد که چه از ما و چه از اصالح طلبان هرکسی 
وارد مجلس شد یکی از اولین دستور کارهایش این باشد که 
در جهت تحقق حکمرانی حزبی کمک کند ولی ممکن است 
تا ما به آن نقطه آرمانی و تعیین قانون برسیم خیلی طول بکشد 

طی این مدت چه کارهایی می توان انجام داد؟
اگر دفت کرده باشید آقای حکیمی پور در اکثر 
سخنرانی هایشان کلیدواژه حکمرانی حزبی را به کار می برند. 
حجت االسالم رهامی در اکثر صحبت هایشان کلیدواژه 
حکمرانی حزبی را به کار می برد. آقای داوود فیرحی در اکثریت 
سخنرانی های خود حکمرانی حزبی را مطرح می کند. یک راه 
این است که ما جامعه را با این مفهوم آشنا کنیم و به تدریج آن 
را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم. راه دیگر این است که 
حداقل در مناسبات داخلی خودمان و مناسباتی که ما در داخل 
جناح های مختلف داریم بر حکمرانی حزبی پافشاری کنیم ما 
نقدمان به دوستان اصول گرا و در داخل جبهه اصالح طلبی این 
بوده که شما افرادی را بر سرکار می آورید که بعدها نمی توانید 
مسئولیت آنها را بپذیرید و زیر بار کارهایشان بروید و آن کارها 
را قبول کنید و بعد می خواهید از زیر بار مسئولیت فرار کنید. 
باالخره آقای احمدی نژاد را چه کسی سرکار آورده؟ دوستانی 
که ایشان را سر کار آوردند باید جوابگو باشند همان طور که 
اگر ما به عنوان اراده ملت آقای روحانی را سرکار آوردیم باید 
جوابگو باشیم و مردم در هر انتخاب نگاه کنند ببینند ما در 
فرآیند دراز مدت نه یک روزه نه دو روزه نه یک انتخابات ما 
چه کردیم و چه افرادی را سرکار آوردیم و بر آن اساس ما را 
قضاوت کنند. این خیلی مفهوم ساده و طبیعی است. در ایران 
دچار مشکل شده ایم. پس کار دیگری که می توانیم انجام دهیم 
این است که در تمام مناسباتی که داریم و در تمام جلساتی که 
حضور پیدا می کنیم و مجامعی که عضویت داریم روی این 

موضوع تأکید کنیم.
در شورای هماهنگی نقد و بحث ما با دوستان یکی این بود 
که شما ظاهراً در انتخابات پیش رو باز می خواهید مکانیسم 
قبل را به کار ببرید بمانید و ببینید روز آخر چه کسانی تأیید 
صالحیت می شوند بر اساس تأیید صالحیت شده ها فردی 
را انتخاب کنید خوب معلوم است ته آن می شود لیست امیدی 
که اآلن تعداد افراد آن معلوم نیست و از عملکرد و بی برنامگی 
آن هم که دیگر صحبتی نمی کنیم، مسئولیت آن را هم کسی 
نمی خواهد بپذیرد یعنی حتی آقای خاتمی که به هرحال مسئول 
مستقیم انتخاب این لیست است نمی پذیرد که این افراد را خود 
بر سر کار آورده است و بعد ما انتظار داریم آقای خاتمی دفعه 
بعد بگوید که مثالً به الف یا ب رأی بدهید، بعد مردم اعتماد 
کنند اصالً مهم نیست که دوستان ما و هم حزبی و هم جناح ما 
هستند یا خیر، این حق طبیعی جامعه است که اگر دفعه قبل 
آقای خاتمی اشتباه کرده این دفعه به آقای خاتمی گوش ندهند. 
ما نباید به موج سازی ها تن بدهیم و هر دفعه موج درست کنیم 
و جامعه را فریب بدهیم. غیر از حکمرانی حزبی یعنی فریب 
جامعه یعنی گول زدن جامعه؛ آیا ما خودمان خوشمان می آید 
ما را گول بزنند طبیعی است که ما به عنوان یک نهاد حزبی باید 
با مظاهر غیر حکمرانی حزبی مخالفت کنیم. حال اینکه این 
حکمرانی حزبی چه شاخص هایی دارد چه مصادیقی دارد 
چقدر زورمان می رسد دیگر بسته به توان احزاب است بسته 

به توان  همه افرادی است که در احزاب دیگر هستند.

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

این نشست که با دستور جلسه راهبردها و استراتژی های حزب اراده ملت در جریانات 
سیاسی کشور و انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی بود در دو دوره رأی گیری از اعضای 
حاضر تصمیم بر آن شد که حاما ضمن حفظ مواضع انتقادی از رفتارهای غلط گذشته و شکایت 
از انحصارطلبی ها، در قالب ساختارها و سازوکارهای جریان اصالحات به نقش آفرینی بپردازد. 

 این 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 درمورد  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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سحر حیدریان- مسئول روابط عمومی 
دفتر مشهد: در ابتدا به بررسی تاریخچه این روز 
می پردازم. در 25 نوامبر 1960 سه خواهر مبارز 
اهل دومنیکن که برعلیه دیکتاتوری موجود در 
کشورشان مبارزه می کردند، توسط این رژیم 
به قتل رسیدند. 21 سال بعد در مجمع عمومی 
سازمان ملل در تاریخ 17 اکتبر 1997 این روز به 
نام »روز جهانی منع خشونت علیه زنان« نام گذاری 
شد تا همه جوامع اهتمام ویژه ای به بحث خشونت 
به دلیل جنسیت زنان داشته باشند. با این مقدمه وارد 

بحث می شویم. جناب پنابادی بفرمایید. 
حامد پنابادی: با سالم، خاطرم هست، دفعه 
پیش که 8 مارس و روز جهانی زن در خدمت 
این جمع بودیم و بحث شکاف های جنسیتی 
مطرح بود، اینکه زنان در محیط کار از نابرابری 
رنج می برند. آن موقع اگر یادتان باشد بحث 
شیخ االسالم در پرونده پتروشیمی داغ بود و حاال 
که بحث خشونت علیه زنان است بحث فرماندار 
شهر قدس مطرح است و به نظرم این هم زمانی 

جالب آمد.
می خواهم از مفاهیم پایه و تعریف سازمان 
جهانی بهداشت و سازمان ملل از خشونت 
شروع می کنم. گفته شده منظور از خشونت 
»هرگونه عمل خشونت آمیزی مبتنی بر جنسیت 
که سبب بروز آسیب های روانی، جسمانی و رنج و 
آزار زنان و محرومیت اجباری یا اختیاری از آزادی 
در زندگی عمومی یا خصوصی شود، خشونت 

علیه زنان محسوب می گردد.«
این تعریف چند مؤلفه مهم دارد، یکی بحث 
پیامدهای اعمال خشونت است که می تواند 
آسیب های جسمی یا روانی به وجود آورد. بحث 
دیگر، بحث محدودیت اجباری یا اختیاری است. 
به عنوان مثال اگر خانمی در ایران اصالً تمایلی به 
حضور در ورزشگاه نداشته باشد در شرایط فعلی 
ایران او دارای محدودیت اختیاری است. اگر خانم 
دیگری متمایل به داشتن این حق باشد و شرایط 
فراهم نباشد شامل محدودیت اجباری می شود. 
نکته دیگر تکیه بر دو حوزه عمومی و خصوصی 
است. در گذشته منظور از خشونت عمدتاً بحث 
خشونت خانگی بود، اما از دهه های پیش تاکنون 
بحث خشونت در عرصه های عمومی نیز 

موردتوجه قرار گرفته است.
از دیدگاه جامعه شناسانه خشونت یک رفتار 
اکتسابی است. هر فردی در فرایند اجتماعی شدن 
خشونت را می آموزد به شکلی که شاید فرد عامل 
خشونت با توجه به نهادینه شدن این رفتار در 
جامعه اصالً متوجه این نباشد که عملش مصداق 

خشونت است.

در پاسخ به دوستانی که مدعی اند چرا ما روز 
جهانی خشونت علیه مردان نداریم باید گفت 
اتفاقاً ما روز جهانی خشونت داریم که شامل همه 
می شود اما اینجا بحث ما با تکیه بر جنسیت است. 
ما وقتی بحث از جامعه پذیری جنسیتی می کنیم 
منظور کلیشه های جنسیتی است که در فرد نهادینه 
می شود و همین کلیشه ها مثل فرودست یا ضعیف 
بودن زنان یا قوی و مستقل بودن مردان، حلقه اصلی 
خشونت علیه زنان است. گاهی همین کلیشه ها به 
ضرر مردان هم هست، به گونه ای که اگر یک مرد 
از این الگوی غلط سرپیچی و به گونه ای دیگر با 
زن برخورد کند، جامعه این را برنمی تابد و به مرد 
القا می کند که فاقد قدرت، صالحیت، اقتدار و 

مهارت های ارتباطی است.
مؤلفه دیگر در تعریف سازمان ملل بحث انواع 
خشونت است. هانا آرنت در کتاب خشونت به 

بررسی ذات و محتوای خشونت می پردازد.
منصوره موسوی: اگر اجازه بدهید چند نکته 
ذکر کنم. البته بحث ما از خشونت علیه زنان، 
خشونت هایی است که صرفاً به خاطر جنسیت 
زن، اعمال می شوند، به همین دلیل شامل خشونت 
علیه مردان نمی شود. طبق آمار سازمان ملل نسبت 
خشونت علیه زنان و مردان 94 در صد به 6 در 
صد است که می بینیم خشونت علیه جنس مرد 
چنان قابل توجه نیست. طبق آمارهای دولتی 
ایران از هر 5 زن حتماً 1 زن خشونت فیزیکی را 
تجربه می کند، کما اینکه خشونت های خاموش 
یا خشونت های گزارش نشده به پزشکی قانونی 
اصالً جایی در این آمارها ندارد. نکته دیگر در مورد 
فرماندار شهر قدس، جنسیتی برخورد کردن در این 
مورد هم مصداق خشونت جنسیتی است، زیرا 
اولین بحثی که مطرح می شود فارغ از ماهیت اصلی 
امر، بحث جنسیت عامل پیش کشیده می شود و 

جنبش فمینیستی را محکوم می کند.
پنابادی: برگردیم به بحث تعریف آرنت از رابطه 
قدرت و خشونت، خانم آرنت معتقد است زوال 
قدرت موجب جایگزینی با خشونت می شود، 
بدین معنی هرکجا اقتدار کاسته شده، دعوت به 
خشونت دیده می شود. شکاف های جنسیتی 
معلول تاریخ مردساالرانه است. در تقسیم کار سنتی 
زنان در داخل خانه ها ماندند و مردان در عرصه 
اجتماع به فعالیت پرداختند که همین زمینه ساز 
کلیشه ها و شکاف های جنسیتی و عامل خشونت 

علیه زنان شد.
سه نوع اقتدار مطرح شده در نظریات آرنت 
شامل اقتدار دموکراتیک، اقتدار کاریزماتیک و 
اقتدار مردساالرانه است. وقتی در یک الگوی 
تاریخی مردان تفوقی نسبت به زنان یافتند دیگر 

نمی خواهند آن برتری را از دست بدهند و 
خشونت جنسیتی بروز می یابد. رفع شکاف های 
جنسیتی سبب کاستن این نوع خشونت می شود.

در انواع خشونت، خشونت های آشکار 
شامل خشونت جنسی در بستر زناشویی، کتک 
زدن، بکار بردن الفاظ رکیک، نگاه ابزاری به زن و 

احساس مالکیت است.
رابطه معکوس معناداری بین تحصیالت، 
استقالل مالی و تجربه خشونت در زنان وجود 
دارد. در حوزه آموزش و بهداشت در ایران و جهان 
شاهد برابری جنسیتی هستیم و این باید به سایر 
حوزه ها مثل سیاست و اقتصاد تسری یابد. مثل 
همین ماجرای فرماندار شهر قدس، قضاوت با 
همین انگاره های فرهنگی و فرهنگ مردساالرانه 
به مطالبات برابری خواهانه ضربه میزند. در همین 
مورد خاص کلیشه های جنسیتی توسط رسانه ها 
بارها و بارها بازتولید می شود و توجیهشان 
انعکاس صدای جامعه است. همین امر موجب 
ایجاد چرخه تسلسل و تثبیت شکاف جنسیتی 

می گردد و تهدید مهمی محسوب می شود.
حیدریان: با تشکر از توضیحات مدون و مفید 
آقای پنابادی، از خانم موسوی می خواهم در ادامه 
توضیحاتی در مورد ابعاد پنهان خشونت علیه زنان 
ارائه بفرمایند که اذهان از این مصادیق آگاه شوند.

منصوره موسوی: صحبت در مورد خشونت 
علیه زنان حتی اگر منجر به ارائه راهکار هم نشود، 
می تواند آگاهی بخش و مفید باشد. بحث موردنظر 
من برای این جلسه، مبحث خشونت علیه زنان 
در محیط کار است. همه خشونت ها به قوانین و 
ساختارهای سیاسی برنمی گردد. بخش زیادی از 
این ها حاصل انگاره های فرهنگی ماست خصوصًا 
مبحث فرادست انگاری مردان و فرودست انگاری 
زنان که در کهن الگوها هم مرد برخالف زن یک 
انسان کامل است. در بحث محیط کار ما از زنان دو 
انتظار متضاد داریم، یک اینکه با ورود به عرصه کار، 
تمام ابعاد زنانه خود را وا نهند و به مرد تبدیل شوند، 
مثل همین مانتوهای اداری که شکل لباس رسمی 
مردانه است. درعین حال زنانی بدون لطافت زنانه 
موردپسند نیست و زن را دچار چالش دوگانگی 
ارزشی می کند. راه رفتن در روی این لبه کار 
دشواری است که زنان با آن روبرویند. اولین بار 
در جنبش me too این بحث توسط بازیگران 
هالیوودی آغاز شد و در ایران با عنوان »من هم 
تجربه کردم« هم صورت گرفت که البته محدود 

بود و بازتابی نداشت.
از مصادیق خشونت در محیط کار می توان 
به شرایطی اشاره کرد که توانمندی های زنان 
دست کم گرفته می شود، نقش های سنتی مثل 

خیاطی و آشپزی به زنان دیکته می شود و یا 
مواردی که زنان با معیارهای جنسیت زده مثل 
زیبایی، جوانی و یا خوش اندامی در محیط کار 
ارزیابی می شوند. موضع قیم مآبانه همکاران مرد 
یا دستمزد نابرابر در شرایط کاری مساوی از دیگر 
مصادیق این امر است. خشونت های روانی که 
باعث کاهش اعتمادبه نفس، از دست دادن آبرو 

و حس امنیت می شود.
معموالً طبق تابوهای موجود در ایران، دیده 
می شود در جلسات کاری به زنان اجازه اظهارنظر 
داده نمی شود و یا مکان خوبی برای نشستن زنان 
در نظر گرفته نمی شود که مصداق خشونت روانی 
است. نبودن محیط هایی جهت تعویض لباس و 
استراحت کارگران زن، عدم توجه به شرایط زنان 
باردار و یا شیرده، کنترل بیش ازحد ساعت های 
کاری و عدم اعطای مرخصی های استحقاقی از 
نمونه های دیگر خشونت در محیط کار است. 
گاهی اوقات عنوان می شود که زنان جای یک 
مرد را در عناوین شغلی گرفته اند که امری مضموم 
است. چرا باید عنوان شود که این موقعیت شغلی 

به طور پیش فرض از آن مردان است؟
سحر حیدریان: خانم موسوی در این مصداق 
اخیر شاید دلیلش این باشد که به لحاظ عرفی و 
قانونی این مردان هستند که درنهایت و تحت 
هر شرایطی به تنهایی موظف به تأمین معاش 
خانواده اند و بعضاً مدرن ترین زنان هم شراکت 
در تأمین اقتصادی خانواده را نمی پذیرند و در 
بزنگاه هایی معتقدند وظیفه ای در این امر ندارند، 
شاید همین باعث به وجود آمدن این نگرش 
در مردان می شود. منصوره موسوی: خب زنان 
در سرشماری حساب می شوند، پس وقتی 
تحصیالت و تخصص دارند جایگاه خودشان را 
باید داشته باشند. در ضمن این تناقض را قانون باید 
حل کند. چرا مردان هیچ گاه به این موضوع اشاره 
نمی کنند؟ شاید از این که رئیس خانواده باشند و بر 
زنان سلطه داشته باشند راضی هستند. مردها باید 

در این موضوع قلم فرسایی کنند نه زنان.
خشونت کالمی که از مصادیق خشونت علیه 
زنان است، در محیط کار به وفور شنیده می شود. 
مثالً به پزشکان زن می گویند تو بخیه زدن بلدی، 
این با خیاطی فرق می کند؛ و یا توضیحات اضافه 
برای فهماندن مطالب به کار می برند که من به آن 
»مرضیح دادن« می گویم، توضیحات اضافه مردانه. 
مثالً حین رانندگی راهنمایی می کنند و مرتب 

توضیح می دهند که زنان چه کار کنند.
خشونت جنسی در محیط کار مثل توجه 
بیش ازحد به اندام زنان، ظاهر یا آرایش، تهدید به 
اخراج در صورت نپذیرفتن تقاضای جنسی، لمس 

بی مورد و ناخواسته زنان و مواردی ازاین دست را 
شامل می شود که گاهاً منجر به انصراف زنان از کار 
در محیط اجتماعی می شود. متأسفانه از این موارد 

آمار دقیقی در ایران در دسترس نیست.
حیدریان: از خانم موسوی سپاسگزارم بابت 
توضیحات کاملشان. آقای پنابادی لطفاً کمی به 

مبحث راهکارها بپردازیم.
حامد پنابادی: قبل از ارائه راهکارها اجازه بدهید 
به این نکته اشاره کنم که همواره راویان تاریخ، متون 
دینی و کهن الگوها مردان بوده اند که این در نوع 
نگرش مردساالرانه متون تأثیرگذار بوده است و 
اگر زنان راویان تاریخ بودند قطعاً داشته های ما از 

متون این گونه نبود.
نکته دیگری که می خاستم یادآوری کنم 
اینکه وقتی میگوییم زنان در مناصب اقتصادی و 
سیاسی پاک دست تر هستند نمی خواهیم برتری 
زنان نسبت به مردان را اثبات کنیم. شاید دلیل این 
امر این باشد که زنان بیشتر در روند کاری پاالیش 
می شوند یا به عبارتی بیشتر زیر ذره بین های 

نظارتی هستند.
همچنین در مورد خشونت زنان علیه زنان، 
متأسفانه دیده می شود خود زنان هم کلیشه های 
جنسیتی را برعلیه خودشان به کار می برند. مثالً در 
مورد مردی که همسر دوم را اختیار می کند، زنان 
انگشت اتهام را به سمت زن اول می گیرند، از 
کم وکاستی های او سخن میگویند و مرد را مجبور 

به این تصمیم می دانند.
در مورد راهکارها مهم ترین امر از بین رفتن 
خألهای قانونی است. مثالً الیحه منع خشونت 
علیه زنان هنوز سرگردان است و به نتیجه ای 
آگاهی  افزایش  بعد  بحث  است.  نرسیده 
خانواده هاست که در جوامع کمتر توسعه یافته از 
ضرورت بیشتری برخوردار است. ساالنه 246 
دانش آموز دختر و پسر در مسیر و یا درون مدرسه 
مورد آزار قرار می گیرند. ارتباط والدین با مسئولین 
مدرسه و ایجاد گروه های مشاوره ای می تواند این 
موارد را کاهش دهد. کمک به زنان و دختران در 
گزارش خشونت نکته مهمی است که باید به 
آن توجه ویژه شود. اورژانس اجتماعی 123 در 
ایران وجود دارد و خانه های امنی در چند شهر 
کشور برای قربانیان خشونت ایجاد شده است که 
باید گسترش یابد. زنان باید مداخالت اجتماعی 
اصولی را در این موارد بپذیرند تا جلوی آسیب های 
بیشتر گرفته شود. مثالً در تحقیقاتی که در همین 
شهر مشهد صورت گرفته زنانی که در یک سال 
اول زناشویی، مورد آزار و خشونت همسر قرار 
گرفته اند، در سال های بعدی زندگی مشترکشان 
نسبت به زنان دیگر درصد خیلی باالتری قربانی 

خشونت شده اند. این آمار لزوم دخالت نهادهای 
اجتماعی را برای پیشگیری از آسیب های جدی 

بعدی نشان می دهد.
سحر حیدریان: آقای پنابادی اینجا یک نکته ای 
مطرح می شود و آن محدودیت اجرایی نهادهای 
اجتماعی در مسئله خشونت خانگی زناشویی 
است، به گونه ای که با وجود پیگیری های این 
نهادها، بازهم در دادگاه ها و مراجع قضایی مردان 
دست باالتری در استفاده از قوانین مربوط به 
خانواده دارند که موجب محدودیت اقدامات 
اورژانس های اجتماعی و ناامیدی زنان در 
پیگیری این آزارها می شود. حتی در مواردی زنان 
با بازگشت به خانه همسر، بیشتر مورد آزار قرار 

می گیرند. این نکته را چگونه توضیح می دهید؟
پنابادی: من از دوستی به نام خانم شاهرودی در 
اورژانس اجتماعی همین را پرسیدم. ایشان توضیح 
دادند که ما هم در مواردی به قانون مسلطیم و بلدیم 
چطور مداخله کنیم که مشکی پیش نیاید. پس به 
نظر من بهتر است پیش داوری نکنیم و مداخله 
اجتماعی را بپذیریم. کما اینکه زنانی که این 
خشونت ها را پیگیری می کنند و پرونده ای را 
در پزشکی قانونی تشکیل می دهند دست کم در 
صورت تکرار خشونت دست باالیی در دادگاه ها 
دارند. بگذاریم این بن بست های قانونی ایجاد شود 
تا به فکر رفع آن باشیم.راهکار بعدی صحبت کردن 
قربانیان راجع به تجربیات تلخ خود با دیگران است 
که هم به روشنگری بحث کمک می کند و هم 
باعث درمان آالم قربانیان خواهد بود. طراحی 
فضاهای شهری نیز مسئله مهم دیگری است که 
از نظر طراحی کالبدی و طراحی کاربری امنیت 
زنان را در فضای عمومی نظر نمی گیرد. مثالً میزان 
روشنایی در عبور و مرور زنان بسیار مؤثر است و 
یا بافت های ناهمگن شهری بیشتر می تواند امنیت 

را تأمین کند.
منصوره موسوی: قربانی نکوهی هم یکی 
از معضالت فرهنگی ماست؛ یعنی به جای 
سرزنش عامل خشونت، قربانی خشونت را 
مواخذه می کنیم و انگشت اتهام به سمت او گرفته 
می شود. این باعث می شود قربانی سکوت کند و 
دیگر خشونت را گزارش نکند؛ و در پایان بگویم 
اعتقاد من این است که عامالن خشونت بیماران 
روانی نیستند و با این برچسب نمی توان این افراد 

را تبرئه کرد. متشکرم
حیدریان: با سپاس از همه دوستان، امیدواریم 
با طرح این مباحث بتوانیم در کمرنگ شدن و 
درنهایت ریشه کن شدن این معضل اجتماعی 
گامی برداریم. با امید به تداوم این نشست ها همه 

شما را به خدای مهربانی ها می سپاریم.

جامعه] زنان[

خشونت علیه زنان چالش ها و راه کارها

سومین نشست از سلسله نشست های، زنان عصر ما با 
موضوع، خشونت علیه زنان به همت کمیته زنان حزب اراده 
ملت ایران دفتر مشهد در تاریخ 14 آذرماه 1398 در محل این 
دفتر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی حامای مشهد، در 
این جلسه که منصوره موسوی جامعه شناس، مدرس دانشگاه 
و مترجم و حامد پنابادی جامعه شناس، روزنامه نگار و عضو 
فعال اجتماعی حامای مشهد حضور داشتند در قالب سخنرانی 
و پرسش و پاسخ به بررسی تعریف و ابعاد خشونت علیه زنان 
در ایران و جهان پرداختند. در بدو امر سحر حیدریان، مجری 

نشست به بیان تاریخچه نام گذاری 25 نوامبر به روز »منع خشونت 
علیه زنان« و لزوم اهتمام به این معضل اجتماعی پرداخت. سپس 
حامد پنابادی به بیان تعریف سازمان ملل از خشونت علیه زنان 
پرداخت و فاکتورهای موجود در این تعریف را بررسی کرد. وی 
همچنین با تکیه بر نظریات آرنت و مارکس ابعاد جامعه شناسانه 
خشونت را تشریح نمود. در ادامه منصوره موسوی خشونت علیه 
زنان در ایران و چند نمونه بارز این امر را بیان نمود. وی همچنین 
به صورت خاص به بحث، خشونت در محیط کار زنان تأکید و 
ابعاد آشکار و پنهان آن را توضیح داد. خشونتی که سعی دارد زنان 

را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به حاشیه 
براند. مقوله ناامنی در جامعه با تکیه ویژه بر طراحی شهری در دو 
شاخه طراحی کالبدی و طراحی کارکردی، بحث دیگری بود که 
توسط پنابادی مطرح و بر ضرورت توجه بیشتر بر ایجاد امنیت 
برای زنان تأکید شد.درنهایت سخنرانان جلسه به بیان دیدگاه های 
خود در زمینه راه کارها و سیاست های پیشگیرانه در زمینه بروز 
خشونت علیه زنان با تأکید ویژه بر بحث آموزش در مدارس و 
الگوهای تربیتی خانواده پرداختند. عالوه بر این، قربانی نکوهی 
و مقصر جلوه  دادنِ فردِ موردخشونت قرارگرفته، به عنوان یکی از 

مهم ترین عوامل بازدارنده در پرداختن به قربانیان خشونت مطرح 
شد. پنابادی همچنین تأکید کرد وجود تشکل های مدنی در زمینه 
آگاهی بخشی فرهنگی و رسیدگی به زنانی که مورد خشونت 
خانگی یا عمومی واقع شدند، نقش بسزایی در کاهش آسیب های 

ناشی از این عارضه اجتماعی دارد.
در پایان برخی از حاضرین در جلسه به طرح نظرات، سؤاالت 
و ابهامات خود در زمینه تفاوت های جنسیتی زنان و مردان و 
سایر مصادیق خشونت پرداختند که با پاسخ ها و نظرات تکمیلی 

سخنرانان همراه شد.

دیدگاه

من بهترین تست زن ریاضی و فیزیک بودم. 
همیشه معدلم بیست بود. با معدل خوبم رتبه  
پذیرش بهترین دبیرستان را آوردم. و در رشته  
ریاضی شاگرداول بودم. با رتبه  عالی مهندسی 
صنایع قبول شدم و دانشجوی ممتاز دانشگاه 
شریف شدم مقاالت بسیار زیادی ارائه دادم 
و همیشه بهترین بودم و بهترین و پربارترین 
مقاالت را ارائه دادم. بعد از فارغ التحصیلی وارد 
بازار کار شدم. و خدا را شکر موفق بودم. یک 
روز دعوت نامه برای من آمد که در همایش 
شرکت کنم. سخنرانی و پانل تخصصی خود 
را عهده دار شدم همه چیز به خوبی پیش رفت 
ولی در یک مرحله دچار چالش شدم دکترای 
صنایع از بهترین دانشگاه کشور در همایش 
علمی در یک نکته  تاریخی و جغرافیایی مطلب 
دچار ناتوانی شدم و بسیار خجالت کشیدم یاد 
دوران مدرسه افتادم که جای کالس تاریخ و 
جغرافیا یک درمیان کالس فوق العاده  فیزیک و 
ریاضی داشتیم. نمی دانم، مشکل از کجا بود،؟! 
من؟! یا مدارسی که به حال خود رهاشده اند که 
به دروس علوم اجتماعی و تاریخ و جغرافیا 
بی احترامی می شود؟! هرچند ما در رشته  خود 

کمتر می خواندیم اما همان هم غنیمت بود.

 کالس فوق العاده 

فاطمه امامی
قائم مقام کمیته زنان )غرب کشور(
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حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا

   احمد حکیمی پور
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 هادی اخوان
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 محمد علی کوزه گر
حوزه انتخابیه شهریار

 محمد مهدی کریمی
حوزه انتخابیه شاهرود

 مهدی علی آبادی
حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه

 علی شفائی
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 مرتضی منصوری
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 محمد مسیبی
حوزه انتخابیه کرج

 حسین زارع
حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان

 سیده ماریه طباطبایی
حوزه انتخابیه دامغان

 سید معروف صمدی
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 مهدی نجفی
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 فاطمه امامی
حوزه انتخابیه کرج

 جعفر نامدار
حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد  و  ارسنجان

 غالمرضا البوغبیش مکسری
حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر

 کمال مرادی
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 مسعود خادمی
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

 رحمان سعادت
حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه

 حبیب اهلل االزمنی
حوزه انتخابیه گرگان و آق قال

 علی یوسفی
حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب

 شهرام آقایاری
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

حسن عسگری
حوزه انتخابیه تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات

  ابوالقاسم تبریزیان
حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه

 به ناز نوروزی
حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز

 جواد خواجه تراب
حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر


