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ماایرانیانامروزبیشازهرزمانیبههمدلیوهمراهینیازمندیمحتی
برایاعتراضوتحولخواهیهمنیازمندهمراهیوهمدلیهستیم.در
مقالهحکمرانیحزبیبااشارهبهتخصصیشدنامرسیاسیهمانندهمه
اموردیگرمانندمهندسی،پزشکیوسایرامورخدماتیتولیدیاقتصادی
وفرهنگیواجتماعینشاندادیمکهاگرتنبهتخصصیشدنامرسیاسی
ندهیم،همهنهادهایحکومتیازکارویژهاصلیخوددرارائهخدماتبه
جامعهبازماندهوالجرمدرراهسیاسیکاریوجبههبندیهاوصفآرایی
درمقابلهمقرارگرفتهوبستهبهاینکهچهنهادیدراختیارچهاندیشهو
تفکریاستآننهادرابهپایگاهمقابلهبامخالفانخودبدلنمودهوهمکاری
وهمدلیوهماهنگیجایخودرابهکارشکنیومچگیریازهمدیگرداده
و تشکیالت حکومتی عم ً
ال تبدیل به احزاب سیاسی میشوند و بجای
اینکه عرصه عمومی و جامعه مدنی و احزاب به محلی برای مبارزات و
تنازعاتسیاسیشوند،عرصهادارهکشوربهاینمهماختصاصیافتهومردم
بهعنوانولینعمتانانقالبونظامدرسایهبیتوجهیوسیاسیکارینهادها
روزبهروز مواجه با ناکارآمدی نظام و حکومت و ناتوانی از اداره امورات
جامعهشده،ازمسئولینمأیوسوراهخودراازحاکمانجداخواهندکرد.
درچنینوضعیبحرانهاخودبهمحلیبرایتسویهحسابهایجناحی
وباندیتبدیلشدهوهمدلیوهمراهیرختبرخواهدبستوآنچهبعد
ازهربحرانبرجایخواهدماندانبوهیازویرانیومشکالتوکدورتها
و بدبینیهایی است که میتواند در هر حادثهای سرباز کرده و حکومت
را از درونبپاشد.
بخشی از این تفرقه و جدایی ریشه در سالیق و عالئق افراد و طبقات
داردوبخشینیزریشهدارتربودهومربوطبهاندیشهوتفکرسیاسیکسانی
استکهمتولیگرینهادهارابرعهدهدارندوگاهیاوقاتایناختالفات
بهجاییمیرسدکهصاحبانقدرتدرنهادهایمختلفباآنکهمشروعیتشان
حتیدرقانوناساسیدیدهشدهبازیرپاگذاشتنروحکلیحاکمبرقانون
اساسی کشور و استبداد رأی درصدد هستند امیال و آرزوهای خود را به
جامعهعملدرآورند.اختالفدرعقایدوسالیقامریپذیرفتهشدهاستاما
اینکهتصورکنیمالحقلمنغلبهمعیارعملماستمیتواندبنیانهایجامعه
رابرکند.بعضیهاتصورشانازمسئلهوالیتفقیهونهادهاییکهبهنوعیبا
ایشاندرارتباطهستندایناستکهصاحباناصلیحکومتآنهاهستند
وبقیهدرحدتدارکاتچیبرایپشتیبانیوحمایتازمنویاتآنهاهستند
درحالیکهچنینتفکریبسیارخطرناکبودهومیتواندشیرازهاموررااز
همبپاشد؛چراکهایننهادهاوحتیخودوالیتفقیههممشروعیتشانرااز
قانوناساسیاخذکردهاندوطبیعیاستمتصورباشیمکهآنهامیبایستی
پیشقراول رعایت قانون اساسی و عمل به آن بوده و به وظایف خود در
چارچوبقانوناساسیالتزامعملیداشتهباشند.ناگفتهپیداستکهاین
التزامعملیمشمولکلیتوجامعیتقانوناساسیونیزعملبهتکتک
اصولقانوناساسیاستکههیچتوجیهودلیلینمیتوانبرعملبهقسمتی
ازقانوناساسیونادیدهگرفتنبخشدیگرآنداشت.
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دوهفتهنامه

رویکرد

حکیمی پور در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد:

زارع :جایگاه مجلس در دوره دهم بسیار تنزل پیدا کرد

تمام هزینههای انتخاباتی خود را شفاف اعالم میکنم
بهگزارشحامانیوزحسینزارععضوارشد
حزب اراده ملت و مدیرکل اسبق اداره بیمه
سالمت شهرستان مرودشت برای یازدهمین
دورهانتخاباتمجلسشورایاسالمیازحوزه
مرودشتارسنجانوپاسارگادثبتنامکرد.
وی در حاشیه این ثبتنام گفت :متأسفانه

جایگاهمجلسدردورهدهمبیشازسایردورهها
تنزل پیدا کرده اتفاقی که خالف نظر حضرت
اماممبنیبرایدررأساموربودنمجلساست.
تالش میکنیم این جایگاه رفیع که برآمده از
رأیملتاستبهساحتاصلیخودبازگردد.
ویافزود:دربابهزینههایانتخاباتیباید
گفتوجودحزبوتشکلهایسیاسیباعث
عدم استفاده از پولهای کثیف در انتخابات
میباشد .با اینکه بنده بهعنوان یک گزینه
حزبیواردانتخاباتشدهاماماتمامهزینههای
ستاد انتخاباتی خود را برای مردم بهصورت
شفاف اعالم خواهم کرد .زارع اضافه کرد:
توانمندسازیبانوانشهرستان،توجهبهمشکل
کمآبی و همچنین اشتغال جوانان از رئوس
برنامههای بنده برای مجلس یازدهم است که
شرحمفصلآنراارائهخواهمداد.

دلنوشته

بد و بدتر ،دیگر نه!
ما انسانهای وارسته و قوی و شجاع ،در کشور
بزرگمان کم نداریم ،افرادی که هیچ فرد کوتوله
و ناتوان سیاسی و هیچ نهاد انتصابی جرأت رد
کردنشانراندارد.
ما هر کاری کنیم آخرش از صندوقهای رأی
بایدبگذریم.
چارهای نداریم در دنیای مدرن و جدید آخرین
راههاوسختترینراههاقیاموشورشمردمیاست،
باهمهخطراتوسرانجاممبهماش.باورکنیم!
به سهم خودم از همه بزرگان و روشنفکران و
اساتیددانشگاهیوچهرههایمردمیوقویتقاضا
میکنماینیکهفتهثبتنامبرایداوطلبیمجلسرا
جدیبگیرندوبهخاطرخدا،بهخاطرمردمستمدیده
ومظلوم،بهخاطرپابرهنههاییکههنوزاندکیامید
دارند ،به خاطر خونهایی که بهناحق زمین ریخته
شده ،به خاطر نوجوانهایی که جانشان را برای
ساختنکشوریپرازعدالتوپیشرفتهدادند،بیایند
جلو...
اگر رد شدند تنها به ما بگویند که بیدلیل رد
شدهاند!
یدلیلردکنند؟!
مگرمیشودهمهراب 
مگرهمهمردممردهاند؟
مسلم ًادیگرخیلیمیترسند،شکندارمدیگر
جرأت ندارند ،مردم پایکار هستند و نخواهند
گذاشت...
لطف ًا نگذارند ما باز مجبور شویم بین بد و بدتر
کسانیراانتخابکنیم.نمیخواهیمدیگر!
دیگرمردمقبولنمیکنندباآنهااینطورحقیرانه
رفتارشود.
ما هر کار کنیم آخرش راهمان از صندوقهای
رأیمیگذرد.
سد استصوابهای ناصواب خواهد شکست
ومجلستعیینکنندهخواهدشد،اگرماارادهکنیم.
اگرافرادصادقونترسبیایندجلو.

رحیمقمیشی

رزمنده و جانباز

هرچهفکرشرامیکنممیبینمآخرشراهمااز
صندوقهایرأیمیگذرد!
میدانممردمدیگرنمیخواهندبازهمبین«بد»و
«بدتر»انتخابکردهوافتخارکنندکه«بد»راانتخاب
کردهاند،نهدیگر،هرگز!
مایانمایندگانیراانتخابمیکنیمکهنترسندو
فریادمارادرمجلسبزنندیانمایندهانتخابنخواهیم
کرد.
ما نمایندهای میخواهیم درد فقرا را بداند،
نمایندهایمیخواهیمازهیچمقامینترسد،جانش
را کف دستش بگیرد و برود مجلس .هیچ نقشهای
برای خودش ،خانواده و خویشاوندان و دوستانش
نکشیدهباشد.چشمشبهسفارتووزارتنباشد.
طرحداشتهباشدبرایبیرونبردنکشورازبحرانهای
متعددیکهدرآنگیرکردهایموهمهمقاماتظالمانه
انکارشمیکنند.
بحرانبیکاری،بحرانبیارزششدنپولملی،
بحراناعتیاد،بحرانگسترشدوروییوبیاخالقیدر
جامعه،بحرانعدمامکانحضوردخترانوجواناندر
مدیریتکشور،بحرانقدرتهایموازیغیرمسئول،
بحران خستگی مردم و ناامیدیشان ،بحران روابط
خارجی بسیار بد و انزوا در منطقه و بیشتر جهان،
بحران سیستم بهداشتی ،سیستم آموزشی ،بحران
محیطزیست ،بحران مشارکت نکردن مردم در
سرنوشتشان...
بحراندربحراندربحران
نمایندهای میخواهیم که مقامات باال از پشت
تریبون رفتن او تنهایشان واقع ًا بلرزد ،این بار چه
چیزرامیخواهدفریادبزنند!

[ داخلی ]

دیدگاه

حلوفصل مناقشات جامعه از مجاری قانونی
ایرنا-دبیرکلحزبارادهملتایرانگفت:اصل
برصدورلیستواحداصالحطلباندرانتخابات
ِ
لیستحداکثریآنهاخواهد
است؛امااینکهآیااین
بودیانهبستگیبهعملکردشوراینگهباندارد.
«احمد حکیمی پور» دبیر کل حزب اراده
ملت ایران در حاشیه حضور در ستاد وزارت
کشور برای ثبتنام در انتخابات یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ایرنا گفت:
مسلم ًا نارضایتیهایی که اخیرا ً در سطح کشور
شاهدبودیمدرمیزانمشارکتمردمدرانتخابات
پیش رو تأثیر خواهد گذاشت .وی با تأکید بر
اینکه اصالحطلبان برای حضور در انتخابات
مجلس باید تمام شرایط موجود را لحاظ کنند،
گفت:اصالحطلبانرویکردشانحفظامیدمردم
به مجاری قانونی است ،بنابراین برای ثبتنام در
انتخابات فراخوان دادهاند و بسیاری از دوستان
هم طی روزهای اخیر در حال ثبتنام هستند.
شحکیمی پور افزود :من معتقدم که حلوفصل
مناقشات جامعه اگر از مجاری قانونی طی شود
کمهزینهتراستوانتخاباتهممطمئنترینمسیر
برایحلوفصلقانونیمنازعاتومشکالتمردم
است.

عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای
اسالمی درباره نحوه حضور اصالحطلبان در
انتخابات گفت :اصل بر صدور لیست واحد
اصالحطلبان در انتخابات است؛ اما تحقق این
مسئله منوط به آن است که ببینیم چه افرادی
ثبتنام کردهاند و درنهایت کدام افراد در عرصه
باقیمیمانند؟ویافزود:پیشبینیمنایناستکه
امکانبستهشدنلیستواحدتوسطاصالحطلبان
وجود دارد ،اما اینکه آیا این لیست حداکثری

آنها خواهد بود یا نه بستگی به عملکرد شورای
نگهباندارد.اینفعالاصالحطلبدربارهائتالف
اصالحطلبانبااصولگرایانمعتدلاظهارداشت:
هنوز در این موضوع جمعبندی صورت نگرفته
است و در جریان کار باید شرایط را دید .البته بنده
معتقدماگراصالحطلبانباتابلویخوددرانتخابات
حاضر بشوند بهتر است .هرچند درنهایت برای
اصالحطلبان اولویت منافع ملی است و مصالح
جناحیدرمراتببعدقراردارد.

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

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

متن کامل بیانیه حجه االسالم و المسلمین سید
ناصرقوامی،رئیسشورایاصالحطلباناستانقزوین،
درخصوصانتخاباتیازدهمیندورهمجلسشورای
اسالمی.
بسمهتعالی
اصالحطلبی تفکری است که در تاریخ بشریت
ریشه عمیق دارد .یکی از اهداف اصلی پیامبران
بزرگ الهی اصالحات در جوامع بشری بوده است
(اصالحات در عرصههای مختلف) .حضرت امام
خمینی (ره) با الهام و تبعیت از انبیاء بهویژه پیامبر
گرامی اسالم (ص) برای اصالحات در جامعه قیام
کردند.اصالحاتمدنظرایشاندرعرصههایسیاسی،
اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دینیواخالقیجامعه
بود .حال این هدف تا چه اندازه محقق شده است
جایبحثدارد.مشروطهخواهاننیزبرعلیهاستبداد
وحکومتفردیواصالحاتسیاسیقیامنمودند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی دو تفکر
اصالحطلب و اصولگرا برای اداره کشور شکل
گرفت .اصالحطلبان با الهام گرفتن از روش انبیاء
در عرصههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشور
حرکت نمودند .متأسفانه بعد از رحلت بنیانگذار
جمهوری اسالمی اصالحطلبان مورد بیمهری
نهادهای قدرت قرار گرفتند .از این نوع بیمهریها
میتوانبهردصالحیتخیلعظیماصالحطلباندر
ادوارمختلفمجلساشارهنمود.
اینجانب عقیده دارم اصالحات واقعی ،با همه
آسیبهاییکهبهآنواردشدههنوزهمپایگاهمحکمی
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
سرمایهمردمیاصالحطلبانبهپایعدهایکهاکثرا ً"
فرصتطلب بودند؛ خرج شد که بیخاصیتترین

نمایندگان ادوار مجلس بودند .نمایندگانی ترسو و
فرصتطلب که حتی حاضر نشدند فراکسیونی با
نام اصالحات یا اصالحطلبان تشکیل دهند و در
عوض فراکسیونی بیریشه و بیاساس موسوم به "
امید" شکل گرفت که حاصلی جز یاس و ناامیدی
برایمردمنداشت.امروزدولتیکهشعارتدبیروامید
سرمیداددرمسئلهگرانکردنبنزینکشوررادچار
آشوب کرد .در این اعتراضات عدهای کشته شده،
و پدر و مادرانی که در مرگ عزیزان خود به سوگ
نشستند،وعدهکثیردیگریمجروحوبازداشتشدند
کهبعض ًابیگناهبودهوهستند.اینیکیازنشانههای
بیتدبیریدولتتدبیراستکهرئیسایندولتدر
چنینشرایطیباپوزخندبگوید":منهمازاعالمگران
شدنبنزینمانندمردمبیخبربودم".دولتیکهشعار
ایجادامیددرمردمسرمیدادباعثشدکهناامیدیدر
میانمردمبخصوصجوانانموجبزند.
رئیسجمهوربرخالفاصولمتعددقانوناساسی
(که در زمان مناسب مستدالً به آن خواهم پرداخت)
با سران قوای دیگر تصمیم بر گران کردن بنزین

میگیرند که این امور طبق قانون اساسی از وظایف
مجلساست.ایشانبایدازمردمعذرخواهیکندنهبا
اظهاربیاطالعیبهمردمبخندد.
در مورد انتخابات مجلس شورای اسالمی در
استان قزوین به آگاهی مردم بزرگوار بهویژه جوانان
اصالحطلبواقعیمیرسانمباتوجهبهآسیبیکهاز
بیتدبیریدولتوبیکفایتینمایندگان(نمایندگانی
کهباسرمایهاجتماعیاصالحطلبانبهمجلسرفتند)
برپایگاهاجتماعیاصالحاتواردشدهاست؛شورای
ائتالف اصالحطلبان استان قزوین مدتی است که
تشکیلجلسهندادهوهیچداوطلبیازطرفشورابرای
ثبتنام در انتخابات مجلس معرفی نگردیده است.
چنانچهشورایائتالفتشکیلجلسهدادوتصمیمی
اتخاذشدبهاطالعمردمشریفقزوینخواهدرسید.
در خاتمه عزت ،عظمت و سربلندی اسالم و
مسلمینراخواستارم.

نماینده حاما در نشست مشترک احزاب و استاندار اعالم کرد:

سید ناصر قوامی
هفدهم آذر ۱۳۹۸
قزوین

در صفکشی بین دولت و مردم درکنار مردم خواهیم بود
میزان تلفات رسمیآنفوالنزا درکشور
بهمنکبیریپرویزی
bkp2001ir@gmail.com

متأسفانهازابتدایمهرماهسالجاریبهدلیل
وسعتابتالئاتتعداد 81نفرازمبتالیانفوت
شدهاندکهازاینتعداد 25موردمربوطبهموارد
فوتی در هفته گذشته میباشد .یکشنبه هفته
آینده نیز آمار جدید ارائه خواهد شد .توصیه و
پیشنهاداتوزارتبهداشتنیزبهطورکاملدر

پایگاهاطالعرسانیوبداانتشاریافتهاست.البته
مراقبتهایعمومیسادهدرجهتپیشگیری
ازابتالءمؤثراستنظیراستراحت،درصورت
مشکوکبودنعالئممراجعهبهاورژانسمراکز
درمانیدولتیجهتبررسیآآزمایشودریافت
دارویویژه،واکسیناسیونبرایافراددرمعرض
خطرودارایضعفایمنیجهتمصونسازی
از ابتالء دورههای بعد واگیری ،شستشوی
دستها،استفادهازماسکوشستشویصورت
و بینی و پاک نمودن ترشحات افراد مشکوک
جهتجلوگیریازانتشارویروسو...

نمایندهحزبارادهملتایرانشعبهاستانزنجان
کهدرنشستمشترکاحزابوگروههایسیاسیبا
استاندارسخنمیگفتضمنانتقادشدیدازعملکرد
ضعیفدولتدربخشاقتصادیاعالمکرددولت
دومحسنروحانیتنهادولتبعدازانقالباستکه
مردمدوباربهدلیلوضعیتبدمعیشتیبهاعتراضات
شدیدخیابانیرویآوردهاند.
علی دوستمحمدی عضو شورای مرکزی
حزبارادهملتایرانضمنتشریحبرخیاعتراضات
صورتگرفتهدرزنجانعنوانکردمتأسفانهاستان
زنجانکهازدیربازقطبنمایسیاسیکشوربودهو
خاستگاهچهرههایمطرحچپوراستدرکشور
میباشدامروزبهدلیلکمکاریجریانهایسیاسی
جوالنگاهمداحانشدهاستمسئولکمیتهتشکیالت
حامادرزنجانافزودبهعنوانشعبهایازیکحزب
اصالحطلب ضمن اعالم ندامت از حمایت و رأی

به دولت دوازدهم با اعالم برائت از این دولت اعالم
میکنیمکهدرصفکشیبیندولتومردمدرکنار
مردم خواهیم بود .دوست محمدی در بخشی از
سخنان خود خطاب به استاندار گفت از جنابعالی
میخواهمبهمدیراناستانیخودتذکردهیدشانو
منزلتاحزابوگروههایسیاسیرارعایتکردهو
ازهمینتریبونبهمدیرکلآموزشوپرورشاستان
تذکر میدهم 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
تقدیمدادستانومدیرکلسازمانبازرسیخواهیم
کرد.شایانذکراستدرپایاننشستاستاندارزنجان
عنواننمودباهماهنگیخانهاحزابطینشستهای
مشترک،مدیرانکلراملزمبهپاسخگوییدرمقابل
سؤاالتوشبهاتواردهخواهدنمود.

سخن رسدبیری
آیا ما در
پایان راه هستیم؟
ادامه از صفحه اول

آنچهازروححاکمبرقانوناساسیبرمیاید
وآنرامیتواندرکلیاتقانوناساسیمشاهده
کرد،همهایننهادهابهتبعیتازرهبریتنظام
ضامنحسناجرایقانونهستند؛یعنیاگر
خداینخواسته حاکمان نخواهند حقوق
مصرحملتدرقانوناساسیرارعایتکنند،
رهبریتنظاموبهتبعایشاننهادهایمذکور
موظفبهیادآوریحقوقملتبودهودرمقابل
تعدیاتحاکمانمیبایستیجانبملتومردم
رادرپیشبگیرندنهاینکهخودشانیکطرف
ماجراباشندودرمقابلحقوقملتبسانآبی
کهسرباالمیروددولتمرداندرصدددفاعاز
حقوقملتبرآیند.شأنیترهبریونهادهای
منتسببهایشان،حکومتیواجرایینیست؛
و اگر چنان تصوری باشد آنگاه این سؤال
پیشمیاآیدکهاگرتعدیاتیازجانبایشانو
نهادهایموصوفمتوجهنقضحقوقملت
شدچهکسیبایددفاعکند؟
چهکسیضامنحسناجرایقانونشود؟
مسلماستکهاینامرفقطدرصورتیمیسر
میشودکهرهبریتنظامونهادهایوابستهو
...دراجرادخالتننمودهوفقطناظرباشند.در
همینراستاستکهارزیابینسبتبهعملکرد
شوراینگهباندرخصوصنصبالعینقرار
دادن سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل
برائت و حقوق اساسی ملت انجام میگیرد؛
یعنیاگرمجریاناصلبیطرفیواصلبرائت
و سایر حقوق ملت را زیر پا گذاشتند این
شوراینگهباناستکهازحقوقتضییعشده
آناندفاعکنددرحالیکهدرنظارتاستصوابی
درمقابلتعدیاتواجحافاتعواملشورای
نگهبانچهکسیبایددفاعکند؟خودشورای
نگهبان؟درحالیکهنویسندگانقانوناساسی
جمهوریاسالمیکهخودازحقوقدانانمبرز
بودهاندبهایناصلتفکیکنظارتواجراکهاز
بدیهیاتاست،کام ً
الآگاهوآشنابودهاند.حال
چطورمیشودشوراینگهبانکهمشروعیت
خودراازقانوناساسیگرفتهاستبرخالف
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
یعنیولینعمتانانقالبکهاموراترابهشما
سپردهاند با این طرز تلقی و اندیشه مشکلی
نداشته باشند .روح حاکم بر قانون اساسی
و جمهوریت نظام به شهادت و اقرار همه
صاحبنظران و حقوقدانان با این اندیشه
در تضاد است ولی اگر اصرار دارند ،آن را به
نظر عمومی واگذار کنند نه اینکه با استنباط
شخصی خودشان یکنهاد را از عملکرد
قانونی خارج و سیاسی کرده و سعی نمایند
حاکمیت حکما را عملی کنند .این مساله
عالوه بر اینکه غش در معامله است ،همه
عقودنمایندگیوریاستجمهوریناشیاز
آن را نیز باطل کرده و در پیشگاه خلق و خدا
مسئولهستند؛یعنیدرطیاینسالهاآنها
کهنمایندهشدهاندویارئیسجمهورشدهاند
غاصبکرسینمایندگیوریاستجمهوری
وحتیکرسیهاینمایندگیخبرگانرهبری
بودهاند .مگر اینکه اجازه آن را از ولینعمتان
انقالب و نظام گرفته باشند و بعید به نظر
میرسد در صورت همهپرسی کسی راضی
بهاینمسالهباشد.
حال بیایید تصور کنیم اگر حکمرانی
حزبیوجودداشت،چنیناتفاقاتیمیافتاد؟
حقالناسی ضایع میشد؟ این مباحث و
دعواهادرعرصهعمومیورسانههاواحزاب
موردبحث قرار میگرفت و با اجماع رویه
مشخصی اتخاذ میگردید و این تصور هم
پیش نمیآمد که مخالفان اینگونه نظارت
مخالف رهبری و نظام هستند که مث ً
ال التزامِ
اعتقادیویاعملیبهوالیتدارندیانه؟یعنی
از امنیتی و پلیسی شدن مباحث فکری هم
جلوگیریمیشدواینفرضاولیهانقالببه
تحققمیرسیدکهانقالبفرصتوگشایشی
برای طرح مطالبات مردم است نه تهدید و
تحدیدیبرایطرحمطالباتملت.
بنابراین به نظر میرسد اگر حد و حدود
قانونرعایتمیشدوازسویدیگرتخصصی
بودنامرسیاسیپذیرفتهمیشد،دیگرالزمنبود
باهممنازعهداشتهباشیمویادرکارهمدیگر
کارشکنیکردهونسبتبههمبدبینشویمو
بدبینیوناامیدیراترویجکنیم؛ومشکالت
مردمهمبهاینحدنمیرسید.

سیاست
دیدگاه
سرزمین بحرانها

چرایی ،چگونگی و پیامدهای ناآرامیهای آبان ماه

علی اکبرمختاری

روزنامه نگار و فعال سیاسی
aamokhtari20@gmail.com

جمهـوری اسلامی از ابتـدای تأسـیس
تاکنـون بحرانهـا و چالشهـای گوناگونی را
ازسـرگذرانـدهاسـت.کسـبتجربهفـراوان
ازحوادثـیچـونتجزیـه،جنـگوتحریـمو
سـازگاری بـا کمبودهـا و تهدیدهـا موجـب
شـده نظام سیاسـی امروزه از سالهای گذشته
مقتدرتـر و باتجربهتـر باشـد و در بحرانهـا
بیشـتر اسـتقامت کنـد .سـهمیهبندی شـدن
مجدد سـوخت و افزایش نـرخ بنزین موجب
اعتراض شـهروندان بوده و هماننـد دورههای
قبل اعتراضات به خشـونت کشیده شده است
و متأسـفانه بـا این تصمیـم اخیـر در این هفته
خسـارات جانـی و مـادی عمدهای به مـردم و
دولـتواردشـدهاسـت.هماکنـونبـاتوجـه
بـه اینکه در شـرایط نامتعـادل بسـر میبریم 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 میشـود .بـا توجـه بـه پشـتوانه و
سـابقهبحرانهـای قبل چـرا از گذشـته درس
نمیگیریـم و در هـر بـازهای بحـران جدیدی
را بایـد آزمـود و ایـن توالـی بحرانهـا تـا کی
ادامـه دارد؟
ابتـدا بایـد سـخنی بـا حاکمـان گفـت که
مدیریـت کشـور و حکومـتداری اینگونـه
کـه تاکنـون پیـش رفتـه اسـت تمامـی آمـال
و آرزوهـای انقلاب و مـردم ایـران و کمـال
مطلوبی کـه در زندگی مـادی و معنوی تصور
میکردنـد را بـر بـاد داده اسـت .خودکامگی و
بیتدبیـری حکومـت موجب میشـود مردم
روزبهروزافسـردهوناامیدشـوند.چندیندهه
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 بهعنوان فرمانبردار در بدترین شـرایط
باوجود همه نارسـائیها و مشکالت مطلوب
اسـت .انصاف اسـت حکومـت بـرای تأمین
مشـکالت مالی به خود فشـار بیـاورد و بذل و
بخشـشها و هزینهها را کاهـش دهد نه اینکه
بـه هر بهانـهای بـا افزایـش قیمتها بـه مردم
فشـاربیاوردوخـودبحرانبیافریند.حاکمیت
بایـدقـدردانمـردمنجیـبایـرانباشـدوبـا
تصمیمات نادرسـت شـرایط را بهسوی تقابل
و انتقامجویـی هدایـت نکند.
نکتـه دوم در خصـوص شـکاف نسـلی
اسـت .نسـلهای گذشـته بـه خاطر شـرایط
زیسـت در زندگـی سـنتی و تحمـل رنجهـا
صبورتـر و مقاومتـر هسـتند .همچنین نسـل
گذشـتهای که انقلاب کرده اسـت دارای نظام
ارزشـیومعرفتـیدینیوایدئولوژیکاسـت
ودرهرشـرایطسـختوبحرانـی،باپدیدهها
بهصـورتحـقوباطلـیبرخـوردمیکنـدو
سـعی میکنـد 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
مناصبحکومتیمحافظهکاروسـنتیاستو
بر همان رویه گذشته پدرساالری و ارزشهای
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 میدهند خواسـتهها
و ارزشهایـی کام ً
ال مادی و عملگرایانه دارند
و مطالبه خود را بهصورت شـفاف و روشـن و
آنی میخواهند .لذا جمهوری اسلامی هرچه
بهسـوی آینـده حرکت میکنـد جـدا از اینکه
بحرانها و تهدیدهای خارجی بیشـتر میشود
بلکـهدرمقابـلبحرانهایـیدرداخلمواجهه
اسـت کـه ارزشها 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
ارزشهای نسـل جدید به بحران مشـروعیت
وامنیـتتبدیـلمیشـود.لذاحکومـتبایـد
ابتـدامنطـقکاهشبحرانهارابجـایافزایش
بحرانهـا ،در دسـتور کار قـرار دهد .اسـتقرار
ثبـات و امنیت و فراهم شـدن زندگی مطلوب
برای شـهروندان تحت بهرهمندی دانش نوین
و تکنولـوژی عصر جدید در سیاسـتگذاری
مهیـا میگـردد و ایـن امر مهـم تنها بـا گردش
نخبـگاندرحکومتداریوهوشـمندشـدن
حکمرانـی میسـر میگردد.

[ داخلی ]
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سید قائم موسوی

روزنامه نگار وفعال سیاسی اصالح طلب
ghaemmousavi745@gmail.com

ِ
واکاوی جامعهشناختی اعتراضات-
این یادداشت به دنبال
اغتشاشات پسابنزینی است .برای روشن شدن بهتر هدف مذکور
چیستی طرح ،روند اعتراضات و اغتشاشات ،واکنش نظام و
عکسالعمل بازیگران خارجی اعم از کشورها و اپوزیسیون
موردبررسیقرارمیگیرد.
حرکتهایاعتراضیپسازاجرایمصوبهسرانقواازنقطهنظر
کمیوکیفیمتفاوتازحرکتهایمشابهدر 40سالگذشتهبوده
است .تا قبل از اعتراضات دیماه  1396بهاستثنای حرکتهای
جستهوگریخته در دهه هفتاد مابقی اعتراضات و انتقادات کمتر
ِ
صرف اقتصادی داشتهاند .ماهیت قریب بهاتفاق آنها
خصوصیت
سیاسیبودهوشاملقشریازطبقهمتوسطبهباالبود.البتهتحرکات
صنفی مختصبه یک قشرخاص مث ً
المعلمان یا کارگران نیز رایج
بودهوصرف ًامختصبهمطالباتهمانصنفبودهاست.ناآرامیهای
آبانماهامسالازجنبههایماهوی،شمولیتشرکتکنندگان،گستره
جغرافیاییوکیفیتاقداماتتبادلیابعادبهمراتبتازهتریدارد.
هرچهجلوترمیآییماعتراضاتچندبعدیوطبقهمعترضنیز
متنوعمیشوندوفرجامکارناخوشایندترمیباشد.بهعبارتیناآرامیها
اگرچه با اعتراض به مسائل اقتصادی و منبعث از وخامت اوضاع
اقتصادیآغازشدهامابهسرعتبهجنبههایدیگرزندگیاجتماعی،
سیاسیوحتیمسائلخارجینیزتسریپیدامیکند.ازنقطهنظراقشار
معترضنیزبهاقشارمختلفیاعمازناراضیانسیاسی،طبقهمتوسط
با دغدغه اصالح تا توده مردم که دلمشغولیهای اقتصادی ِصرف
رادارندنیزمتکثرشدند.
تحلیلجامعاتفاقاتآباننیازمنددرنظرگرفتنعواملمتعددو
توجهبهمتغیرهایزیادیاست.مسئلهبهمعضلانباشتینارضایتیها
وپروژهیارانههابرمیگردد.یارانههایپیداوپنهانتمامیجنبههای
سیاستورزیوحتیزندگیعادیایرانیهارادرگیرخودشکرده
است.البتهمادامیکهاقتصادنفتدرجریانباشد؛دولتفشارکمتریاز
ناحیهپرداختیارانهحسمیکنداماباقطعورودیپولنفتبهعنوان
شاهرگاقتصاد،شرایطکشوربهشکلبیماریدرمیآیدکهمجددا ً
زخمهایشعودکردهباشند.ازچشماندازمسائلتئوریکدیرزمانی
استکهوابستگیبهنفتوخاصیتدو ِ
لترانتیروهمچنینضرورت
مدیریتواصالحیارانههامطرحمیشودامادرعملهیچگونهقدم
روبهجلوییدراینوادیبرداشتهنشد.
بحرانآبانماهشبکهایازبازیگرانمتعددومرتبطبههمداشتهاست
کهبرایاشرافبهعللوزمینههایشکلگیری،استمراروپیامدهای
آننیازبهتحلیلیزنجیرهایوشبکهایآنهاوجوددارد.
تقریب ًاقریببهاتفاقکارشناساندرفلسفهمتعادلشدنقیمتبنزین
بحثندارند؛اختالفآنهاعمدت ًاپیرامونزمانوچگونگیاجرای
طرحوهمچنینکیفیتبهکارگیریوبرنامهریزیبرایدرآمدهای
حاصلازافزایشقیمتبنزیناست.
اساس ًا همین بخش از طرح است که مستقیم ًا میتواند افزایش
قیمت حاملهای انرژی را سودمند یا ضرر زا نماید .به عبارتی
بهکارگیری هدفمند مابهالتفاوت این پروسه است که میتواند به
مدیریت مصرف ،خوداتکایی در تولید و صادرات بنزین ،مبارزه با
قاچاق،سبککردنپرداختیهایدولت،هدایتیارانههابهسمت
اقشارآسیبپذیرو...کمککند.البتهارتباطنامیمونوتبعیضآمیزی
میاندولتویارانههابرقراراستکهاصالحآنمستلزماصالحات
ساختاریدرحوزههایاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیاست،
زمانبراستوارادهایقدرتمندبرایایجاداجماعمیانحکومتو
بدنهاجتماعیالزمدارد.
برخالفناآرامیهای 78و 88کهماهیتاعتراضاترنگوبوی
سیاسیداشتومعترضیندارایخاستگاهطبقهمتوسطبهباالبودند
وازنقطهنظرجغرافیاییشهرهایکمتریراشاملمیشد،اعتراضات
 96گستردگی بیشتری داشت و تظاهرات آبان ماه شهرهای بسیار

بیشتروتنو ِعگسترهمشارکتکنندگانرادربرداشتکهکسرغالب
اقتصادی ِ
ِ
دارایدغدغ همعیشتیبودند.
آنباتودههایتحتفشار
ناآرامیهااگرچهدراعتراضبهافزایشناگهانیبنزینآغازشداما
بشدتبهذخایرانباشتیمعترضینتسریپیداکرد.بهعبارتیبهبنزین
کفایتنکردوجنبههایدیگریمانندآزردگیازاختالسها،فسادها،
تبعیضها،بیکاری،سوءمدیریتو...رادربرگرفتومتأسفانهسریع ًا
جنب هخشونتآمیزپیداکرد.
ازناآرامیهایدیماه 96بهاینسوحداقلدرکالممسئلهاعتراض
ومحققبودنمردمدربروزاعتراضبهکمبودهایمعیشتیدرادبیات
مسئولینظاهرشدکهدرایناتفاقاتنیزبهصورتمشروطبهآناشاره
شد.اینموضوعاگرچهمثبتولیفاقدکیفیتوکمیتمشخصبود
ومشروطبهتمایزآنبااغتشاششد.درحالیکهمرزبندیشفافیمیان
ایندووجودنداردیامشخصنشدهاست.
وقتیکه چارچوب و فضای معینی برای تجمعات اعتراضی
وجودنداشتهباشد،حرکتهایاعتراضیبهعللفقدانسازماندهی،
تشکیالت،رهبری،ایدئولوژیوهمچنینغلب هاحساساتوهیجانات
ازمدارمدیریتخارجمیشوندوفرجامیخشونتآمیزپیدامیکنند.
یدانیمامابااغتشاشمقابله
گزارههاییماننداعتراضراحقمردمم 
میکنیمازگزارههایمبهمیاستکهدرعملقادربهتفکیکوتمایز
میاناعتراضاتواغتشاشاتنیستوازحالتیاقناعیبرایمردمهم
برخوردارنیست.
بخشیازمسئولیننیزازابتدایامرگاردامنیتیگرفتندوقضیهرا
سازماندهیشده،تشکیالتیوهدایتشدهازخارجارزیابیکردند
و علیاالصول برای واکنش به آن نیز ترتیباتی مانند حق اعتراض،
مدل پاسخگویی و ...محلی از اعراب نداشت .فارغ از اینکه وقتی
مهمترین مسئول اجرایی کشور از آغاز طرح اطالع ندارد چگونه
کشورهایخارجیواپوزیسیونهفتاددوملتبرایاغتشاشاتبنزینی
برنامهریزیکردند.تازهوزیرکشورباانداختنباددرغبغبباژستی
فاتحانهمیگفتموفقشدیمتازماناجرانگذاریمطرح«لو»برود.
بهزعم نگارنده چیستی ِطرح بیشتر از اینکه ماهیتی اصالحی
ِ
هدف مدیریت درازمدت سامان ه یارانهها باشد ناشی از
و با
فشار تحریمهای همهجانبه خارجی و خالی شدن خزانه بوده،
غیرکارشناسیوصرف ًابرایتأمینهزینههایدولتاجراشدهاست.
بینظمیِ طرحمعیشتیپسابنزینیوتناقضاتپرداختیآننیزحاکی
ِ
اشرافتصمیمگیرندگانومجریانبهپیامدهایمصوبهبوده
ازعدم
وبرهمیناساسبهصورتشتابزدهپرداختهاینامنظمیشکل
گرفت .رونداعتراضاتاگرچهناشیاز ِ
شوکشبیخونبنزینیبود
ولیبهزودینارضایتیهاواعتراضاتخفتهوانباشتیراتحریککرده؛
شعارهاومطالباتجنبهایفراگیروفراترازمسئلهبنزینرادربرگرفت.
آغازِاعتراضاتمسالمتآمیز،صنفی،خودجوشوغیرتشکیالتی
بود اما آرامآرام افراد و گروههایی که مترصد شکلگیری ناآرامیها
بودند با تخریب و آشوب سوارِ امواج اعتراضات شدند و آن را در
ِ
اغتشاشهدفمنداستحالهکردند.همینامرباعثذبحشدن
نوعی
مطالبات و خواستههای اعتراضی مردم در کشاکش ِ امنیتی شدن
مناقش هبنزینشد.
واکنش کلیت نظام و نهادهای مختلف و بهتبع آن نیروها و
جناحهای سیاسی تا قبل از موض ِع مقام معظم رهبری بهصورت
ِ
تمهیدات آنها برای
شبکهای و منفصل از همدیگر و حاکی از
بهرهبرداریازامواجآنبودند.مشخص ًااگرحمایترهبریازمصوبه
سران قوا نبود کشمکشهای دنبالهداری بین مجلس و دولت آغاز
میشد و دولت سبیل هم ه انتقادات و هجمهها میشد .روندهای
تخریبیوحمایتسازماندهیشدهخارجیبرایماهیگرفتناز
آبگلآلودسی ِراعتراضاترابهسویتخریبوویرانگریاموالو
اماکنعمومیبردوازهمینزاویهنیروهایامنیتیرانیزواداربهتقابل
کرد.هرچندقصوراصلیمتوجهکسانیاستکهبااقداماتجنایی
ومحرمانهمردمونیروهایامنیتیرادرپوزیشنیتقابلیقراردادند.
طبق معمول اپوزیسو ِن متفرق و چندپاره خارجی با بیبهرگی
کاملازآنالی ِزمبتنیبرواقعیتهایدرونیتالشیمذبوحانهایبرای
همسویی با این اعتراضات داشتهاند و حرکتهای محفلی آنها در
نالمللیبهواسط هماهیتشانازیکسووتعدادشان
مقابلنهادهایبی 

کهبشدتحداقلیبودهازسویدیگرکمترینتأثیرینداشتهاست.
کشورهایخارجیبهویژهآمریکاکهبهصورتلفاظانهحمایتکردند
اوالً حرکتشان فراتر از موضعگیری مجازی نرفت ثانی ًا این موضع
دارایماهیتیپارادوکسیکالبودهوخوددستیدراینمسائلدارند
و ثالث ًا حمایت آنها در عمل عرصه را بر معترضین تنگتر میکند و
ساکتباشندبهمراتببهترخواهدبود.
دراینبیانادبیاتبرخیازمسئولینومخصوص ًاآقایروحانی
جای تأسف بسیاری دارد .پیاده کردن طرح بهصورت غافلگیرانه،
تهدیدمردمبهوجودمانیتورینگومحاکمهومجازاتآنهاومهمتر
از همه صحبتهایش مبنی بر بیاطالعی از اجرای طرح نشانگر
سقوطسیاستورزیدرسپهرسیاستایراناست.صحبتازوجود
مانیتورینگ ،ادبیاتی در حد یک رئیس کالنتری بوده و صحبت از
خبردارشدناوازطرحهمزمانبامردمدرصبحجمعهبیشترازاینکه
توجیهگر خسارتهای معنوی و مادی دولت-ملت باشد موجب
نوعیشرمندگیوشرمساریدررابط هیکمسئولبامردماست.
اگرآقایروحانیازاینطرحاطالعداشتواآلناینگونهاززیر
بارمسئولیتتصمیمباخندههاییمشمئزکنندهفرارمیکندمایهتأسف
استواگرواقع ًادرجریاننبودهوطرحیبهاینکیفیترارهاکرده
استتااینگونهبابیسلیقگیبهاجرادرآیدکهبدابهحالاینمملکت
وشیفتگیِ فراوانیبهقدرتنیازاستتاهمچناندرمصادرامورباشند.
درهردوصورتبیتدبیرینهفتهدرآنآسیبهایجبرانناپذیری
بهکشورواردکردهکهبخشاعظمآنمتوجهدولتاستوالبتهسایر
نهادهانیزبهتناسبخودشاندرآندخیلهستند.
ازنقطهنظر تنوع اعتراضکنندگان نیز مناقشه با توجه به مناطق
تجمعاتمعجونیازتودههایبیبضاعتوطبق همتوسطراشامل
میشد.اعتراضاتنیزصرف ًااقتصادینبودهاگرچهآغازشاقتصادی
بوده و مجموع ه مختلفی از سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را شامل
میشد .هرچند به نظر میرسد روند اتفاقات به سمتی میرود که
روزبهروزطبق همتوسطنحیفترمیشودوجامعهبهصورتدوقطبی
درمیآید .حذف طبقه متوسط و سقوط آنها در دامن اکثریت توده
میانجیهایطبیعیدولت-ملتراازبینبردهودرمیانمدتباعث
برخوردهایاصطکاکیخواهدشد.
فیالمجوع اعتراضات در فقدان پروس ه تعریفشدهای برای
بروزآنها،نبودنهادهایمیانجیوواسطه،عدمنهادینهشدنپذیرش
اعتراضاتازسویمسئولینباعثفروخوردهشدنمقطعیورگههای
انباشتیخواهندشدکهدرجاهاومقاطعدیگریبهشکلیغیرمترقبه
وناخوشایندظهوروبروزیناخوشایندخواهندداشت.میطلبدکه
با درس گرفتن از اعتراضات دیماه  1396و آبان ماه امسال هم در
سیاستهاتجدیدنظراساسیشودوهمراههایمناسبیبرایبرآورده
شدنمطالباتمتنوعمردمیدرنظرگرفتهشود.نهادمندشدنروندهای
شکلی-محتواییاعتراضاتموجبمیشودتااوالًمعترضانباهویت
آشکار،باخواستهایقانونیبهصورتمسالمتآمیزمطالباتخود
را بیان کنند و سازوکار آشکاری که حاکم است عم ً
ال از امکان نفوذ
اغتشاشگران به جمع آنها ممانعت میکند و قابلیت تبدیلشدن
جمعهای اعتراضی به اغتشاش و خرابکاری را از بین میرود .از
سوییمعترضیننیزدریکپروس هسالموهدفمنداعتراضاتخود
را به سمع و نظر مسئولین میرسانند و خواهان توجه به مطالبات
خودمیشوند.دراینپروسههمهویتمعترضانمعلوماست؛هم
چارچوبخواستههامشخصاستوهمهویتنیروهایموظف
بهتأمینامنیتنیزهویداستودرعملامکانقانونگریزیومداخله
نیروهایخودسرنیزدرآنهاوجودنخواهدداشت.
یالمجموعاگرچارهایبرایساماندهیسیاستهایاعتراضی
ف
مردمنشود؛سامانهوجایگاهیبرایآندرنظرگرفتهنشود،آسیبهای
زیادیبهمردموحکومتبهصورتتوأمانواردشدهوباعثتعمیق
ِ
شکافدولت–ملتازیکسووبهرهبرداریاپوزیسیونوکشورهای
خارجیازسویدیگرخواهدشد.باشدکهتجربهتلخاینرخدادها
مارابهسمتوسویراهکاریایجابیومنطقیرهنمونسازدتادر
آیندهشاهداینگونهحوادثرنجآوروناراحتکننده؛کهروحوروان
هرایرانیراآزردهمیکند،نباشیم.
سرچشمه شاید گرفتن به پیل/چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
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اتفاقاتدردناکومتأثرکنندهایکهطیهفتههایگذشتهروی
دادقلبهرایرانیمسلمانیراجریحهدارمیکند.درجامعهایکه
فردفردشبهتاریختمدنپرافتخارچندهزارسالهخودمیبالدو
تانامکشورشانبردهمیشود(حتیاگرشدهبهظاهر)،مردمش،
گریبانها چاک داده و غیرتها از خود به نمایش میگذارند؛
در کشوری که رشادتهای جوانانش در هشت سال دفاع در
برابربیشترینهجمههایقویترینکشورهایجهان،میرود
کهشایدبهانهساختنافسانههایاساطیریبینجوامعهمسایه
براینسلهایآیندهشانگرددوهنوزگردوخاکاینکارزاردر
جایجایآسمانشبهزمینننشستهاست؛چنانسقوطاخالق
ودروغگوییدامنگیرشدهکهانکارآنتنهاگوییشعوررانادیده
میگیرد.
پسازسالهشتادوچهار،بعدازهشتسالاصالحات،تجربه
ارزشمندی نصیب جامعه بهاصطالح اصالحطلب ایران قرار
گرفت.اینتجربه ِ
یگرانوپرهزینهاگرچهایرانراتاسیاهترین
دورانخودچهدرسیاستخارجی،چهدراقتصادداخلی،چهدر

فرهنگ،چهدرهنروچهدراخالقفروانداخت؛همدلیبیشاز
پیشیرابینایرانیاندوستدارودلسوزایرانبهوجودآورد.این
همدلیمیوهدادوایرانیانباردیگرتوانستندبابهوجودآمدنیک
اتفاقنظرتاکتیکیوازخودگذشتگیسیاسیووحدتداعی هداران
وسرانجبههاصالحات،پیروزیهایپیدرپیراازسال1392
نصیبخودکنندچهدرریاستجمهوری؛چهدرمجلسوچه
درشورایاسالمیشهرها.
اماامروزبایدشجاعانهاقرارکردآنچهبرمیآیدایناست:این
پیروزیهاعالوهبراینکهثمرینداشته،گوییباایجادغروری
کاذب در مدعیان اصالحطلبی منفعتطلبیهای شخصی و
گروهی را حادث شده است که گاهی اخالق را ذبح خویش
ساختهاند.دربرابراعتراضاتبهحقمردمآنقدرمحبوبیتاین
بهاصطالح جریان سازها کاهشیافته بود که خودشان پا پیش
نگذاشتند تا جهتدهی درستی به خواسته قانونی مردم دهند.
در مقابل ،برخی تندرویها جهت این اعتراضات را به سمت
آشوبهایخیابانیوبرخیسوءاستفادههایرسانهایکشاند
که حاصلش کشته شدن مظلومانه برخی هموطنانمان بود که
بهواقعجبرانناپذیرمینماید.
اآلن دیگر نه این مدعیان اصالحطلبی را میتوان مخاطب
قرار داد و نه مردم معترض را ،نه خسارت دیدگان این حوادث
رامیتوانمخاطبقراردادنهعامالناصلیوضعموجودرا.

دراینشرایطتنهامیخواهمنکتهایرابهعرضرئیسجمهور
محترمبرسانم:
جنابآقایروحانیدامتحفاظاته!
مندیگرانتظارندارمروزیبهوعیدهایانتخاباتیذکرشده
دستیابیم.دیگرمنتظرشنیدنگزارشیازپیگیریهایمجدانه
یوضعیتومحدودیت ِ
شمادرزمینه ِ
هایشخصیتهایسیاسی
ایراننیستم.مامیدانیمدیگرباهیچتکراریدلناامیدکارگران
بیبضاعتدرجایجایایرانعزیزمانگرمنمیشود.دیگراز
وضعیت زندانیان ،محصوران ،کشتگان ،گرانی ،تورم و  ...هم
نمیخواهمسخنیبهمیانآورم.
اما فقط جهت استحضار عرض میکنم سخنانی که روز
چهارشنبهایرادفرمودیدکهگویاافزایشنرخبنزینرابهآگاهی
شمانرساندهبودندومانندعموممردمروزجمعهدرجریاناتفاق
قرارگرفتهایدوپسازآنخندههایشما؛بسیاربیشترازافزایش
نرخبنزینومتعاقبآنحوادثاخیردلملترابهدردآورد.
بندهوهماندیشانماگرآبرویناچیزیداشتیمطیانتخابات
قبلجهتسربلندیشماودرپیآنسربلندیایرانعزیزدربین
دوستانوآشنایانوهمشهریهاوهموطنانماندرطبقاخالص
گذاشتهایمواکنونبدونهیچانتظاری،بدونهیچچشمداشتی
تنهاازسردلسوزیازشمامیخواهم:
«ماراکمترشرمندهملتکنید».
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دیدگاه

بهکارگیری سالح در آینه قانون
امیرعلیقادری

قائم مقام کمیته تشکیالت حزب اراده ملت ایران
amir.ghaderi@gmail.com

پس از اعتراضات آبان ماه سال جاری که در پی افزایش قیمت
بنزینرخداد،مقاماتمختلفروایاتمتعددیراازاوضاعواحوال
ونحوهبرخوردبااعتراضاتاعالمومواضعیدراینخصوصاتخاذ
نمودند،یکیازجنجالبرانگیزتریناینروایات،مصاحبهفرماندار
شهرقدستهرانباروزنامهایراناستکهبخشیازآناینروزهادر
فضایمجازیمنتشروترندشدهاست.
شهرقدسیکیازشهرستانهایمهاجرپذیرغربتهرانبزرگ
باساختارپیچیدهودرهمتنیدهوویژگیهایامنیتیاجتماعیخاص
استکهدرهمسایگیاستانالبرزقراردارد،حدود 2ماهمیشودکه
فرمانداراینشهرستانباحکمعبدالرضارحمانیفضلی،وزیرکشور
دولتتدبیروامیدمنصوبشدهاست.
اینفرماندارتازهکارکهدرسوابقاجراییایشانتصدیمعاونت
اداره مالی فرمانداری شهرستان شهریار و مدیرکل هماهنگی و
جذبوحمایتازسرمایهگذاریاستانمازندرانمشاهدهمیشود،
درویدیویمزبوربهمضموناینگونهبیانمیکندکهمعترضاندر
را شکاندند و داخل شدند و چون اطالع داشتند که نیروی انتظامی
دستورشلیکراازباالندادهاستلباسشانرابازکردندوگفتنداگر
میتوانیدبهماشلیککنید،امامنبهنیرویانتظامیگفتهبودمکههر
کسازدرفرمانداریواردشدبزنید!
ازمنظرحقوقیبدوا ًاینپرسشهامطرحمیشودکهآیافرماندار
اساس ًا حق صدور دستور شلیک مستقیم به افراد را توسط نیروی
انتظامی دارد و آیا نیروی انتظامی در استفاده از سالح تحت اختیار
خودمیتواندهرگونهکهمیخواهدعملنمایدیاخیر،بهمنظورپاسخ
دادنبهپرسشهایمطروحهنگاهیگذرابهقوانینومقرراتموجود
راهگشاخواهدبود.
مطابق ماده  24مصوبه وظایف و مسئولیتهای استانداران
و فرماندار که در هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ
 1377/07/28و در اجرای مفاد تبصره 31قانون برنامه دوم توسعه
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایراندر 24مادهو
 16تبصرهموردتصویبقرارگرفتهاست،فرمانداراندرشهرستان
محلمأموریتخوددارایهمانوظایفواختیاراتیهستندکهبه
استانداران محول شده است – البته بهاستثنای قائممقامی شورای
اسالمیشهر-براینمبنامیتوانگفتفرمانداراندرقلمرومأموریت
خویشبهعنواننمایندهعالیدولتومسئولاجرایسیاستهای
عمومی کشور در حیطه تعیینشده میباشند و نیروی انتظامی در
چارچوبوظایفیکهدرارتباطبامناطقدارندتحتنظارتفرماندار
عملخواهندکرد،ازطرفیوفقاینمصوبهمسئولیتبرقراریوحفظ
نظموامنیتدرشهرستانبرعهدهفرماندارمربوطهقرارگرفتهاست.
براساسقانونراجعبهتعیینوظایفوتشکیالتشورایامنیت
کشورمصوبسال،1362فرمانداررئیسشورایتأمینشهرستان
محسوب میشود ،این شورا در سطح شهرستان وظایفی مشابه به
شورایتأمیناستاندارد،ازجملهاینوظایفتبیینحدودوظایف
واختیاراتهریکازارگانهاونهادهادررابطهباامنیتشهرستان
درچارچوبوظایفقانونیایشاناست،وفقماده 9اینقانوننیز،
حقتصمیمگیریدرشورایتأمینشهرستانبافرماندارخواهدبود
وشوراصرف ًابهمنظورمشورتدادندرامورامنیتیتشکیلمیگردد.
پستااینجامشخصشدکهفرمانداربهمنظورحفظنظموامنیت
حوزهمأموریتخودوباتشریفاتمقررشدهودرچارچوبقانون
میتواند دستورات الزم جهت کنترل اوضاع را صادر نماید اما آیا
مأموریننیرویانتظامیمیتوانندبهصالحدیدخودوبدونوجود
شرایطوضوابطقانونیازسالحاستفادهنمایند؟
بدیهیاستتمامیاقداماتمأمورانبهویژهزمانیکهدرتعارض
با حقوق خصوصی افراد و باالخص در تضاد با حق حیات افراد
جامعه است ،باید با رعایت کامل قانون و در چارچوب مقررات
صورتپذیرد.
مطابقماده 4قانونبهکارگیریسالحتوسطمأموریننیروهای
مسلحدرمواردضروریمصوبسال 1373مأمورینانتظامیبرای
اعادهنظموکنترلراهپیماییهایغیرقانونی،فرونشاندنشورشو
بلواوناآرامیهاییکهبدونبهکارگیریسالحمهارآنهاامکانپذیر
نباشد،درشرایطیحقبهکارگیریسالحرابهدستورفرماندهعملیات،
دارند که اوالً قب ً
ال از وسایل دیگری مطابق مقررات استفادهشده و
مؤثر واقع نشده باشد و ثانی ًا قبل از بهکارگیری سالح با اخاللگران
و شورشیان نسبت به بهکارگیری سالح اتمام حجت شده باشد.
مطابقاینقانونتشخیصناآرامیهایموضوعمادهیادشدهحسب
موردبرعهدهرئیسشورایتأمیناستانوشهرستانودرغیابهر
یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود .البته در قانون اخیرالذکر در
رابطهباراهپیماییهایغیرقانونیمسلحانهوناآرامیهاوشورشهای
مسلحانههمتعیینتکلیفشدهلکنباامعاننظردرسخنانفرماندار
دایر بر اینکه اشخاص وارد شده به فرمانداری سینه سپر کردهاند و
خود را در معرض شلیک قرار دادهاند ،مسلح بودن اشخاص وارد
شدهبهفرمانداریمنتفیبهنظرمیرسد.
علیایحالباتوجهبهاظهاراتصریحفرماندارمحترمشهرقدس
و پذیرش مسئولیت توسط ایشان که البته در نوع خود کمنظیر و
یربطبررسیو
قابلتقدیراست،رخدادمزبوربایستیتوسطمراجعذ 
مشخصشودکهدرآنشرایطآیافرماندارفرماندهعملیاتمحسوب
میشده؟ اگر میشده آیا با تمسک به سایر شیوهها امکان احتراز از
مواجههمستقیمباشلیکگلولهوجودداشتهیاخیر؟اگروجودنداشته
آیاارسالپیامکآنهمبهکیفیتیکهموردتأکیدفرمانداربودهمیتوانسته
اتمامحجتمحسوبشود؟ضمنآنکهتعیینرابطهتناسبدستور
صادرهباخطرموجودوضرورتآننیزالزمبهنظرمیرسد.
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رویکرد
گفتمان نو بستری برای
تغییر اجتماعی

اندیشه

[ کنکاشی در مباحث بنیادی]
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ضرورت وجود نهادهای واسط بین مردم و حکومت

علی رضا مقدم

پژوهشگر و فعال سیاسی

a9115539035@gmail.com

جامعه از افراد تشکیل یافته ،الجرم از
خصلتهای ذاتی آن نیز به ارث برده است.
پسجامعهنیزچونانسانوجودیاستپویا
وسیالکهپیوستهدرحالتغییراتودگرگونی
است؛اماسؤالاساسیمااینجاست:
جامعه ما به کدام سو میرود؟ آیا حرکتی
خودسرانه و بیبرنامه و باری به هر جهت
دارد...یااینکهدرمسیریازپیشطراحیشده
وکام ً
المدیریتیافتهوبهسویهدفمطلوب
ماحرکتمیکند؟ابزارهایمدیریتجامعه
کدماند؟
برای ایجاد یا بروز بسترهای یک تغییر
اجتماعی در هراندازه و هر قوارهای ،به زبان
وگفتمانینونیازداریم.تغییراتاجتماعیبه
دنبال یک جریان اجتماعی اتفاق میافتند و
یکی از اساسیترین فاکتورهای بروز جریان
اجتماعیشکلگیریویاارائهیکگفتمانو
زبانجدیداست.
مث ً
ال ایدئولوژی ملیگرایی و به دنبال آن،
گفتمانفاشیستیباادبیاتوکلماتمتکیبر
غرورملیوخودبزرگبینیتاریخیباعثبه
وجود آمدن دریای خروشانی از آلمانهای
تحقیرشده میشود که اروپا را در امواج
سهمگین خود غرق میکند .یا ایدئولوژی
کمونیستیوادبیاتمتکیبرعدالتاجتماعی
و برابری تودهها و ...را در نظر بگیریم .همین
ادبیات ورد زبان نیمی از مردمان کره زمین
میشود و تغییرات بسیار بزرگی را رقم
میزند .کاری بهدرستی و نادرستی چنین
اتفاقاتوتغییراتنداریمبلکهمیخواهیمبه
ریشهومبانیبروزایناتفاقاتنظریبیافکنیم.
اگرماجامعهآمریکا-مث ً
البهطوراخصشهر
نیویورک-رامطالعهکنیم،بایکتغییروگردش
 ۹۰درجهایمواجهمیشویم.
شهریکثیفومملوازافرادقانونشکنکه
اتفاق ًایکیازارزشهایجاریدرجامعهشان
قانونشکنی است! این شهر که در  ۵۰سال
گذشتهچنانوضعیتآشفتهوبغرنجیداشته،
فقط به همت ۲نفر ( )۱جامعهشناس بهکلی
تغییر پیدا میکند .البد تئوری «تئوری پنجره
شکسته»راشنیدهاید.اینشهرناهنجاربهمدد
همین تئوری و همت گروهی از مردمان ،در
کوتاهترین زمان چنان تغییری میکند که
اینک بهعنوان یکی از زیباترین ،امنترین و
پررونقترینشهرهایجهانشناختهمیشود.
مثالهایاینچنینیفراواناند؛جامعهژاپندر
قبلوبعدازجنگجهانیدوم.جامعهروسیه...،
حتیجامعهاماراتمتحدهعربیکهنمونهعینی
وملموسبرایماست.
البتهاینتغییراتهمیشهروبهجلونبودهو
متأسفانهبعضیجوامعتغییراتمنفیداشت هاند
ازایننمونههامیتوانجامعهافغانستان،ایران،
عراقوکرهشمالیرامثالزد؛اماماازاینمقوله
میگذریمتابهاصلموضوعبپردازیم؛
بیتعارف و بدون هیچ پنهانکاری باید
گفت که جامعه ما یک جامعه بحرانزده
است،همدرعرصههایسیاسیواجتماعیو
اقتصادیوهمدرعرصههایروابطاجتماعی
و...خیلی از مسائل دیگر .چراکه مدتزمانی
استکهجامعهسیاسیمامبتالبهپنهانکاری
( )۲شده است و هر مقولهای را از این طریق
الپوشانی و پنهانکاری سرپوش گذاشته و یا
به تعویق میاندازند .از مسائل پشتصحنه
مذاکراتهستهایگرفتهتاایدزوکودکآزاری
وبیکیفیتبودناتومبیلها...؛ودراکثرموارد.
کارتاآنجاییبیخپیداکردهوریشهدرجامعهما
دوانیدهکهمث ً
التلویزیوننرخدالررایکسوم
قیمت آن اعالم میکند ،یا عالیترین مرجع
سیاسیدرمقابلهبافسادمطبوعاتورسانهها
رابهسکوتوخاموشیفرامیخواند.
پینوشت:
(:)۱ایننظریهدرسال ۱۹۸۲توسطجیمز
کیو.ویلسونوجرجآل.کلینگمطرحشد.
البتهدرستاستکهنظریهپنجرهشکسته
بهعنوان یک مقوله در حوزه جرمشناسی
مطرحشده ،اما ذات و ریشه این مسئله در
خصوصتغییراتاجتماعیکارکردوکاربرد
دارد.
ً
( )۲در این حوزه مفصال سخن خواهیم
گفت.

شمس افرازی

فعالسیاسیاصالحطلب
shamsafrazi56@gmail.com

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
هموارهدرحالارائهطریقبوده،لذااگربهعنواننمونه
بهآراءپیشینیانمراجعهکنیمتامسهابزمیتواندنمونه
خوبیباشد.براساسنظریات«تامسهابز»فیلسوف
سیاسی،انساندرشرایططبیعیدرحالت«جنگهمه
علیههمه»بهسرمیبرد،کهدرسیرتکوینیوتاریخی
خود و با فاصله گرفتن از وضعیت طبیعی و بدوی،
کمکم برحسب نیاز و برای پایان دادن به این «جنگ
همهعلیههمهناگزیربهقرارداداجتماعیتندادهوبا
خروجازجامعهبدویبهسمتجامعهمدنیحرکت
کردهاست،لذاباپذیرشجامعهمدنیوایناصلکه
در جامعه مدنی برای مراقبت از رابطه بین حکومت
بهعنوانشرالزمومردمبهعنوانحکومتشوندگان
نیازمندسازوکاریبرایکنترلحاکماناست،چون
صاحبان قدرت ،مصون از خطا و اشتباه نیستند ،به
همیندلیل،عملکرددولتهابایدبهصورتپیوسته
نقد و بررسی شود .مبرهن است که جامعه مدنی
مشارکتشهروندانونظارتآنهارادرعرصهعمومی
امکانپذیر میسازد .با طی مراحل تاریخی و گذار از
حالتطبیعیبهشرایطمدنیوشکلگیریدولتها،
رفتهرفتهاختالفنظروتعارضمیانمردمونهادهای
مدنی،باحکومتهایمستقر،آشکارواختالفنظر
بینایندونهاد،ظهوروبروزپیداکردهوایناختالفات
حتی در کشورهای مدرن و توسعهیافته نیز به چشم
میخوردوطبیعیاست،وگریزیهمازآننیست.در
اینکشورها،خاستگاهتعارضواختالفاترامیتوان
در تفاوت میان انتظارات و خواستههای رفاهی،
معیشتیواجتماعیمردمازیکسوواولویتبندیو
خطمشیحاکمیتازدیگرسودانست.
امروزه،بابررسیاحوالجوامعجهانسوموکمتر
توسعهیافته،میتواندریافتکهدامنهاینتعارضات
و تقابلها میان مردم و حاکمیت ،زیادتر از جوامع
توسعهیافتهاستواختالفمیانحکومتهاومردم،
عمیقوبنیادیتراست،زیرادراینجوامع،رسیدنبه
حقوقاولیهانسانی،برقراریحکومتقانون،آزادی
بیانوفرصتهایبرابراقتصادیوگسترشنهادهای
مدنی،بهعنوانمطالباتدارایاولویت،برایمردماین
کشورهاحائزاهمیتاست.
با این توصیف میتوان گفت از بروز تعارض و

اختالف میان مردم و حاکمیت گریزی نیست .ولی
آنچه کشورهای توسعهیافته را از دیگر کشورها
متمایز میکند ،در شیوه و ابراز بیان این مخالفتها
و طرح خواستهها و سوق دادن حاکمیتها در راه
اصالحاتاست .دراینجوامع،نافرمانیشهروندان
وفراترازآنمبارزاتمدنی،شیوهمدرنوسازمانیافته
بیاناعتراضاتاستوایندرحالیاستکهدرجوامع
توسعهنیافتهوغیردموکراتیک،نحوهبیاناعتراضمردم
بهصورترادیکال،افراطیوهمراهباخشونتاستو
بستهبهنوعبرخوردقهرآمیزحاکمیتدراغلبمواقع
اینفرایندازحالتاعتراضعبورمیکندوبهشیوههای
انقالبی خشونتبار منجر میشود که در این حالت
چونباموجشدیدیازهمراهینیروهایاحساسی
وحتیبیدغدغههمسومیشود،متأسفانهخواستهها
و مطالبات اولیه از اولویت خارج میشوند و نهایت ًا
خشونتهایانقالبیبهتخریباماکنواموالعمومی

و تضعیف وضعیت موجود منجر و اهداف اولیه در
هیاهویاینگونهمسائلگموکمرنگمیشود.
ولیمبارزاتمدنیمسالمتآمیزوعقلگرامبتنی
برمشخصکردنهدفنهاییوخواستههایمنطقیو
اصالحیمردمتوأمبااستراتژیمشخصوروشهاو
تاکتیکهایبدونخشونتوبدونهیچگونهتهدیدی
براینهادهایمدنیموجوداستونقطهپایانمبارزه
نیزبهتحققخواستههاوهدفنهاییمیانجامدواز
خواستههایمنطقیفراترنمیرودوموجبتخریب
وتضعیفوضعیتموجودنمیشود.بنابراین،مردم
درجوامعدموکراتیکبهعنوانشهروندانجامعه،دنبال
مبارزهمدنیمسالمتآمیزوبهدورازخشونتهستند
کهمتضمنخواستههاوتوزیعقدرتسیاسیدرسطح
جامعهاست.
در جوامع غیر دموکراتیک اوضاع چنین نیست
و همواره در شرایط بحران با ظهور فرد یا افرادی که

احساساتمردمرادرراهآرمانهایانتزاعیتحریک
میکنندوبدوناینکههدفغاییازمبارزهبرایخود
ترسیمکردهباشند،باعثتغییراتیشکلیدرجامعه
میشوند و صرف ًا تعدادی از نامها ،نمادها ،سمبلها،
ظواهروپوستههاتغییرمیکند،یاجابهجاییاشخاص
وچهرههاصورتمیگیرد،ولیاصالحیدرشیوهها
صورت نمیپذیرد .لذا درهرصورت باید پذیرفت
با بودن نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بهعنوان
واسطهایبینحاکمیتومردممیتوانخواستههارا
بهصورتمسالمتآمیزومنطقیوبهدورازخشونت
محقق ساخت .در جوامع مدنی و توسعهیافته هرم
قدرتازشکلسنتیخارجشدهوحاکمیت،دررأس
قرارگرفتهونهادهایمدنیواحزابوحوزهعمومی
توانمند در وسط و مردم نیز پسازآن قرار دارد .لذا
هرچقدردیواربیاعتمادیبینحاکمیتومردمفرو
ریزد و نمایندگان منتخب در بیان آراء و افکار آزاد

باشندونمایندهواقعیطبقاتجامعهباشند،حاکمیت
بهتر میتواند به حل بحرانها کمک و بهصورت
مسالمتآمیزمشکالترامرتفعسازد،ولیدرعوض
هرچقدرجوبیاعتمادیبینمردموحاکمیتبیشتر
شود،مردمنسبتبهبیانمطالباتازطریقنمایندگان
خودناامیدترشدهواحزابونهادهایمدنینمیتوانند
نقشخودرابهخوبیایفاکنند.درچنینجوامعیدر
نبوداحزابتوانمندونهادهایمدنیوحوزهعمومی
قویایناعتراضهاشکلغیرمدنیبهخودمیگیرد
و با عنصر خشونت همراه و بهسوی حرکتهای
انقالبی میل میکند و نبود این نهادهای واسط بین
مردموحاکمیترفتهرفتهبحرانراعمیقتروجامعهرا
دستخوشتحوالتبنیادیتریهمچونتغییرساختار
میکند.سخنپایانیاینکهدرهرصورت،هرجاکه
راهاصالحاتبستهشودعدهایخواستههایخودرا
دررفتارهایخشونتآمیزمیبینند.

نقدوآسیبشناسینحله(مشربومسلک)سیاسیاصالحطلبی

طلبان

حسن اسدی

عضو شورای عالی سیاستگذاری
حامای استان زنجان

hasanasadi.1338@gmail.com

دوستان اگر در خاطرشان مانده باشد در شماره
گذشته از این سلسله مطالب با گریزی به انفعال و
نا امیدی مردمان مخصوص ًا نسل جوان از شیوههای
عملیاصالحطلباندستبهدامنارائهسؤاالتیشدم
تابلکهآنانیکهادعاییدرخصوصاصالحطلبیدارند
باتکانیبهخودبدانندکهامروزچهموانعویادیوارهایی
بینآنهاومردمبهخصوصنسلجوانوجودداردکه
میتواندبردواموپایداریآنهاتأثیراتمخربیداشته
باشد و در اولین سؤال محوریت را به بحث بقای در
انقالب با عنایت به شکلگیری نظام اشاره کردم و با
اینعنوانکهخوداصالحطلبانهمهمیشهبهچنین
مستمسکیچنگانداختهاندتابتواننددربسیاریاز
مواقعمشکالتخودراحلکنندبهایننتیجهاشاره
کردم که همین تعارض و یا به قولی تناقض باعث
میشودتااصالحطلباننتوانندخودرابهعنواننهادی
برآمدهازدمکراسیمعرفیکنندوبردمکراسیتأکید
داشته باشند و همین ناتوانی است که در بسیاری از
اوقاتآنهارابهطفیلیمحضفضاسازیهایصورت
گرفتهتبدیلمیکندوبیعملیبسیاربدیرابرخیل
هوادارانالقاءمینماید.
اماسؤالدومایناستکه  
 -2اصالحطلبان کدام نظام جانشین را برای
مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
موجودفرمولبندیکردهواعالننمودهاند؟
اگر واقعبینانه و بدون ترس از آنچه ممکن است
ازبیانمطلباستخراجکنندوبافضاسازیاتهامات
مختلفی را متوجه نگارنده بکنند بخواهم به تشریح
مناسبات موجود در جامعه اقدام کنم آن را در قالب

اصالح

و قاعده ناتوانی و زمینگیری قطعی کلیه مناسبات
در پاسخ به روند موردنیاز تحول در جامعه خواهیم
یافت تا جایی که با گذر هر تقویم سیاسی و اتمام
دورهحکمرانیمنتخبانمردم(باهمهانقلتهاییکه
بر روند انتخاب و انتخابات وارد است) این واقعیت
علنیوعریانترمیشودکهگویینهتنهادراینجامعه
حرکتی روبهجلو صورت نمیگیرد بلکه پسرفتی
عمیق ،گسترده و پرشتاب بر همه سطوح جامعه
حاکماستوهمینامرشکافبینمردموحاکمیت
و رانده شدن آگاهانه به خارج از آن را چنان وحشت
ناکمیکندکهگوییهیچفکرواندیشهاینمیتواند
برایبرونرفتازآنراهکاریارائهدهد.
باعنایتبهاینتفسیرروشنازشرایطآیامدعیان
اصالحطلبی نمیتوانند بهصورت واضح و علنی
فرمولهایی را برای مدیریت این وضعیت ابداع و
اعالنبنمایند؟
مطمئن ًا میتوانند و یا اساس ًا میباید بدان عمل
کنند اما چرا نمیکنند چون خود را با همه ادعاهایی

اصالح

طلبان

که دارند و سالیان سال است نان آن را میخورند
مجموعهای عدالتخواه نشناخته و نشناساندهاند
که اگر میشناختند میدانستند که ادامه این روند
آن اندک امکانات موجود را هم که مردم بدانها
دلبستهاندوباامیدبدانهاسختیهاراتحملمیکنند
از دست خواهند داد خواهد خشکاند و تعمیق ظلم
که عریانترین شکل خود را در بستن مغزها و اجازه
ندادنبدانبرایفکرکردنبهایننکتهاستکهباچنین
شتابی به کجا میرویم مملکت را دچار فروپاشی و
انهدامخواهدکردودراینحالتفرقینخواهدکرد
کهمقصرآناصولگرایانباشندویااصالحطلبان.
حال سؤال این است که اگر باید اصالحطلبان
بدانند و بتوانند چرا آنها نمیدانند و نمیتوانند که
فرمولهاییراارائهبدهندکهباتأسیبدانهابشودکه
ازبندمناسباتکهنهرستونظامنوینیازمناسبات
رابرویرانههایموجوددرجامعهکههمگیآنهابراثر
مناسباتمنفعلوزمینگیرایجادشدهاستجامعهرا
بهتحرکمتناسبباشرایطزمانیحاضرویادرقرن

بیستویکموادارکرد؟
پاسخاینسؤالرامیتواندردونکتهاساسییافت.
اول آنکه مجموعه اص ً
ال طلبان بدون توجه به
جایگاه اختصاصی خود که در متن و محوریت الیه
میانهجامعهمیباشدوبایدبهعنوانحلقهواسطبین
حکومتوملتعملنمایدوبهانتقالمطالباتمردم
وپاسخهایحکومتبهمردمبپردازدودرعملباتولید
توصیهحکومترابهخیروصالحبخواندعمدت ًابه
مجموعهایتسلیم،تابع وبدترازهمهتوجیهکننده
رفتارهای حکومت تبدیل شده است که اگر هم
گاهگاهی ناپرهیزی بکند و بخواهد بر موجودیتی
اعتراض نماید عمده انرژی خود را در حوزه روایت
اتفاقاتیکهبهنارساییمنتهیشدهاستبکارمیبردو
چندان در این امر ابرام میورزد که حتی خودش هم
ازمیزانکلماتوفرصتیکهدراینروایتبکاربرده
است سرسام میگیرد و خسته میشود چه برسد به
حال مردمانی که امیدوار بودند از متن این اعترا ض
محصولیقابلاتکابیرونبیاید.
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برایمثالبههمیناتفاقاتاخیرکهتحتعنوان
اعتراضخودجوشمردمبهگرانیبنزینکهبهخاک
وخونکشیدهشدودرآنمناسباتمندرسونابهحق
بادرپیشگرفتنحربهبرخوردقهرآمیزهمهداستانرا
بهانحرافبردوضمنبیپاسخگذاردنمطالبهبهحق
مردمضمانخونهاینابهحقریختهشدهرامتوجه
تماممردمایرانبرمبنایآیهشریفهقرآنکهمیفرماید
اگرنفسبیگناهیگشتهشودگوییکههمهمردمان
کشته شدهاند (نقل به مضمون) کدام فرمولبندی
درستازسویاصالحطلبانبرایشناساییمناسبات
مؤثربرپیدایشچنینجسارتواجحافیدرحقمردم
ارائهشدوکدامتحرکازسویاصالحطلباننشانگر
اینواقعیتبودکهآنهاخودرامبرایازاینشیوهعملی
یدانندومینمایانند.
غیردمکراتیکوسرکوبگرانهم 
حتی این بهاصطالح مدعیان این میزان همت و
فرصتراصرفکندوکاودرادعایحاکمیتبکنند
کهمیگفتمردمصفشانازاغتشاشگرانجداستو
آنهاییکهدستبهخرابکاریزدندازمردمنبودندو
مزدوربدوندتاباتکیهبراینمنطقحاکمیتبپرسند
کهاگرجواباغتشاشگرانسرکوببودواعمالشد
جواب معترضان یا همان مردم چه بود و چه جوابی
بدان داده شد تا با روشن شدن پاسخی برای آن مردم
بدانندکههستندنیروهاییکهبرایحداقلهاتالش
سازمانیافتهایدارند؟
بله مطمئن ًا همانند همه اتفاقاتی که در طول
سالیان پس از انقالب رخ داده این بار هم چیزی از
اصالحطلبانندیدیمواینانچونگذشتهتنهابهروایت
داستان و محکوم کردن ملیح عامالن آن اقدام کردند
وبهطرزبسیارماهرانهایازوروددرآسیبشناسیو
شناساییمناسباتیکهدستنخوردهباقیماندتادوباره
بامردمهمانکندکهکردخودداریکردند.
ادامه دارد

اندیشه

[ گفتمان]
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عنوانستون

تئوری جنگ و انقالب اسالمی

4

جنگ و انحراف در انقالبها
کاوه مصدق
kaveh.mosaddeqh@gmail.com

تجربه ِ
ی تاریخی بعضی از ریشههای انحراف
انقالبهادنیانشانمیدهد؛اینانحرافاتنتیجه ِ
ی
درگیرکردنآنهادرجنگاست.یادراینجنگها
انقالبیونشکستمیخورندوضدانقالبقدرت
رابهدستمیگیردویااگرماندند،ک ً
المسیرانقالب
عوضمیشود.نتیجه ِ
یجنگهایاتریشوفرانسه
منجر به پیدایش ناپلئون بناپارت از درون انقالب
کبیرفرانسهشد!ونتیجهجنگجهانیدومبرویکار
آمدن استالینیسم از درون انقالب اکتبر روسیه! و در
خاورمیانهنیزنتیجه ِ
یجنگهایاعرابواسرائیل
بیرونآمدنصدام،حافظاسد،قذافیوانورساداتاز
درونجنبشهایملیگرایانه ِ
یپانعربیسمبود(البته
بایدبهاینمسالهتوجهکنیمکهحرکتهایخاورمیانه
در مصر و عراق و لیبی فاقد پیامی جهانی بوده و بر
اساس ناسیونالیسم طراحیشده بودند بنابراین
نمیتوان آنها را با انقالب اسالمی ایران مقایسه
کرد که دارای رویکرد جهانی است) .امپریالیسم و
صاحبانقدرت و ثروت و تزویر همواره از درگیر
کردن انقالبها در جنگها قادر شدهاند آنها را
مهارکنند.ایرانهماستثناءنیست.ازدرونجنگها
مستبدان و دیکتاتورهای احمقی بیرون میآیند که
روزبهروز از مردم فاصله میگیرند؛ و زمانی که
مقبولیت و مشروعیت مردمی خویش را از دست
دادند،ازدرونیابیرونساقطمیشوند.
جنگوانقالباسالمی
ازنظر اسالم جنگ مطلوب نیست و وارد شدن
درآنماننداکلمیتههست؛یعنیاگراضطرارنباشد
بایدازآنپرهیزکرد.درداستانخلقتآدمزمانیکه
فرشتگانبهخونریزیبشراشارهمیکنندوبدینسبب
ازخلقتانسانمتعجبمیشوند،معلوممیگردد؛که
درقاموسالهیکهفرشتگانهمبااستنادبهاینقاموس
استدالل میکنند .قتل و خونریزی عنصر مطلوبی
قلمداد نمیشود .حتی در داستان هابیل و قابیل که
هابیلتوسطقابیلکشتهمیشودهابیلبهصراحت
میگوید؛
«سوگند که اگر تو به کشتن من دست برآوری
منهرگزبهکشتنتودستدرازنخواهمکردکهمن
ازخدایجهانیانمیترسم.منخواهمکهگناهمنو
گناهتوهردوبهتوبازگرددتاتواهلآتشجهنمشوی
کهآنآتشجزایستمکاراناست)29-28(».مائده
ازاینروجنگمطلوبنیستوجنگهایپیامبر

اسالموعلیبنابیطالبازاینمنطقبرخوردارهستند
با چشمانی گریان و خونین و با کراهت در جنگ
وارد میشدند و به هر بهانهای هم سعی میکردند
این پیام را به سپاه مقابل برسانند؛ زمانی که آب را بر
روی دشمن نمیبستند ،زمانی که یاران خود را از
تعقیبزنانوکودکانوقتلوغارتبیدفاعانمنع
میکردند ،زمانی که از آتش زدن اموال و خانهها و
یداشتند؛وافتخارماهمبهمیراثشهیدان
درختانبازم 
وایثارگرانمانبهایناستکهمادرجنگخودبارهاو
بارهانشاندادیمتشنه ِ
یخونریزینیستیمودرجنگ
خودمراقببودیمآسیبیبهبیدفاعاننرسدوماباید
سعی کنیم این پیام هرگز فراموش نشود .اینچنین
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
انقالبمابتواندآنرابهدنیااعالمبکند!ماآمدهایمتاپیام
رحمتوصلحرابهدنیااعالمبکنیم.خاتمه ِ
یجنگ
وخونریزیرابهدنیااعالمبکنیم؛وجانهایخسته
ازجنگرابهرحمتومهربانیبنوازیم؛وبرایاین
کارهمموضوعیکلیدیرادردستداریمکهبساط
جنگرابهطوراصولیوریشهایبرچینیم؛پاشنه ِ
ی
آشیلدولتوقدرتهاراعیانکردهایم-یعنیسلب
«حق انحصاری اعمال خشونت » را  -و ازاینرو
جنگساالرانوجنگطلبان؛یعنیصاحبانزروزور
وتزویرآنهاییکهبقاءشانبهتداومنابرابریاستو
استادهستنددراینکهچگونهازحقانحصاریاعمال
خشونتخودسوءاستفادهکنندوخودراپاکپاک
نشان دهند؛ ما را درگیر جنگ کردند تا نشان بدهند
آرمانهایماشعاریبیشنیستوماهماهلجنگیمو
ماکهقصدیککارکارستانراداشتیموداریم،یککار
بزرگبهبزرگیکلتاریخوپایاندادنبهخشونتها؛
بهبازینیامدهایمکهدرمقابلدغلکاریهاقهرکنیم
و به خانه ِ
ی مان بازگردیم؟! ما چه خواهیم کرد؟!
آیا عقب مینشینیم و میدان و جنگ را به حریف
وامیگذاریمومیرویمپیکارمان؟!یامیایستیم؟!
میایستیمودفاعمیکنیم،آنهمبادستخالیو
یدنیایاستکباریوباهمه ِ
باهمه ِ
یصاحبا نقدرت
و ثروت و با همه ِ
ی قدرتهایی که مردمانشان را به
استثمارکشیدهاندوبدینسببعلیهمامتحدشدهاند
کهپیاممابرابریوبرادریاستواگردرایرانتحقق
پیدابکندمیشودالگوییبرایهمه ِ
یمستضعفین!
به همین سادگی! آری به همین سادگی و بیهیچ
جرمیجنگراتحمیلماکردند.چراکهپیامانقالب
ماخیلیبزرگاست،رهاییمستضعفینوبرابریو
برادری! و نیازی به صادر شدن ندارد .چراکه ندای

وجدان همه ِ
ی انسانهاست .پاسخی به نیاز آنها.
همچونآببرایتشنگان.آبکهتبلیغنمیخواهد.
پروپاگاندا نمیخواهد .نیازی به صادر کردن ندارد.
هر جا تشنهای باشد ،خودش به دنبال آب خواهد
گشت؟!امابااصولاعتقادیمانمیجنگیمامانهبه
بهایجانبیگناهانوبیدفاعان.حتیدرجنگهم
ازشرافتمانعقبنشینینمیکنیمازپیمانیکهباخدا
وآزادیوعدالتوانسانیتبستهایمعدولنمیکنیم.
آری!درگیرجنگشدیمیابایدعقبمینشستیمو
فاتحه ِ
یانقالبمانمیخواندیموامیدمیلیاردهاانسان
امیدواررابربادمیدادیمتابساطعیشصاحبانزرو
زوروتزویربرهمنریزدوبرتریتنابرابریبربرابری
را اعتراف میکردیم و تداوم جنگ و خشونت را
نظارهگر میشدیم و یا میایستادیم و از حق همه ِ
ی
انسانیتدفاعمیکردیم.تاآنهاهمنشانبدهندکهما
هماهلجنگیمونیزازاینطریقبتوانندانقالبمانرا
تحریفوزمینگیرکنندومتأسفانهتاحدودیزیادی
همدرهردوجنبههمتوانستندبرخالفواقعنشان
بدهندکهصلحطلبیماندروغبودهوشعاریبیش
نیستوهمدرتحریفانقالبموفقشدهاند.
اما ما باید بدانیم حقیقت انقالب خویش را؛
انقالبجهانیمستضعفینرا؛وتداومآنراپیبگیریم
باجمهوریاسالمیبابدونجمهوریاسالمی!این
است که ما باید حساب انقالب اسالمی را از این
حاکمان جدا کنیم .همانطور که آنها سالها پیش
صفشانراازامامخمینیجداکردند(جریاننودونه
نفردرمجلسدوم؛واکنونبهپاداشرودرروئیشان
با امام خمینی هرکدامشان بر منصبهای کلیدی
نظام نشستهاند) و بهصف طاغوتیان و مستکبرین
پیوستهاند؛واسالمرانیز،بهتعبیرعلیچونپوستین
وارونهاشکردهاند،رویه ِ
یزیبایشراپنهانکردهاند
تا رویه ِ
ی زشتش نمایان شود! اما ما قصدمان در این
مطلبصرف ًاموعظهوانتقادنیست،میخواهیمراه
درستوانقالبیراهمنشانبدهیم:
دررابطهباجنگموضعمانچیست؟مسالهاین
است که ما در چه وضعیتی هستیم؟ اگر در موضع
انفعال باشیم مانند اوایل انقالب و انقالبمان نوپا و
تثبیتنشدهباشد،چارهاینیستوبهقدرکفایتو
اقلبایدواردشداماباسختیواستقامتیغیرقابلتصور
بایدواردشویموالبتهمتعهدانهومسئوالنهوباحفاظت
ازاصولیکجنگشرافتمندانه!بدونخشونتبه
بی دفاعان و بیگناهان و مردم عادی و نیز بدون
تعرض به اسرا و زخمیهای دشمن .همانطور که
در جنگ دفاعیمان بودیم؛ و الگویی بود که در دنیا
نظیریندارد.گرچهازآنکراهتداریموخواسته ِ
ی

قلبیما نهمایناستکهایکاشطوریمیشدکه
هرگزآنراتجربهنمیکردیم؛امااینکراهتازمنظر
اهداف بزرگ انقالب ماست و برای خود ما واال
برای دیگران که قربانی بیاخالقی و فرصتطلبی
و نامردیهای صاحبانقدرت و ثروتاند حتی
بزرگان و دولتمردهایشان تعهد اخالقی ندارند
و اگر الزم باشد نشان میدهند چقدر الت هستند!
الگوییبینظیرازتعهدواخالقوپایبندیبهاصول
انسانیاستوبایدباشد.
و اگر مانند اآلن که انقالبمان تثبیتشده است،
دیگر در موضع انفعال نیستیم و میتوانیم با درایت
و آرامش نظیر گفتوگوی تمدنها و فعال کردن
پتانسیلوظرفیتهایکشور(فرهنگیواقتصادیو
یدلیلبیرونآمدهوازموضع
)...وانقالبمانازانزوایب 
فعالنهتنهاازجنگاجتنابورزیم،بلکهباکمکافکار
عمومیدنیاریشههایجنگوخشونترابخشکانیم.
متأسفانه در اثر بیکفایتی و بیهنری و تنگنظری
و استبداد و خودکامگی و پیری و خرفت شدن
مسئوالنمانوکودنساالریناشیازآنبجایاینکه
دیگرانازجنگمانوتعهدمانوپایبندیمانبهاصول
انسانیدرجنگتقدیرکنندوماخودمانوهمتماناین
باشدکهریشه ِ
یجنگدردنیاخشکانیدهشود؟وبه
کراهتحتیازجنگشرافتمندانهمانسخنبرانیم،
کارمانشدهاستتقدیسجنگ؛وهشتسالدفاع
مقدس را نیز آنقدر به رخ همان مردمی کشیدهایم
کهآنراآفریدند؟!نهتنهامطلوبیتشراازدستداده،
بلکهچندشآورواسبابتهوعشده!...
علیایحال،البتهطبیعیاستکهوقتیکشوری
ناخواستهویاخواستهدرمعرضجنگقراربگیرد،
درمظان اتهامبه جنگطلبیوخشونتگرائی قرار
میگیرد .خصوص ًا در موقعی که ناخواسته وارد
جنگی میشود ،ازآنجاکه به کمتر از تنبیه متجاوز
راضینخواهدشدواگرهمکوتاهبیاید،معلومنیست
متجاوزیکهتنبیهنشدهاستباردیگرهوسنکند
وجنگیبهراهنیندازد.آنهمدرجاییکهامپریالیسم
باتمامتواندرپشتمتجاوزایستادهاست؛وتجربه
ناموفق آتشبس میان اسرائیل و اعراب هم وجود
دارد که علیرغم سپری شدن بیش از چهار دهه
سرزمینهای اشغالشده توسط اسرائیل نهتنها به
صاحبان آنها برگردانده نشده بلکه اخیرا ًبا دستور
ترامپبلندیهایجوالنبهخاکاسراییلضمیمه
شد و در آن سرزمینها شهرکسازی بهسرعت و
بشدت ادامه دارد ،ازاینرو مجبورمی شود جنگ را
ادامهدهدتاکشوررادرسالهایآتیازتجاوزمتجاوز
بیمهکندوخودنیزبهعنوانجنگطلبوخشونتگرا

مطرح شود به امید اینکه روزی خود را از این اتهام
ناروارهاساختهوحقانیتصلحطلبیوموردظلم
وتعدیوتجاوزقرارگرفتنخاککشورشتوسط
دسیسههایامپریالیسمبرهمگانآشکارخواهدشد.
مالحظهکنیدامامخمینیمیگوید؛
«از اول من گفتهام که ما بهشرط اینکه پیروز
بشویمدرمیداننیامدهایم.مابرایاداییکوظیفه ِ
ی
اسالمی ،وجدانی ،ملی واردشدهایم در این میدان و
همه ِ
یملتایرانکهواردشدهانددراینمیدانواآلن
بحمداهلل،همهواردهستند،توجهدارندوفهمیدهاند
کهاینگروههایمخالف،یااینقدرتهایمخالف
چه دردی دارند .ما میدانیم که آنها دردشان به این
چیزها دوا نمیشود و دیگر هم مأیوس انشاءاهلل،
بایدبشوند؛وماانشاءاهلل،امیدواریمکهدرهمه ِ
یابعاد
اینجمهوری،پیروزباشیموجنگمانهمانشاءاهلل،
زودتر تمام بشود؛ و شما و همه میدانند که ما اهل
جنگ نیستیم که بخواهیم برویم یک کشوری را
بگیریمیاکشورگشاییبکنیم.مادنبالاینهستیمکه
دنیا در صلح و آرامش باشد .اسالم از اول دارای یک
همچومقصدیبودهوخصوص ًادربینمؤمنین،در
بینمسلمین،اخ ّوتراسفارشفرمودهاست،بلکه
ایجادـتشریعـفرمودهاست.
و ما باید با همه برادر باشیم؛ با همه ،همه ِ
ی
مسلمین برادر باشیم و در مقابل کفار [صاحبان زر
وزوروتزویر]بایستیم،نهاینکهمادرمقابلمسلمین
بایستیم.خوب،ماناچاریماآلن،دفاعداریممیکنیم.
ماتاکنونیکقدمبرایجنگبرنداشتهایم؛اینهاهمه
دفاعاست.اآلنهمکهماواردشدهایمدرخاکعراق،
برایدفاعاست،نهبرایچیزدیگر.بیایندآنهاکارهارا
انجامبدهند،مافورا ًبرمیگردیم.بیایندآنهاچیزهاییرا
کهبایدانجامبدهند،انجامبدهند،مافورا ًبرمیگردیم.
مانهبصرهرامیخواهیم[ونهدیگرشهرهارا].بصره
برادرماست،مامیخواهیمکهچهبکنیم؟وماهمیشه
احترازداریمازاینکهدربصرهیکوقتیخونیبریزدو
درسایرشهرهایبغداد[هم]؛برایاینکهمامیدانیم
کهآنهاباصدامازاولبدبودند.ملتعراقازحاالبد
نیست ،از اول با این حزب بد بود؛ برای اینکه ملت
عراق ،اشخاصی که عالقهمند بودند به آنها ،آنها را
اینهاازبینبردند؛مثلآقایحکیمکهمردمعالقهمند
بودند،مرجعشانبود»...،
یادرجایدیگر؛
«...آنهاییکهاینهمهفریادمیزنندازحقوقبشر،
وقتیکهمیرسندبهاینکهحزببعثصدامیاینقدر
ازانسانهارادراینجاکشتهاستوآنقدرازانسانها
را در اینجا بیخانمان کرده و علیل کرده ،عالوه بر

اینکهازآنهمینطوریمیگذرند،توجیههممیکنند.
توجیهمیکنندبهاینکهخوب،شمادرعراقفالنجا
را منفجر کردید ،اینها هم عوض دادند! یک دروغ
عراقمیگویدبرایاینکهتصحیحکندکارخودش
را ،هرروز میگوید که بصره را زدند! این بصرهای
که زدند ،کجاست؟ این جمعیت بصره کجایند که
زدندشانیاسایرشهرها؟اسالماجازهنمیدهدکهما
مردم بیگناه را برای خاطر گناه دیگری آزار بدهیم.
منتهاآنهامیگوینداینمسائلرا؛برایاینکهوقتییک
بمبیاچندبمبمیاندازندویکجمعیتکثیریرا،
زنوبچه ِ
یبیگناهرا،پیروجوانبیگناهرامیکشند،
بگویندکهمادرازایآن،اینکارراکردیم».
اما از سوی دیگر چون انقالب همواره ملت را
درکنارخودشداردوهمیناورابیمهمیکرد!شاید
واقع ًانیازیبهادامه ِ
یآنوجودنداشت.امامخمینی
میگوید؛
«یک انقالبی بود که خود ملت انجام داد و قیام
کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقالب
را،همانطوریکهاسالمراازخودشمیداندواین
اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در
همه ِ
ی حوایج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود؛
بیتفاوتنبود،اینطورنبودکهرهاکنند؛بعدازاینکه
انقالب کردند ،رها کنندوبروند سراغکارشان ،رها
نکردند ،در صحنه حاضر هستند و همین حضور
استکهموجبایناستکهآسیبنبینداینانقالب.
اگرانقالبمالیکحزبیبودیامالیکگروهیبودو
مردمحاضرنبودنددرصحنه،آنانقالبدوامنداشت
وهمیشهبایدباسرنیزهحفظشمیکردند.آنهاییکه
انقالبکردنددرجاهایییاشورشکردند،بعدش
حفظ انقالب را باید با سرنیزه بکنند .ایران حفظ
انقالب را با افراد مؤمن کرد و اآلن هم به دست افراد
مؤمناینانقالبپیشمیرود».
بههرحال در آن سالها میتوانستیم با توجه
به حمایت ملت بعد از فتح خرمشهر آتشبس را
پذیرفتهوضمناینکهازهزینههایاضافیجلوگیری
میکردیم،باادامهندادنجنگحمایتمردمیراهم
حفظ میکردیم .گرچه ادامه جنگ و تنبیه متجاوز
حق هر کشوری است که مورد تجاوز قرارگرفته و
ازاینبابتنمیتوانمتعرضرهبرانآنکشورشد،
اما ادامه ِ
ی جنگ -از آن روی که در راستای اهداف
امپریالیسم برای زمینگیر کردن انقالب و پیدایش
انحراف در آن بود  -قابلتأمل است .علیایحال با
ادامه ِ
ی جنگ بهراحتی متهم به جنگطلبی شدیم
خصوص ًا درجایی که همه ِ
ی ابزارهای تبلیغی در
دستامپریالیسمبودوهست(.ادامهدارد)
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آنچه در سومین نشست اعضای ارشد (پلنوم)
حزبارادهملتایرانگذشت
زهرهرحیمی:

عرض ادب و ارادت دارم خدمت یکایک شما مهمانان
گرامی به سومین نشست حزب اراده ملت ایران خوش
آمدید که سومین پلنوم حزبی محسوب میشود دوستان
از شهرستانها و استانهای دور تشریف آوردهاند در فصلی
که میتوانست به کنار خانواده بودن و یا سفرهای تفریحی
اختصاص یابد اما قدر جلسه را دانستهاند و لطف کردهاند
و حاضر شدهاند از همه آن تفریحات چشمپوشی کردهاند
تامیزبانآنهادرسومینپلنومحزبارادهملیایرانباشیم.
دوستان گرامی حتم ًا الزم است توضیحات مختصری
دربارهپلنومدادهشودوقواعدومالحظاتیکهبرایننشست
حاکم است شرح داده شود اما این نکتهها را در طی 15دقیقه
زمانی که مربوط به من هست میگویم اکنون تا قبل از اینکه
به قسمت هماندیشی برسیم و نوبت صحبت تکتک شما
عزیزانشودبرایسخنرانیسهنفرازدوستانآمادهمیشویم
اولین سخنرانی توسط افشین فرهانچی قائممقام حزب
صورت خواهد گرفت سپس به مدت 15دقیقه 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 هستند15
دقیقه نیز ایشان صحبت خواهند کرد پسازآن بخش بعدی
ما شروع خواهد شد که توضیحات مربوط به آن را خواهیم
گفت در حال حاضر آماده میشویم تا  15دقیقه سخنرانی
آقایفرهانچیرابشنویم:
افشینفرهانچی:

با عرض سالم و درود ،از همه عزیزان تشکر میکنم به
خاطراینکهزحمتکشیدیدوقتگذاشتیدوبهاینپرشوری
درسومینمجمعاعضایمؤثرحزب(پلنوم)حضوریافتید.
بحثیکهمنبرایاینچنددقیقهآمادهکردهامدربارهموضوع
حکمرانیحزبیاست.درطیسالهایاخیرشبیهافرادیکه
برای خود لباس میخرند و برخی لباسهایشان خوب به
تنشان مینشیند و برخی دیگر از لباسها با وجود زیبا بودن
به تن آدم نمینشیند ما هم یک سری تئوریها و مفاهیم و

سومیننشستاعضایارشدحزبارادهملتایران(پلنوم)باحضوردبیرکل،اعضایشورای
مرکزیودبیراناستانیازسراسرکشوردرتهرانبرگزارشد.
این نشست که با دستور جلسه راهبردها و استراتژیهای حزب اراده ملت در جریانات
سیاسی کشور و انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی بود در دو دوره رأیگیری از اعضای
حاضرتصمیمبرآنشدکهحاماضمنحفظمواضعانتقادیازرفتارهایغلطگذشتهوشکایت
ازانحصارطلبیها،درقالبساختارهاوسازوکارهایجریاناصالحاتبهنقشآفرینیبپردازد.
نظریهها 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 نمونهای از این موضوع است هیچیک از شما
منصوبنیستیدهمهشمامنتخبیکجمعهستیدیادرکنگره
انتخابشدهایدیادرشهرستانخودویادراستانخودانتخاب
شدهایدبرایهمینفرآینددموکراتیزاسیونبهحزبماخوب
نشسته است .فرآیند دیگر مبارزه با فساد بوده است در طی
سالهای اخیر ما نیروی زیادی در مجلسی شوراها نداشتیم
ولیخوشبختانههمینحدودهشتنیروییکهدرارکاننظام
داشتیم هیچیک دستشان به فساد آلوده نشده است ازجمله
مهندسرسولی،خانمسلماسی،آقایتنوری،آقایبیمقدارو
قبلازایشانخودآقایحکیمیپور،آقایانصمدیوکوزهگر
ودیگرافرادهیچیکازاینجهتمشکلینداشتندشایدمانند
هرفرددیگرینقطهضعفهاییداشتهباشندامافرآیندمبارزه
با فساد که شعار آن را در حزب از سالها پیش دادیم و آقای
حکیمیپوردرشورایشهرپیگیریکردندوسایردوستاندر
مورد آن صحبت کردند خیلی به قامت حزب ما خوب آمده
استمتأسفانهبرخیمفاهیمبسیارزیباهنوزبرقامتحزب
ماخوبننشستهاستمث ً
الموضوعاخالقمدارییااخالق
تشکیالتیهنوزکاملجانیفتادهوگاهیاوقاتبابسیاریاز
اعضایابسیاریازنهادهاداخلحزبیمشکالتیداریمیامث ً
ال
موضوعسوسیالدموکراسیکهدرکنگرهقبلنیزمطرحشدو
درحزبنیزبررویآنصحهگذاشتهشدهنوزبهطورجدیبر
قامتحزبماننشستهاستاینطورنیستکههمهمابایک
قرائتونگاهیکسانبهیکمفهومبپردازیموحزبدراصل
ادعاکندکهاینمفهوم،مفهومکلیدیحزباست.
میتوانم مثالهای دیگری بزنم ولی در این اواخر بحث
حکمرانی حزبی بهعنوان یکی از نظریههایی که حزب ما
دنبال کرده ظاهرا ً دارد خوب بر قامت حزب ما مینشیند و
تقریب ًا همه ما یک قرائت یکسان از آن داریم و همگی داریم
در مورد آن صحبت میکنیم و حزب ما را آرامآرام بهعنوان
حزبیکهیکیازشعارهایاساسیاشیاشاقولهایاصلیاش
حکمرانی حزبی است ،میشناسند .همه ما روی اینکه برای
تحققیکدموکراسیواقعیدریککشوربایدحزبداشته
باشیم توافق داریم زیرا همگی آمدهایم و عضو یک حزب
شدهایم و از این مرحله عبور کردهایم که به حزب نیاز داریم
و بهضرورت کار حزبی واقف هستیم و همگی این اعتقاد
را داریم ولی یکمرتبه که جلوتر میرویم بحث حکمرانی
حزبیمطرحمیشودحکمرانیحزبیبهچهمعنااست؟یعنی
اینکهدرارکانقدرتکشورحزبهاحکمفرماییکنندواگر
مث ً
المیخواهدرئیسجمهورانتخابشودازیکیازحزبها
باشدنخستوزیرمیخواهدانتخابشودازیکیازحزبها
باشدنمایندهمجلسمیخواهدانتخابشودنامزدبرایشورا
انتخابشودهرکسیمیخواهددرپستهایسیاسیکشور

اینتصمیمهمراهبارویکردهایحکمرانیحزبییعنیهمانحمایتازکاندیدایاحزاب
همسوخواهدبود.حزبارادهملتمعتقداستعدمپاسخگوییدرجریانلیستامیدبزرگترین
نقطهضعفاینلیستبودکهتنهاراهحلعالجآنحکمرانیاحزابدرجریانانتخاباتاست.طی
این نشست دوروزه تعدادی از اعضای ارکان حزب و دبیران استانی درمورد خروج و یا ماندن
درجبهه اصالحاتوشورایعالیسیاستگذاریجبههاصالحطلبانبهایرادسخنپرداختند که
بههمتزهرهرحیمی و علیهادیان درچندشماره منعکسمیشود.

قراربگیردازصافیوفیلتراحزاببگذردمعنیاینیکاستبداد
حزبییاانحصارحزبینیستتجربهبشریدرصدسالاخیر
نشاندادهکهوقتیحزبهاحکمرانیراهمبرعهدهمیگیرند
قضایاییداردکهدرادامهبحثخودخواهمگفت.
متأسفانه در ایران علیرغم اینکه حدود صدسال است که
احزاب را چه در زمان قاجاریه و چه در زمان پهلوی و چه در
جمهوریاسالمیداریمولیهنوزحکمرانیحزبیبهمعنای
کامل کلمه محقق نشده است و هنوز انتخابات ما تبدیل به
انتخابات حزبی نشده است و هنوز مردم ما به این داستان
عادت نکردهاند درحالیکه در همسایگی کشور ما یعنی در
عراق و افغانستان که دموکراسیهای بسیار لغزان و نوپایی
دارندمیبینیددرتماممجلسآنهانیروهایحزبینشستهاند
اینتعریفازماحزبیهانیستمزیتحکمرانیحزبیاین
است که مردم میدانند با چه کسی طرف هستند و فردا چه
کسیبایدپاسخگویآنهاباشدحکمرانیحزبیبزرگترین
مزیتیکهباعثشدهدردنیاپابگیردمسئولیتپذیرشدنافراد
سیاسیاست.دردوره 8سالهآقایاحمدینژادفرضمیکنیم
اشتباهاتیرخدادهاستوفرضمیکنیمکهعملکردیبدبوده
است چه کسی این عملکرد بد را داشته است یک نفر آقای
احمدینژاد یا فوقش بگوییم آقای مشایی؟ پس تشکیالتی
که آنها را سرکار آورد و آقای الهام و دیگر دوستان آنها کجا
هستند؟اگرتشکیالتحزبیبودمابهعنوانمردمدرانتخابات
بعدیبهراحتیمیتوانستیمقضاوتکنیماگرعملکردآنتیم
خوببودهدرانتخاباتبهآنهارأیبدهیماگرعملکردآنهابد
بوده ما به آنها رأی ندهیم ،این مفهوم ساده حکمرانی حزبی
است.اینحکمرانیحزبیعالوهبراینچندمزیتدیگرهم
دارد .یکی آنکه حزبها را صاحب برنامه میکند شما وقتی
میخواهید مسئولیتی بپذیرید باید برنامه بنویسید .یک فرد
باهوشترین و نابغهترین فرد این کشور هم باشد بهتنهایی
که نمیتواند برای همه حوزهها برنامه بنویسد .پس قاعدت ًا
وقتی در یک تشکیالت حزبی مستقر شود و حزب او رأی
بیاوردشمامیتوانیدبهطورخودکاربفهمیددرچهحوزههایی
آدم دارد و در چه حوزههایی باید برنامه داشته باشد و کمکم
برنامهمحوریهمراهمیافتد.خارجازمکانیسمحزبیبرنامه
محوری جا نمیافتد .تربیت نیرو نیز مزیت دیگر است که
خارج از مکانیسم حزبی شما نمیتوانید نیروی تشکیالتی
خوب تربیت کنید .همه ما که اینجا نشستهایم آرامآرام در
بدنه یک حزب با جدلهایی که داریم و جلساتی که برگزار
میکنیموباموضعگیریهاییکهمیکنیمداریمپختهمیشویم
همبهعنوانیکنیرویحزبیوهمبهعنواننیرویانتخاباتیو
همبهعنواننیرویستادیماهرمیشویم؛برایهمیناستکه
دردنیابهصورتموردیدرمواردخاصممکناستاجازه
بدهندفردغیرحزبیبرمسندقدرتقراربگیردوگرنههمهجا
آدمحزبیهست.شمااآلندرنظامسالمتآیاجرأتمیکنید
بیمار خود را به پرستاری که کارآزموده نیست بسپارید؟ به

مدرک و تجربهاش اعتماد میکنید زیرا یکنهادی او را تأیید
کرده این نهاد در عالم سیاست حزبها هستند .بعضیها به
صفتمدرکماندراینتشکیالتحضورپیدامیکنیم،مدرک
علومسیاسییاعلوماجتماعییااقتصادداریمبعضیهایمان
به صفت توانایی که در این حزبها بروز میدهیم آرامآرام
میآییمتاجاییکهبهقدرتبرسیمدرایرانایناتفاقنیفتاده
است .در آخرین موردی که برخی از فعاالن سیاسی تالش
کردند که حکمرانی حزبی را محقق کنند باز نهایت ًا شورای
نگهبانجلویاینامرراگرفتزیراقراربودانتخاباتبعدی
کشور ما یک انتخابات نیمه حزبی نیمهمستقل باشد ،عم ً
ال
ایناتفاقنیفتاد.
دوستانیکهمخالفکارحزبیبهمعنایحکمرانیحزبی
هستند از این میترسند که وقتی حکمرانی حزبی اتفاق
بیفتد مسائل خیلی شفاف میشود .عم ً
ال اگر به کشورهای
دیگر مراجعه کنید هنوز به یاد دارند که زمان میتران حزب
سوسیالیستفرانسهفالنموضعراگرفتهاستواص ً
الکاریبا
آقایمیترانندارندحزبسوسیالیستیکموضعگرفتهوباید
پایآنموضعشبماند،اگربردیداشتهبهاوامتیازمیدهنداگر
باختهامتیازنمیدهند؛درحالیکهمابههمینسادگیدرخیلیاز
فضاهایمجازیمیبینیمحتیبرخیازدوستاناصالحطلب
نیزاشاراتیدارندکهآقایاحمدینژادبهتربودخوباگرقرار
استماکهکنشگرسیاسیهستیمبعدازمدتییادمانبرود
که در زمان آقای احمدینژاد چه اتفاقاتی افتاده وای به حال
جامعهعادی.طبیعیاستکهجامعهعادیبهراحتیفراموش
میکند که زمان آقای احمدینژاد چه اتفاقاتی در این کشور
افتادچهدرآمدارزیداشتیمباآندرآمدچهکاریانجامدادیم.
خوبیحزبایناستکهجلویاینداستانرامیگیرد.حاال
حاکمیت خیلی به این حکمرانی حزبی توجه نمیکند زیرا
تا موقعی که فضا شفاف نباشد پشت پردهها تصمیمگیرنده
هستند.افرادیکهدرسایههستندتصمیمگیرندههستند.خیلی
هم ربطی به جناح اصالحطلب و اصولگرا ندارد .در هر دو
جناحبرخیمنفعتشاندرایناستکهتصمیمگیریهایپشت
پردهراداشتهباشندوشفافباجامعهبازینکننداینهاجلوی
حکمرانیحزبیرامیگیرند.
قاعده حکمرانی حزبی این است که با قوانین محقق
شود؛ خیلی کار سادهای است افغانستان که یک دموکراسی
بسیاربسیار نوپا دارد چون قوانین مجلس آن قید میکند که
یا در داخل حزبها باشید یا اگر اشتباه نکنم  50هزار امضا
جمع کنید طبیعی است که امکان جمعآوری 50هزار امضا
خیلیسختاستوخودبهخودفردمسیرسادهترراانتخاب
میکندیادرترکیهکرسیهایمستقلهستولیشرایطبسیار
دشواراست؛بنابراینافرادترجیحمیدهنددرحزبهاثبتنام
کنند .در کشورهای اروپایی که مدتهای مدیدی است که
کرسیهای افراد مستقل را هم ندارند و سیستم کام ً
ال حزبی
شده است .پس سادهترین راه این بوده که قانون اصالح شود

برای همین نیز ما باید همواره جزو اهداف و برنامههای
مجلسماناینباشدکهچهازماوچهازاصالحطلبانهرکسی
وارد مجلس شد یکی از اولین دستور کارهایش اینباشد که
درجهتتحققحکمرانیحزبیکمککندولیممکناست
تامابهآننقطهآرمانیوتعیینقانونبرسیمخیلیطولبکشد
طیاینمدتچهکارهاییمیتوانانجامداد؟
اگر دفت کرده باشید آقای حکیمی پور در اکثر
سخنرانیهایشانکلیدواژهحکمرانیحزبیرابهکارمیبرند.
حجتاالسالم رهامی در اکثر صحبتهایشان کلیدواژه
حکمرانیحزبیرابهکارمیبرد.آقایداوودفیرحیدراکثریت
سخنرانیهایخودحکمرانیحزبیرامطرحمیکند.یکراه
ایناستکهماجامعهرابااینمفهومآشناکنیموبهتدریجآن
را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم .راه دیگر این است که
حداقلدرمناسباتداخلیخودمانومناسباتیکهمادرداخل
جناحهایمختلفداریمبرحکمرانیحزبیپافشاریکنیمما
نقدمانبهدوستاناصولگراودرداخلجبههاصالحطلبیاین
بودهکهشماافرادیرابرسرکارمیآوریدکهبعدهانمیتوانید
مسئولیتآنهارابپذیریدوزیربارکارهایشانبرویدوآنکارها
راقبولکنیدوبعدمیخواهیداززیربارمسئولیتفرارکنید.
باالخرهآقایاحمدینژادراچهکسیسرکارآورده؟دوستانی
که ایشان را سر کار آوردند باید جوابگو باشند همانطور که
اگرمابهعنوان ارادهملت آقای روحانی را سرکار آوردیمباید
جوابگو باشیم و مردم در هر انتخاب نگاه کنند ببینند ما در
فرآیند دراز مدت نه یکروزه نه دو روزه نه یک انتخابات ما
چه کردیم و چه افرادی را سرکار آوردیم و بر آن اساس ما را
قضاوتکنند.اینخیلیمفهومسادهوطبیعیاست.درایران
دچارمشکلشدهایم.پسکاردیگریکهمیتوانیمانجامدهیم
ایناستکهدرتماممناسباتیکهداریمودرتمامجلساتیکه
حضور پیدا میکنیم و مجامعی که عضویت داریم روی این
موضوعتأکیدکنیم.
درشورایهماهنگینقدوبحثمابادوستانیکیاینبود
که شما ظاهرا ًدر انتخابات پیش رو باز میخواهید مکانیسم
قبل را به کار ببرید بمانید و ببینید روز آخر چه کسانی تأیید
صالحیتمیشوندبراساستأییدصالحیتشدههافردی
راانتخابکنیدخوبمعلوماستتهآنمیشودلیستامیدی
کهاآلنتعدادافرادآنمعلومنیستوازعملکردوبیبرنامگی
آنهم که دیگر صحبتی نمیکنیم ،مسئولیت آن را هم کسی
نمیخواهدبپذیردیعنیحتیآقایخاتمیکهبههرحالمسئول
مستقیمانتخاباینلیستاستنمیپذیردکهاینافرادراخود
برسرکارآوردهاستوبعدماانتظارداریمآقایخاتمیدفعه
بعد بگوید که مث ً
ال به الف یا ب رأی بدهید ،بعد مردم اعتماد
کننداص ً
المهمنیستکهدوستانماوهمحزبیوهمجناحما
هستند یا خیر ،این حق طبیعی جامعه است که اگر دفعه قبل
آقایخاتمیاشتباهکردهایندفعهبهآقایخاتمیگوشندهند.
مانبایدبهموجسازیهاتنبدهیموهردفعهموجدرستکنیم
وجامعهرافریببدهیم.غیرازحکمرانیحزبییعنیفریب
جامعهیعنیگولزدنجامعه؛آیاماخودمانخوشمانمیآید
ماراگولبزنندطبیعیاستکهمابهعنوانیکنهادحزبیباید
بامظاهرغیرحکمرانیحزبیمخالفتکنیم.حالاینکهاین
حکمرانی حزبی چه شاخصهایی دارد چه مصادیقی دارد
چقدرزورمانمیرسددیگربستهبهتواناحزاباستبسته
بهتوانهمهافرادیاستکهدراحزابدیگرهستند.

جامعه

[ زنان]

دیدگاه
کالس فوقالعاده
فاطمهامامی
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خشونت علیه زنان چالشها و راهکارها

قائم مقام کمیته زنان (غرب کشور)
Femami53@gmail.com

من بهترین تست زن ریاضی و فیزیک بودم.
همیشه معدلم بیست بود .با معدل خوبم رتب ه
پذیرش بهترین دبیرستان را آوردم .و در رشته
ریاضی شاگرداول بودم .با رتب ه عالی مهندسی
صنایع قبول شدم و دانشجوی ممتاز دانشگاه
شریف شدم مقاالت بسیار زیادی ارائه دادم
و همیشه بهترین بودم و بهترین و پربارترین
مقاالتراارائهدادم.بعدازفار غالتحصیلیوارد
بازار کار شدم .و خدا را شکر موفق بودم .یک
روز دعوتنامه برای من آمد که در همایش
شرکت کنم .سخنرانی و پانل تخصصی خود
را عهدهدار شدم همهچیز بهخوبی پیش رفت
ولی در یک مرحله دچار چالش شدم دکترای
صنایع از بهترین دانشگاه کشور در همایش
علمیدریکنکت هتاریخیوجغرافیاییمطلب
دچارناتوانیشدموبسیارخجالتکشیدمیاد
دوران مدرسه افتادم که جای کالس تاریخ و
جغرافیایکدرمیانکالسفو قالعادهفیزیکو
ریاضیداشتیم.نمیدانم،مشکلازکجابود،؟!
من؟!یامدارسیکهبهحالخودرهاشدهاندکه
به دروس علوم اجتماعی و تاریخ و جغرافیا
بیاحترامی میشود؟! هرچند ما در رشت ه خود
کمترمیخواندیماماهمانهمغنیمتبود.

سحر حیدریان -مسئول روابط عمومی
دفتر مشهد :در ابتدا به بررسی تاریخچه این روز
میپردازم .در  25نوامبر  1960سه خواهر مبارز
اهل دومنیکن که برعلیه دیکتاتوری موجود در
کشورشان مبارزه میکردند ،توسط این رژیم
به قتل رسیدند 21 .سال بعد در مجمع عمومی
سازمان ملل در تاریخ 17اکتبر 1997این روز به
نام«روزجهانیمنعخشونتعلیهزنان»نامگذاری
شدتاهمهجوامعاهتمامویژهایبهبحثخشونت
بهدلیلجنسیتزنانداشتهباشند.بااینمقدمهوارد
بحثمیشویم.جنابپنابادیبفرمایید.
حامد پنابادی :با سالم ،خاطرم هست ،دفعه
پیش که  8مارس و روز جهانی زن در خدمت
این جمع بودیم و بحث شکافهای جنسیتی
مطرح بود ،اینکه زنان در محیط کار از نابرابری
رنج میبرند .آن موقع اگر یادتان باشد بحث
شیخاالسالمدرپروندهپتروشیمیداغبودوحاال
کهبحثخشونتعلیهزناناستبحثفرماندار
شهر قدس مطرح است و به نظرم این همزمانی
جالبآمد.
میخواهم از مفاهیم پایه و تعریف سازمان
جهانی بهداشت و سازمان ملل از خشونت
شروع میکنم .گفتهشده منظور از خشونت
«هرگونهعملخشونتآمیزیمبتنیبرجنسیت
کهسبببروزآسیبهایروانی،جسمانیورنجو
آزارزنانومحرومیتاجبارییااختیاریازآزادی
در زندگی عمومی یا خصوصی شود ،خشونت
علیهزنانمحسوبمیگردد».
این تعریف چند مؤلفه مهم دارد ،یکی بحث
پیامدهای اعمال خشونت است که میتواند
آسیبهایجسمییاروانیبهوجودآورد.بحث
دیگر،بحثمحدودیتاجبارییااختیاریاست.
بهعنوانمثالاگرخانمیدرایراناص ً
التمایلیبه
حضوردرورزشگاهنداشتهباشددرشرایطفعلی
ایراناودارایمحدودیتاختیاریاست.اگرخانم
دیگریمتمایلبهداشتناینحقباشدوشرایط
فراهمنباشدشاملمحدودیتاجباریمیشود.
نکتهدیگرتکیهبردوحوزهعمومیوخصوصی
است.درگذشتهمنظورازخشونتعمدت ًابحث
خشونتخانگیبود،اماازدهههایپیشتاکنون
بحث خشونت در عرصههای عمومی نیز
موردتوجهقرارگرفتهاست.
ازدیدگاهجامعهشناسانهخشونتیکرفتار
اکتسابیاست.هرفردیدرفراینداجتماعیشدن
خشونترامیآموزدبهشکلیکهشایدفردعامل
خشونت با توجه به نهادینه شدن این رفتار در
جامعهاص ً
المتوجهایننباشدکهعملشمصداق
خشونتاست.

سومین نشست از سلسله نشستهای ،زنان عصر ما با
موضوع ،خشونت علیه زنان به همت کمیته زنان حزب اراده
ملت ایران دفتر مشهد در تاریخ  ۱۴آذرماه  ۱۳۹۸در محل این
دفتر برگزار شد .به گزارش روابط عمومی حامای مشهد ،در
اینجلسهکهمنصورهموسویجامعهشناس،مدرسدانشگاه
و مترجم و حامد پنابادی جامعهشناس ،روزنامهنگار و عضو
فعالاجتماعیحامایمشهدحضورداشتنددرقالبسخنرانی
و پرسش و پاسخ به بررسی تعریف و ابعاد خشونت علیه زنان
در ایران و جهان پرداختند .در بدو امر سحر حیدریان ،مجری

در پاسخ به دوستانی که مدعیاند چرا ما روز
جهانی خشونت علیه مردان نداریم باید گفت
اتفاق ًاماروزجهانیخشونتداریمکهشاملهمه
میشودامااینجابحثماباتکیهبرجنسیتاست.
ماوقتیبحثازجامعهپذیریجنسیتیمیکنیم
منظورکلیشههایجنسیتیاستکهدرفردنهادینه
میشودوهمینکلیشههامثلفرودستیاضعیف
بودنزنانیاقویومستقلبودنمردان،حلقهاصلی
خشونتعلیهزناناست.گاهیهمینکلیشههابه
ضررمردانهمهست،بهگونهایکهاگریکمرد
از این الگوی غلط سرپیچی و بهگونهای دیگر با
زنبرخوردکند،جامعهاینرابرنمیتابدوبهمرد
القا میکند که فاقد قدرت ،صالحیت ،اقتدار و
مهارتهایارتباطیاست.
مؤلفهدیگردرتعریفسازمانمللبحثانواع
خشونت است .هانا آرنت در کتاب خشونت به
بررسیذاتومحتوایخشونتمیپردازد.
منصورهموسوی:اگراجازهبدهیدچندنکته
ذکر کنم .البته بحث ما از خشونت علیه زنان،
خشونتهاییاستکهصرف ًابهخاطرجنسیت
زن،اعمالمیشوند،بههمیندلیلشاملخشونت
علیهمرداننمیشود.طبقآمارسازمانمللنسبت
خشونت علیه زنان و مردان  94در صد به  6در
صد است که میبینیم خشونت علیه جنس مرد
چنان قابلتوجه نیست .طبق آمارهای دولتی
ایران از هر 5زن حتم ًا 1زن خشونت فیزیکی را
تجربهمیکند،کمااینکهخشونتهایخاموش
یاخشونتهایگزارشنشدهبهپزشکیقانونی
اص ً
الجاییدراینآمارهاندارد.نکتهدیگردرمورد
فرماندارشهرقدس،جنسیتیبرخوردکردندراین
مورد هم مصداق خشونت جنسیتی است ،زیرا
اولینبحثیکهمطرحمیشودفارغازماهیتاصلی
امر،بحثجنسیتعاملپیشکشیدهمیشودو
جنبشفمینیستیرامحکوممیکند.
پنابادی:برگردیمبهبحثتعریفآرنتازرابطه
قدرتوخشونت،خانمآرنتمعتقداستزوال
قدرت موجب جایگزینی با خشونت میشود،
بدین معنی هرکجا اقتدار کاسته شده ،دعوت به
خشونت دیده میشود .شکافهای جنسیتی
معلولتاریخمردساالرانهاست.درتقسیمکارسنتی
زنان در داخل خانهها ماندند و مردان در عرصه
اجتماع به فعالیت پرداختند که همین زمینهساز
کلیشههاوشکافهایجنسیتیوعاملخشونت
علیهزنانشد.
سه نوع اقتدار مطرحشده در نظریات آرنت
شامل اقتدار دموکراتیک ،اقتدار کاریزماتیک و
اقتدار مردساالرانه است .وقتی در یک الگوی
تاریخیمردانتفوقینسبتبهزنانیافتنددیگر

نشستبهبیانتاریخچهنامگذاری۲5نوامبربهروز«منعخشونت
علیهزنان»ولزوماهتمامبهاینمعضلاجتماعیپرداخت.سپس
حامدپنابادیبهبیانتعریفسازمانمللازخشونتعلیهزنان
پرداختوفاکتورهایموجوددراینتعریفرابررسیکرد.وی
همچنینباتکیهبرنظریاتآرنتومارکسابعادجامعهشناسانه
خشونتراتشریحنمود.درادامهمنصورهموسویخشونتعلیه
زناندرایرانوچندنمونهبارزاینامررابیاننمود.ویهمچنین
بهصورتخاصبهبحث،خشونتدرمحیطکارزنانتأکیدو
ابعادآشکاروپنهانآنراتوضیحداد.خشونتیکهسعیداردزنان

نمیخواهند آن برتری را از دست بدهند و
خشونتجنسیتیبروزمییابد.رفعشکافهای
جنسیتیسببکاستنایننوعخشونتمیشود.
در انواع خشونت ،خشونتهای آشکار
شاملخشونتجنسیدربسترزناشویی،کتک
زدن،بکار بردن الفاظ رکیک ،نگاه ابزاریبه زن و
احساسمالکیتاست.
رابطه معکوس معناداری بین تحصیالت،
استقالل مالی و تجربه خشونت در زنان وجود
دارد.درحوزهآموزشوبهداشتدرایرانوجهان
شاهدبرابریجنسیتیهستیمواینبایدبهسایر
حوزهها مثل سیاست و اقتصاد تسری یابد .مثل
همین ماجرای فرماندار شهر قدس ،قضاوت با
همینانگارههایفرهنگیوفرهنگمردساالرانه
بهمطالباتبرابریخواهانهضربهمیزند.درهمین
موردخاصکلیشههایجنسیتیتوسطرسانهها
بارها و بارها بازتولید میشود و توجیهشان
انعکاس صدای جامعه است .همین امر موجب
ایجاد چرخه تسلسل و تثبیت شکاف جنسیتی
میگرددوتهدیدمهمیمحسوبمیشود.
حیدریان:باتشکرازتوضیحاتمدونومفید
آقایپنابادی،ازخانمموسویمیخواهمدرادامه
توضیحاتیدرموردابعادپنهانخشونتعلیهزنان
ارائهبفرمایندکهاذهانازاینمصادیقآگاهشوند.
منصورهموسوی:صحبتدرموردخشونت
علیهزنانحتیاگرمنجربهارائهراهکارهمنشود،
میتواندآگاهیبخشومفیدباشد.بحثموردنظر
من برای این جلسه ،مبحث خشونت علیه زنان
درمحیطکاراست.همهخشونتهابهقوانینو
ساختارهایسیاسیبرنمیگردد.بخشزیادیاز
اینهاحاصلانگارههایفرهنگیماستخصوص ًا
مبحثفرادستانگاریمردانوفرودستانگاری
زنانکهدرکهنالگوهاهممردبرخالفزنیک
انسانکاملاست.دربحثمحیطکارمااززناندو
انتظارمتضادداریم،یکاینکهباورودبهعرصهکار،
تمامابعادزنانهخودراوانهندوبهمردتبدیلشوند،
مثلهمینمانتوهایاداریکهشکللباسرسمی
مردانهاست.درعینحالزنانیبدونلطافتزنانه
موردپسندنیستوزنرادچارچالشدوگانگی
ارزشی میکند .راه رفتن در روی این لبه کار
دشواری است که زنان با آن روبرویند .اولین بار
در جنبش  me tooاین بحث توسط بازیگران
هالیوودی آغاز شد و در ایران با عنوان «من هم
تجربهکردم»همصورتگرفتکهالبتهمحدود
بودوبازتابینداشت.
از مصادیق خشونت در محیط کار میتوان
به شرایطی اشاره کرد که توانمندیهای زنان
دستکم گرفته میشود ،نقشهای سنتی مثل

رادرزمینههایمختلفاجتماعی،اقتصادیوسیاسیبهحاشیه
براند.مقولهناامنیدرجامعهباتکیهویژهبرطراحیشهریدردو
شاخهطراحیکالبدیوطراحیکارکردی،بحثدیگریبودکه
توسطپنابادیمطرحوبرضرورتتوجهبیشتربرایجادامنیت
برایزنانتأکیدشد.درنهایتسخنرانانجلسهبهبیاندیدگاههای
خوددرزمینهراهکارهاوسیاستهایپیشگیرانهدرزمینهبروز
خشونتعلیهزنانباتأکیدویژهبربحثآموزشدرمدارسو
الگوهایتربیتیخانوادهپرداختند.عالوهبراین،قربانینکوهی
جلوهداد ِنفردِموردخشونتقرارگرفته،بهعنوانیکیاز
ومقصر 

خیاطی و آشپزی به زنان دیکته میشود و یا
مواردی که زنان با معیارهای جنسیت زده مثل
زیبایی ،جوانی و یا خوشاندامی در محیط کار
ارزیابیمیشوند.موضعقیممآبانههمکارانمرد
یادستمزدنابرابردرشرایطکاریمساویازدیگر
مصادیق این امر است .خشونتهای روانی که
باعث کاهش اعتمادبهنفس ،از دست دادن آبرو
وحسامنیتمیشود.
معموالً طبق تابوهای موجود در ایران ،دیده
میشوددرجلساتکاریبهزناناجازهاظهارنظر
دادهنمیشودویامکانخوبیبراینشستنزنان
درنظرگرفتهنمیشودکهمصداقخشونتروانی
است.نبودنمحیطهاییجهتتعویضلباسو
استراحتکارگرانزن،عدمتوجهبهشرایطزنان
باردار و یا شیرده ،کنترل بیشازحد ساعتهای
کاری و عدم اعطای مرخصیهای استحقاقی از
نمونههای دیگر خشونت در محیط کار است.
گاهی اوقات عنوان میشود که زنان جای یک
مردرادرعناوینشغلیگرفتهاندکهامریمضموم
است.چرابایدعنوانشودکهاینموقعیتشغلی
بهطورپیشفرضازآنمرداناست؟
سحرحیدریان:خانمموسویدراینمصداق
اخیر شاید دلیلش این باشد که به لحاظ عرفی و
قانونی این مردان هستند که درنهایت و تحت
هر شرایطی بهتنهایی موظف به تأمین معاش
خانوادهاند و بعض ًا مدرنترین زنان هم شراکت
در تأمین اقتصادی خانواده را نمیپذیرند و در
بزنگاههاییمعتقدندوظیفهایدراینامرندارند،
شاید همین باعث به وجود آمدن این نگرش
در مردان میشود .منصوره موسوی :خب زنان
در سرشماری حساب میشوند ،پس وقتی
تحصیالتوتخصصدارندجایگاهخودشانرا
بایدداشتهباشند.درضمناینتناقضراقانونباید
حلکند.چرامردانهیچگاهبهاینموضوعاشاره
نمیکنند؟شایدازاینکهرئیسخانوادهباشندوبر
زنانسلطهداشتهباشندراضیهستند.مردهاباید
دراینموضوعقلمفرساییکنندنهزنان.
خشونتکالمیکهازمصادیقخشونتعلیه
زناناست،درمحیطکاربهوفورشنیدهمیشود.
مث ً
البهپزشکانزنمیگویندتوبخیهزدنبلدی،
اینباخیاطیفرقمیکند؛ویاتوضیحاتاضافه
برایفهماندنمطالببهکارمیبرندکهمنبهآن
«مرضیحدادن»میگویم،توضیحاتاضافهمردانه.
مث ً
ال حین رانندگی راهنمایی میکنند و مرتب
توضیحمیدهندکهزنانچهکارکنند.
خشونت جنسی در محیط کار مثل توجه
بیشازحدبهاندامزنان،ظاهریاآرایش،تهدیدبه
اخراجدرصورتنپذیرفتنتقاضایجنسی،لمس

مهمترینعواملبازدارندهدرپرداختنبهقربانیانخشونتمطرح
شد.پنابادیهمچنینتأکیدکردوجودتشکلهایمدنیدرزمینه
آگاهیبخشیفرهنگیورسیدگیبهزنانیکهموردخشونت
خانگییاعمومیواقعشدند،نقشبسزاییدرکاهشآسیبهای
ناشیازاینعارضهاجتماعیدارد.
درپایانبرخیازحاضریندرجلسهبهطرحنظرات،سؤاالت
و ابهامات خود در زمینه تفاوتهای جنسیتی زنان و مردان و
سایرمصادیقخشونتپرداختندکهباپاسخهاونظراتتکمیلی
سخنرانانهمراهشد.

بیموردوناخواستهزنانومواردیازایندسترا
شاملمیشودکهگاه ًامنجربهانصرافزنانازکار
درمحیطاجتماعیمیشود.متأسفانهازاینموارد
آماردقیقیدرایراندردسترسنیست.
حیدریان :از خانم موسوی سپاسگزارم بابت
توضیحات کاملشان .آقای پنابادی لطف ًا کمی به
مبحثراهکارهابپردازیم.
حامدپنابادی:قبلازارائهراهکارهااجازهبدهید
بهایننکتهاشارهکنمکههموارهراویانتاریخ،متون
دینی و کهن الگوها مردان بودهاند که این در نوع
نگرش مردساالرانه متون تأثیرگذار بوده است و
اگرزنانراویانتاریخبودندقطع ًاداشتههایمااز
متوناینگونهنبود.
نکته دیگری که میخاستم یادآوری کنم
اینکهوقتیمیگوییمزناندرمناصباقتصادیو
سیاسیپاکدستترهستندنمیخواهیمبرتری
زناننسبتبهمردانرااثباتکنیم.شایددلیلاین
امراینباشدکهزنانبیشتردرروندکاریپاالیش
میشوند یا به عبارتی بیشتر زیر ذرهبینهای
نظارتیهستند.
همچنین در مورد خشونت زنان علیه زنان،
متأسفانهدیدهمیشودخودزنانهمکلیشههای
جنسیتیرابرعلیهخودشانبهکارمیبرند.مث ً
الدر
موردمردیکههمسردومرااختیارمیکند،زنان
انگشت اتهام را به سمت زن اول میگیرند ،از
کموکاستیهایاوسخنمیگویندومردرامجبور
بهاینتصمیممیدانند.
در مورد راهکارها مهمترین امر از بین رفتن
خألهایقانونیاست.مث ً
الالیحهمنعخشونت
علیه زنان هنوز سرگردان است و به نتیجهای
نرسیده است .بحث بعد افزایش آگاهی
خانوادههاستکهدرجوامعکمترتوسعهیافتهاز
ضرورت بیشتری برخوردار است .ساالنه 246
دانشآموزدختروپسردرمسیرویادرونمدرسه
موردآزارقرارمیگیرند.ارتباطوالدینبامسئولین
مدرسهوایجادگروههایمشاورهایمیتوانداین
موارد را کاهش دهد .کمک به زنان و دختران در
گزارش خشونت نکته مهمی است که باید به
آن توجه ویژه شود .اورژانس اجتماعی  123در
ایران وجود دارد و خانههای امنی در چند شهر
کشوربرایقربانیانخشونتایجادشدهاستکه
بایدگسترشیابد.زنانبایدمداخالتاجتماعی
اصولیرادراینمواردبپذیرندتاجلویآسیبهای
بیشترگرفتهشود.مث ً
الدرتحقیقاتیکهدرهمین
شهر مشهد صورت گرفته زنانی که در یک سال
اول زناشویی ،مورد آزار و خشونت همسر قرار
گرفتهاند،درسالهایبعدیزندگیمشترکشان
نسبتبهزناندیگردرصدخیلیباالتریقربانی

خشونتشدهاند.اینآمارلزومدخالتنهادهای
اجتماعیرابرایپیشگیریازآسیبهایجدی
بعدینشانمیدهد.
سحرحیدریان:آقایپنابادیاینجایکنکتهای
مطرحمیشودوآنمحدودیتاجرایینهادهای
اجتماعی در مسئله خشونت خانگی زناشویی
است ،بهگونهای که با وجود پیگیریهای این
نهادها،بازهمدردادگاههاومراجعقضاییمردان
دست باالتری در استفاده از قوانین مربوط به
خانواده دارند که موجب محدودیت اقدامات
اورژانسهای اجتماعی و ناامیدی زنان در
پیگیریاینآزارهامیشود.حتیدرمواردیزنان
با بازگشت به خانه همسر ،بیشتر مورد آزار قرار
میگیرند.ایننکتهراچگونهتوضیحمیدهید؟
پنابادی:منازدوستیبهنامخانمشاهرودیدر
اورژانساجتماعیهمینراپرسیدم.ایشانتوضیح
دادندکهماهمدرمواردیبهقانونمسلطیموبلدیم
چطورمداخلهکنیمکهمشکیپیشنیاید.پسبه
نظر من بهتر است پیشداوری نکنیم و مداخله
اجتماعی را بپذیریم .کما اینکه زنانی که این
خشونتها را پیگیری میکنند و پروندهای را
درپزشکیقانونیتشکیلمیدهنددستکمدر
صورتتکرارخشونتدستباالییدردادگاهها
دارند.بگذاریماینبنبستهایقانونیایجادشود
تابهفکررفعآنباشیم.راهکاربعدیصحبتکردن
قربانیانراجعبهتجربیاتتلخخودبادیگراناست
که هم به روشنگری بحث کمک میکند و هم
باعث درمان آالم قربانیان خواهد بود .طراحی
فضاهایشهرینیزمسئلهمهمدیگریاستکه
از نظر طراحی کالبدی و طراحی کاربری امنیت
زنانرادرفضایعمومینظرنمیگیرد.مث ً
المیزان
روشناییدرعبورومرورزنانبسیارمؤثراستو
یابافتهایناهمگنشهریبیشترمیتواندامنیت
راتأمینکند.
منصوره موسوی :قربانی نکوهی هم یکی
از معضالت فرهنگی ماست؛ یعنی بهجای
سرزنش عامل خشونت ،قربانی خشونت را
مواخذهمیکنیموانگشتاتهامبهسمتاوگرفته
میشود.اینباعثمیشودقربانیسکوتکندو
دیگرخشونتراگزارشنکند؛ودرپایانبگویم
اعتقادمنایناستکهعامالنخشونتبیماران
روانینیستندوبااینبرچسبنمیتواناینافراد
راتبرئهکرد.متشکرم
حیدریان:باسپاسازهمهدوستان،امیدواریم
با طرح این مباحث بتوانیم در کمرنگ شدن و
درنهایت ریشهکن شدن این معضل اجتماعی
گامیبرداریم.باامیدبهتداومایننشستهاهمه
شمارابهخدایمهربانیهامیسپاریم.
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