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هفته نامه غیر برخط 
اصالح طلبان بعد از حوادث دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با اراده ملت

فضای دوقطبی که ایجاد شد، توانستند علی رغم مخالفت های درون جریانی، 
اجماعی مناسب را برای تحقق ریاست جمهوری حسن روحانی فراهم کنند. در 
سال های اول نیز با انعقاد معاهده برجام و گشایش های ایجاد شده اوضاع تا 
حدودی به نظر خوب پیش می رفت ولی ناگهان زمستان سخت آغاز شد و روزبه روز 
آن چنان بر انبوه چالش ها و تنش های دولت و ملت افزوده شد که بخش بزرگی از 
آن اجماع مبتنی بر اعتماد که حاصل سرمایه اجتماعی اصالح طلبان بود، اکنون 
از دست رفته است. اینک با فضای بی اعتمادی ایجاد شده در بین مردم نسبت به 
نحوه حرکت اصالح طلبان، همه فعاالن سیاسی این جناح در برابر این پرسش 

قرار گرفته اند که چه باید کرد؟
پاسخ به این پرسش، دشوار و پیچیده است و شاید حتی با جمیع شرایط هیچ پاسخ 
مشخص و کارآمدی نیز برای آن وجود نداشته باشد. هر فرد یا گروهی از منظر خود 
برای این پرسش پاسخی را ارائه می دهد و بر آن پای فشاری می کند و گاهاً دیگران 
را متهم به بی توجهی، کاهلی و حتی نادانی می کند. اما بهتر است در فضایی آرام و 
بدون تقابل، تمام پاسخ ها را ببینیم و اجازه دهیم زمان و تاریخ، داور نهائی باشند. در 
این رویکرد، هیچ پاسخی را حذف نمی کنیم و به تکثر و تنوع نظرات که الزمه رشد 
و توسعه سیاسی است، پایبند می مانیم و از طرفی فضائی را برای گفتگو و تفاهم 

ایجاد می نماییم.
در پاسخ به پرسش »چه باید کرد؟« جواب های زیر بر اساس دیدگاه ها و منافع 
گروه های مختلف در جریان اصالح طلبی متصور است که در دسته های زیر ارائه 
شده اند. الزم به یادآوری است این بندها لزوماً از هم منفک نیستند و برخی موارِد آن 

همراه هم مطرح می گردند:

�پاسخ�دسته�اول��
ما اصالح طلبان اشتباه کردیم که توان و سرمایه خود را بدون تعیین حدود و قواعد 
مشخصی به پای حسن روحانی و جریان اعتدال ریختیم، لذا اگر این بار این هزینه و 
سرمایه را به پای یک اصالح طلِب واقعی و مناسب بریزیم، موفق خواهیم شد. پس 

تشکیالت خود را بازسازی کنیم و یک نامزد تمام عیار اصالح طلب معرفی نماییم.
اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:

هم شرایط جامعه و هم رابطه اصالح طلبان با مردم در این هشت سال تغییر کرده 
است. بسیاری از مردمی که به طور کالسیک به ما رأی می دادند در این سال ها یا 
مهاجرت کرده اند و یا منفعل شده اند. بخش وسیعی نیز ما را در عملکرد ۸ ساله دولت 
سهیم می دانند و نسبت به ما نقد دارند. مشکالتی نظیر سهم خواهی ها و فسادهای 
دروِن جریان اصالح طلبی نیز بخش وسیعی را نسبت به ما بدبین نموده است لذا حتی 
اگر بتوانیم به یک اجماع مناسب برسیم و نامزدی مورد وثوق عموم اصالح طلبان 
معرفی نماییم کار دشواری برای مجاب کردن و مشارکت هواداران خود در پای 

صندوق های رأی داریم.
اجماع عمومی بر روی شخصیت های جریان اصالح طلبی در سال های اخیر بسیار 
دشوار شده است و حتی در مورد خود سید محمد خاتمی نیز اجماع مطلق وجود ندارد. 
سایر شخصیت های این جریان هرکدام در داخل جریان مخالفانی سرسخت دارند و 
این امر کار ما برای رسیدن به اجماع بر یک گزینه را، دشوار می کند. از خاطر نبریم 

که در سال ۸۴ و ۸۸ ما با سه و دو نامزد در انتخابات حضور یافتیم.
نامزد ایده آل و مورد اجماِع ما به راحتی توسط نهادهای نظارتی حذف می شود، 
همین االن که زمزمه هایی در مورد نامزدی چهره ای چون حسن خمینی شنیده 
می شود، واکنش های تندی مبتنی بر رد صالحیت ایشان به وجود آمده است، 

گزینه های مورد اجماع تر که ناممکن ترند.

�پاسخ�دسته�دوم��
که در امتداد پاسخ نخست می باشد این است که اشتباه ما در حمایت از دولت 
روحانی محرز بوده است و ما سرمایه اجتماعی اعتماد مردم را از دست داده ایم، برای 
همین مهم نیست چه کسی را برای انتخابات معرفی می کنیم و آیا حاکمیت وی را 
تأیید می کند یا نه؟ چون اصل اعتماد مردم بوده که از دست رفته است؛ لذا بهتر است 
ما از این داستان دور بمانیم و از مسیرهای دیگری به ترمیم رابطه با مردم بپردازیم.

اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:
به دالیل عدیده ای انتخابات به محور کلیدی فعالیت احزاب و جناح ها تبدیل شده 
است و سهم بسیار برجسته ای در رابطه ی بین نهادهای حزبی و مردم ایفا می کند. 

چه�باید�کرد

حاما و افق های پیش رو

  سرمقاله

زهره رحیمی
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران

rahimi_zozo2003@yahoo.com 

افشین فرهانچی
قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت ایران
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هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

کنارگذاشتن انتخابات و عدم جایگزینی آن با یک ابزار مناسب، می تواند همین 
مختصر ارتباط بین احزاب و مردم را نیز بگسلد.

در شرایط فعلی ایران راهکارهای جایگزین زیادی وجود ندارد و خیلی از روش های 
ارتباطی هم که مطرح می شوند در حد شعار باقی می مانند و عملیاتی نمی شوند؛ لذا اگر 
کسی این راه حل را ارائه می دهد، حتماً باید جایگزین مناسبی را معرفی نماید وگرنه به 

بی عملی و انفعال بیشتر نیروهای تشکیالتی و حزبی می انجامد.
اگر قدرت را ببوسیم و کنار بگذاریم خود را به یک تشکل اجتماعی و مدنی تبدیل 
کرده ایم. مرز حزب و سمن )سازمان مردم نهاد( در همین کارکرد کسب قدرت است.

بخش وسیعی از جامعه، سیاست را در همین انتخابات و ظهور و بروز و 
موضع گیری های انتخاباتی دنبال می کند. وگرنه جامعه از مجاری دیگر اقبالی به 
احزاب ندارد. اگر وسط میدان نباشیم توسط هژمونی رسانه ای بایکوت شده و پیاممان 

به جامعه نخواهد رسید.

�پاسخ�دسته�سوم��
مشکل اصلی ما ساختار و گفتمان ما است، اگر این دو موضوع را اصالح کنیم 
به طور اتوماتیک مسئله حضور در انتخابات مشخص می شود؛ لذا ما ابتدا ساختار و 
گفتمان خود را مبتنی بر شاخص های اصالح طلبی مورد بازسازی قرار دهیم و بعداً 
از درون گفتمان و ساختار خود یک نامزد مشخص معرفی کنیم و منتظر واکنش 

حاکمیت بمانیم. فارغ از اینکه نتیجه چه باشد؟
اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:

بازسازی ساختار هرچند کاری مشکل و پرحاشیه است اما در میان مدت امکان پذیر 
است. اما بازسازی گفتمانی در میان مدت تقریباً غیرممکن است و زمان و اهتمام 
بیشتری را می طلبد؛ لذا اگر بخواهیم دست به این بازسازی ها بزنیم برای مدت 
طوالنی ارتباط خود با فضای رقابت سیاسی و آن بخش از مردم که سیاست را در 

انتخابات دنبال می کنند، از دست می دهیم.
در بازسازی گفتمانی نتیجه نهایی، شفاف و شسته ورفته نخواهد بود لذا این رویکرد 
اگر صرفاً مدنظر باشد، می تواند ما را به طورکلی وارد فضاهای دیگری از سیاست ورزی 
نماید و به الزاماتی چون ثبات سیاسی اجتماعی نیز نیاز دارد. تمرکز بر این رویکرد، 

بدون توجه به دیگر نمودها و کارکردهای سیاسی، آنهم در شرایط فعلی که تهدید 
استبداد و انحصار وجود دارد، دستاورد عینی و ملموسی برای جامعه نخواهد 
داشت. با تمرکز بر بازسازی ساختاری و گفتمانی احتمال ریزش نیروها وجود 
دارد و رونق جناح اصالح طلب کاهش می یابد و در کوتاه مدت این جبهه، 
قدرت جلب توجه را نیز نخواهد داشت لذا اگر این برنامه انتخاب شود نباید 

به اثرگذاری آن در کوتاه مدت امید بست.

�پاسخ�دسته�چهارم��
مسئله سیاسی جامعه ما عمیق تر از انتخابات است، تا ساختار 
حزبی در کشور شکل نگیرد مسیر درست شکل نمی گیرد، لذا 
ساختاری مبتنی بر تحزب برای توسعه سیاسی جامعه ایجاد کنیم 
و با تمرکز ائتالفی وارد انتخابات شویم. نامزدها را نیز احزاب 

معرفی کنند.

اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:
ساختار حزبی فقط از پائین شکل نمی گیرد و الزم است که در قوانین و نگاه 
حاکمیت نیز تغییراتی صورت گیرد. در آخرین تالش ها برای این موضوع و در مجلس 
پیشین، قانون جامع انتخابات مبتنی بر وزن دهی به احزاب طراحی شد که نهایتاً ناکام 
ماند. اگر احزاب تصمیم بگیرند که با ساختار حزبی وارد انتخابات شوند بخش زیادی 
از نیروهای هوادار خود و همچنینی نیروهای سیاسی برجسته را از دست می دهند لذا 
این دیدگاه باید این واقعیت را در نظر بگیرد که در کوتاه مدت با این روش احتمال 

باخت در انتخابات بسیار باال می رود.
جامعه هنوز درک سیاسی الزم را از تحزب و احزاب ندارد و نگاهش به سیاست 

نگاهی جریانی است. این کار نه مطلق که باید آرام و نسبی پیش برود.

�پاسخ�گروه�پنجم��
ما اصالح طلبان اشتباه کردیم که توان و سرمایه خود را بدون تعیین سهم و 
دستاوردی مشخص به پای حسن روحانی ریختیم؛ لذا این بار وقتی نامزد نهایی 
خود را - چه اصالح طلب و چه معتدل - انتخاب نمودیم به طور مشخص، شفاف و 

مستند نقش و سهم خود را مشخص و تعیین نماییم.
اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:

تجربه و سابقه ی دقیق و مطلوبی از دولت های ائتالفی در نظام جمهوری اسالمی 
وجود ندارد و زیرساخت های آن نیز فراهم نمی باشد. در کشورهای موفق در این زمینه، 
به علت تفکیک دقیق بین نهادهای اجرایی و وزارتخانه ها می توان انتظار دولت های 
ائتالفی واقعی را داشت؛ لذا امکان اینکه ما در سپهر قدرت ایران با نامزد نهایی 
بتوانیم یک ائتالف، مشابه ائتالف های اروپایی شکل دهیم نزدیک به واقعیت نیست.

اگر نامزد نهایی حتی وزارتخانه های مهمی چون وزارت کشور را هم در اختیار 
جناح ما قرار دهد، به علت در سیبل قرارگرفتن این وزارتخانه و محدودیت اختیاراتش 
با نهادهای باالدستی و فراقانونی، مدتی بعد شاهد ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن آن 
وزارتخانه خواهیم بود و جدل های هزینه بر و زمان بری در داخل بدنه دولت رخ 
می دهد که به علل گوناگون در نهایت تمام هزینه اش، به پای ما نوشته خواهد 
شد. اگر وزارتخانه های غیرکلیدی و سازمان های حاشیه ای نیز در اختیار ما قرار 
گیرد گرچه می توان بهتر کار را جلو برد ولی اثرگذاری عمومی ما در سطح جامعه 
کم خواهد بود.فقدان ضمانت اجرایی ناشی از اِعمال نفوذهای فراقانونی و 
خارج ازمسیر که در عالم واقع سیاست و مدیریت ایران رخ می دهد در کنار 
هم پوشانی نه چندان کارآمِد سیاست های یک دولت اعتدال گرا با وزرا و 
مدیران اصالح طلب نیز چالش کامیابی در اهداف را مضاعف می کند.

�پاسخ�دسته�ششم��
کارکرد بنیادی و اصلی ما، ماندن در ساختار قدرت و حاکمیت 
است، و کار ما برای بازگرداندن اصالح طلب ها به جریان بازی 
درست بوده است لذا االن نیز تحت هیچ شرایطی نباید از بازی 
بیرون برویم و از بین نامزدهای موجود تأیید صالحیت شده، پشت 
یک نفر بایستیم و خیلی به بردوباخت نگاه نکنیم. بقا در صحنه کنش 

سیاسی اولویت دارد.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

4

سال سوم

 شامره 26

هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۹

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:
بعد از حوادث سال ۸۸ و اخراج اصالح طلبان از اکثریت عرصه های قدرت، طبعًا 
بازگشت به قدرت برای نیروهایی که طریق اصالح طلبی در درون چارچوب نظام را 
برای خود برگزیده اند، بسیار مهم می شود و تاحدامکان باید از بروز پدیده هایی شبیه 
به افتراقات بعد از سال ۸۸ پرهیز کرد. اما الزم است که حد و مرزی نیز برای این کار 

مشخص نمود تا منجر به استحاله این جریان نشود.
برد یا باخت مسئله اصلی در یک انتخابات نیست و صرف حضور هم مهم است 
ولی باید با پافشاری بر اصول و به تََبع آن، نامزدها باشد. در بسیاری از کشورها احزاب 
در مرحله اول انتخابات هیچ ائتالفی نمی کنند تا استقالل خود را به رأی دهندگان 
نشان دهند و در مرحله دوم انتخابات و وقتی استقالل مواضع خود را اثبات کردند، 

وارد ائتالف می شوند.
مدافعین این پاسخ باید بتوانند جامعه را قانع کنند که چنین کنشی اساساً واجد 

دستاورد حداقلی است و این دستاورد دقیقاً برای ملت و جامعه چیست؟

�پاسخ�دسته�هفتم��
باتوجه به اینکه هسته سخت حاکمیت در عمل فعال مایشاء است. ما بهتر 
است فردی که بتواند با این ساختار کار کند را حمایت کنیم لذا ساختار تشکیالتی 
اصالح طلبان را نیز به گونه ای چینش کنیم که ظرفیت رسیدن به انواع ائتالف ها را 
داشته باشد؛ لذا به قاطبه ی بزرگان و چهره های اصالح طلبی اعتماد کنیم و اجازه 

دهیم ایشان فرایند را متناسب با اقتضائات جلو ببرند و مدیریت کنند.
اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:

گرچه بزرگان اصالح طلبی در سال ۹۲ توانستند ما را از گردنه سخت انتخابات 
عبور دهند ولی در ادامه به علت اینکه توان تأثیرگذاری بر نامزد منتخب را نداشتند، 
با بحران پاسخگویی روبرو شدند و سرمایه اجتماعی خودشان نیز دچار نقصان شد.

این روش برای جریان اصالح طلبی، بازگشت به عقب است و این جریان را 
کماکان متکی بر فرد باقی می گذارد. گرچه ممکن است در این یا آن انتخابات با این 
روش پیروزی هایی حاصل شده باشد ولی در عمل، بدنه جریان را دچار انفعال و فاقد 

اعتمادبه نفس الزم برای کنشگری ها و مبارزات سیاسی پیش رو می کند.
سرمایه اجتماعی بزرگان اصالح طلب در سال های اخیر تحلیل رفته است و بهتر 
است بیش از این در انتخابات های رنگارنگ هزینه نشود. در شرایط فعلی بهتر است 

این سرمایه صرف بازسازی ساختار و تالش برای وحدت بین نیروها گردد.

�پاسخ�گروه�هشتم��
اشتباه عجیبی از جانب ما اصالح طلبان رخ نداده است بلکه اساسًا ساختار 
حاکمیت حضور مؤثر و سازنده ی ما را در سطوح مدیریت ملی و کالن برنمی تابد 
و تنها ما را به عنوان زینت المجلس می خواهد تا نمایش مردم ساالری را در تعیین 
ریاست جمهوری پررنگ ولعاب تر کنیم؛ لذا بهتر است باتوجه به تجارب مکرر پیشین، 

این    بار در انتخابات ریاست جمهوری حضور نیابیم.
اّما و اگرهایی در مورد این دیدگاه:

طبیعی است که بخش هایی از حاکمیت به دالیل مختلف در پی حذف کامل رقیب 
باشند، ولی تمام حاکمیت این گونه نبوده است و سیره حکمروایی در ایران نشان داده 

است که در مواردی – حتی به ناگزیری یا نمادین هم که شده برای اصالح طلبان 
فضای رقابت و فرصت پیروزی وجود داشته است.

از سویی بازی سیاست در ایران همین گونه است. ساختار قدرت یک ساختار 
دموکراتیک و آزاد نیست، لذا نیازمند تحمل فراز و نشیب ها و مقاومت های مداوم 
است و ما با محروم کردن خود از فضای انتخابات، راه های ارتباط با جامعه را می بندیم. 
اینکه حکومت خودش راه را سد کند یک بحث است و اینکه ما به دلیل مناسبات، 

خود را کنار بکشیم بحث دیگری!
اگر قصد ما نیز تحریم انتخابات است، باید بدانیم که تحریم یک انتخابات، آدابی 
دارد که اگر رعایت نشود حتی می تواند آخرین روزنه ها و مجاری را برای اصالح ببندد 

و فضا را به سمت تقابل و پس از آن انسداد مطلق هدایت کند.
اصالح طلبان از آغاز هم مرز کنش سیاسی را از مبارزه سیاسی را روشن کرده 
بودند و بارها در بزنگاه های مختلف سیاسی و اجتماعی این پیام را به جامعه رسانده اند 
که درصدد تقابل با حکومت نیستند، به دلیل ترس و ضعف بلکه باور دارند که 
دموکراتیزاسیون و توسعه فرایندی آرام و درازمدت و مالیم است و تصمیمات صفر 

و صدی و مطلق، به این فرایند خدشه وارد می کند.
این تجارب را پیش ازاین نیز داشتیم، در خصوص تکرار آن در دوره های گذشته 

چه پاسخی خواهیم داشت؟
 مطمئناً به این لیست موارد چندی را نیز می توان افزود و یا بحث را جزئی تر و 
کامل تر کرد اما با لحاظ کردن این پیش فرض ها و شرایط داخلی و بین المللی، حزب 
اراده ملت ایران نیز به سهم خود تالش کرد تا پاسخی برای این سؤال اساسی یعنی 
“چه باید کرد؟ “ بیابد. نتیجه ی این تالش در تدوین برنامه جدید حزب منعکس 
شد و نهایتاً با تصویب این برنامه، حزب اراده ملت ایران تصمیم گرفت که به شیوه 

متفاوتی عمل کند.
در این شیوه، در ابتدا حزب از نهادهای تصمیم گیرنده ی جناح اصالح طلب بیرون 
آمد و خود را در قامت یک حزب مستقل با مشی اصالح طلبانه دید، تا بتواند با فراغ 

بال و آزادانه تر در مورد آینده ی کنش ورزی خویش تصمیم بگیرد.
در قدم دوم و در راستای نزدیک تر شدن به مردم، پیگیری مطالبات مردمی و 

اقشار و اصناف را محور عمل خود قرار داد.
در قدم سوم با تشکیل حوزه های حزبی و انتشار کتاب گفتمان در جهت تعمیق و 

گسترش تفکر حزبی و اصالح گفتمانی از درون گام برداشت.
در قدم چهارم با گسترش دایره ی نیروهای اجرایی، تعداد بیشتر و متکثرتری را 
در کمیته ها و واحدهای اجرایی و حتی تصمیم ساز حزب به مشارکت طلبیده است 
که هم زمان هم ماهیت خودسازی و هم اهتمام به اجرایی نمودن شعارها با آغازی 

درونی دارد.
نهایتاً در گام پنجم تمرکز خود را بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر مبنای 

برنامه محوری و نامزدهای پاسخگو قرار داده است.
حزب در این پنج گام تالش کرد که ضمن دور نگه داشتن خود از جدل های 
بی سرانجام و پرهزینه و پیمودن راه های رفته ی بی ثمر، بر بازسازی ساختار و گفتمان 
خود متمرکز شود، و از طرفی هم زمان با حفظ شادابی و چاالکی خود از طریق حضور 
در انتخابات شوراها، پیگیر مطالبات توده های مردم نیز باشد و تعامالت و پیوندهای 

اجتماعی و مدنی خود را نیز حفظ کند.
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�جستارگشایی��
در جامعه ی سنتی و مردساالر ایران شفافیت با ساختار فکری و چارچوب ذهنی ما 
در تضادی بی امان بوده و در کوتاه مدت سر سازگاری با مدیریت آکواریومی نداریم. 
با خود روراست باشیم، چند درصد از ما به شفافیت مالیاتی پایبند هستیم؟ چند درصد 

از ما در امتحانات مجازی دی ماه تقلب نکردیم؟
مردها معمواًل سعی می کنند تا اطالعاتی از خانواده شان بیرون درز نکرده و 
خودسانسوری نمایند و دور خانواده شان هاله ای از غبار بنشانند. اصواًل جمع های زنانه 
کلونی ها شفاف تری هستند. در میهمانی ها بین مردان اکثراً سخنان سیاسی و نامرتبط 
ردوبدل می شود، ولی برعکس خانم ها در اجتماعاتشان اسرار و رازهای خود را عمدتًا 
به اشتراک می گذارند و حتی با دادن کد واژه ها تهدیدات احتمالی از سوی جامعه را به 
یکدیگر گوشزد می نمایند. ما بیشتر عالقه مندیم در گرگ ومیش هوا و مبهمات قدم 
بزنیم و از نورافشانی در اکثر حوزه ها هراسان و گریزانیم. درحالی که شفافیت و گردش 

آزاد اخبار و اطالعات از لوازمات دمکراسی خواهی و الزامات مردم ساالری است.

�اندیشکده�شفافیت�در�بوته�عمل��
»اندیشکده شفافیت برای ایران در سال ۹۳ در پی دغدغه جمعی از پژوهشگران 
و کارشناسان عرصه حکمرانی و سیاست گذاری آغاز به کار کرد. این اندیشکده، 
زیرساخت و راه حل اصلی عمده مشکالت مهم کشور را در تحقق مفهوم »شفافیت« 
و مفاهیم مرتبط با آن نظیر مشارکت و نظارت همگانی، مدیریت تعارض منافع، 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی، پیشگیری و مبارزه با فساد و کارآمدی می داند.« 
تالش این اندیشکده ایجاد شفافیت در تصمیمات کالنی همچون رأی گیری و 

موضع گیری نمایندگان در خصوص طرح ها و لوایح حساس می باشد. 

�هیچ�کس�فوق�نظارت�نیست��
»شفافیت یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن توسط عموم مردم را به 
وجود می آورد و وقتی این حس به وجود بیاید، مسئوالن رفتارشان را تغییر می دهند 
و کاهش انحرافات و فساد در عرصه حکمرانی اتفاق می افتد. حس دیده شدن توسط 
مردم چند فایده برای صاحبان مناصب دارد: خودکنترلی، مشارکت مردم در عرصه 

حکمرانی، افزایش کارایی، کاهش فساد و…«
»هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد 
به دستگاه های مرتبط با رهبری؛ بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی 

که حکومت می کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت 
است؛ یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام 
است. برای این که امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، 
یک کار الزم و واجب است و باید هم باشد.« )مقام معظم رهبری - 1۳7۹/1۲/0۹(

�شفافیت؛�پیش�نیاز�پاسخگویی��
»شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست 
شفافیت اجازه دادن به شهروندان یا دولت هاست تا سایرین را در قبال سیاست ها و 
عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند؛ بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطالعاتی 
دانست که از سوی نهادها منتشر می شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست.« 
»اطالعات تولید شده به وسیله ی شهروندان و یا به نمایندگی از آنها، به مثابه جریان 

خون و عامل حیات اقتصاد و ملت است.«

�شفافیت�و�رضایت�عمومی��
»شفافیت از یک سو سریع ترین، کم هزینه ترین، ساده ترین، مبنایی ترین و 
قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد )پیشگیری، کشف و درمان(، افزایش 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته ساالری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، 
کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه ی اجتماعی است.« 
»شفافیت به عنوان یک کالن پارادایم عینک جدیدی در حل مسائل به ما ارائه 
می دهد. شفافیت به جای رویکرد مچ گیری و مجازات مجرمین بعد از وقوع جرم، 
رویکرد پیشگیری از ایجاد فساد و ناکارآمدی را به عنوان رویکرد اصلی خود در نظر 

می گیرد و تالش دارد از ایجاد بسترهای شکل گیری فساد جلوگیری کند.«

�محصوالت�ارگانیک�شفافیت��
افزایش مشارکت و نظارت مردمی، تسهیل همکاری های بین سازمانی در 
دستگاه های اجرایی، افزایش مسئولیت پذیری و الزام پاسخگویی مسئولین، پیشگیری 
و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را می توان 

از محصوالت ارگانیک شفافیت تلقی نمود.

�کیش�ومات�شفافیت�در�مجلس��
مجلس جوان و انقالبی یازدهم با شعار شفافیت و کارآمدی در نبردی یک طرفه 
سلطان فاتح کرسی های مجلس شده است. امروز در بررسی طرح شفافیت آش چنان 
شور شده که ناگاه صدای رئیس مجلس نیز درآمد و آن دیگری می گوید که نمایندگان 

نفهمیده اند که به چه رأی دادند!
حال باید دید امثال آقای پناهیان که در مقوله شفافیت جامه دران رو به مجلس 

دهم خروج مختار می نمود، امروز چه واکنشی خواهد داشت؟!

کیش و مات شفافیت در مجلس

  سخن روز

رضا قاسم پور
پژوهشگر و فعال فرهنگی و عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران

b.zanganli@gmail.com
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افشین فرهانچی متولد سال ۱۳۴۹ در همدان و متخصص بیهوشی و مراقبت های 
ویژه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای این شهر مشغول فعالیت اند. وی 
فعالیت های اجتماعی خود را در قالب سازمان های مردم نهاد از سال ۱۳۷۳ و کنش 
ورزی خود را در حوزه سیاسی از سال ۱۳۸۶ در همکاری با حزب مشارکت و شورای 
هماهنگی احزاب اصالح طلب استان همدان شروع و در مقطعی نیز با انجمن اسالمی 
جامعه پزشکی همکاری داشتند. ایشان از تابستان ۱۳۹۲ رسماً عضو حزب اراده ملت 
ایران شدند و در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به شورای مرکزی حزب راه پیدا کردند. در سال 
۱۳۹۷ مسئولیت قائم مقامی دبیرکل بر عهده ایشان گذاشته شده و کماکان در این 

مسئولیت ایفای نقش می کنند.

zzzهایzکارویژهzترینzمهمz،شماzنظرzبهz.دادیدzقرارzماzاختیارzدرzکهzوقتیzازzممنون
احزابzدرzجوامعzامروزیzخصوصاzًایرانzکدامzهاzهستند؟

برای احزاب کارویژه های مهم و متعددی تعریف شده است ولی من در شرایط امروز 
ایران کارویژه های زیر را مهم تر و ضروری می دانم:

- تحلیل و تبیین وضعیت جامعه و ریشه یابی مسائل و مشکالت و ارائه این تحلیل ها 
با هدف آگاهی رسانی عمومی به آحاد مختلف جامعه

- جمع بندی، اولویت بندی و منظم سازی مطالبات اقشار مختلف جامعه و انعکاس 
آن ها به مجموعه های حاکمیتی

- پیگیری منافع و مطالبات گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی با توجه به ماهیت 
حزب

- ایجاد ساختارهای تشکیالتی مناسب برای تربیت نیروهای ورزیده، هدفمند، حائز 
تفکر سیستماتیک و علمی برای کنش ورزی سیاسی

- ارائه برنامه ها و راهکارهای چند سطحی و زمان بندی شده برای حل مشکالت و 
چالش های موجود در کشور

zzباشد؟zمیzمؤثرzوzکارآمدzایرانzدرzتحزبzآیاz،شماzنظرzبه
برای کارآمدی و اثربخشی احزاب در یک جامعه جدا از توانمندی احزاب الزم است 
که ساختار حقوقی قدرت نیز مناسب این موضوع باشد. حاکمیت در ادوار مختلف و با 
شیوه های مختلف جلو شکل گیری یک ساختار حقوقی مبتنی بر احزاب را گرفته و در 
نتیجه احزاب نتوانسته اند در بعضی از کارویژه ها توانمندی و کارآمدی خود را بروز دهند. 
از سوی دیگر برای کارآمد بودن نهادی شبیه به احزاب خصوصاً با توجه به کارویژه هایی 
که در بخش های قبلی به آن اشاره شد، به زمانی برای ثبات و جا افتادن نیاز است. 
سرکوب های ممتد و دوره های طوالنی انسداد فضای سیاسی مانع از بلوغ احزاب در 

ایران و رسیدن به عالی ترین سطوح کارکردی شده است.
از نظر توان خود احزاب، طبعاً احزاب نظیر دانشگاه ها با نیروهای قدرتمندی که در 
اختیار دارند می توانند بسیار مؤثر باشند اما به علت مشکل اولی که ذکر کردم این توان و 
قدرت فعاًل بروز نکرده است و ناگزیر احزاب درگیر مسائل حاشیه ای و فرسایشی شده اند.

افشین�فرهانچی�قائم�مقام�دبیرکل�و�رئیس�ستاد�انتخاباتی�حزب�اراده�ملت�ایران�در�گفتگو�با�هفته�نامه�اراده�ملت

 تحزب، انتخابات و برنامه های انتخاباتی
حزب اراده ملت ایران
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zzکنید؟zمیzارزیابیzچگونهzراzاحزابzوzمردمzبینzرابطه
استقبال عمومی مردم از احزاب در صدسال تاریخ تحزب در ایران خوب بوده است 
و درک نسبتاً دقیق و مثبتی نسبت به احزاب دارند ولی محدودیت ها و فشارهایی که بر 
فعالین حزبی وارد می شود باعث شده است که برای ورود به احزاب و کنش ورزی سیاسی 
در قالب احزاب بسیار محتاط باشند. سابقه تعطیل و انحالل احزاب و مشکالتی هم که 
برای فعالین حزبی ایجاد می شود باعث شده که اقبال عمومی مردم به احزاب کم باشد.

اما بیشتر مشکل احزاب با نخبگان جامعه است که به علت های مختلف ترجیح 
می دهند هم در سیاست مداخله کنند و هم رد پایی از خود بجا نگذارند. این قشر از جامعه 
معمواًل ترجیح می دهند که در احزاب نباشند و تبعات کار حزبی را نپذیرند ولی اگر فعالیت 
حزبی به نتیجه رسید برای خود اندوخته ای دست وپا کنند و چون حاکمیت در سال های 
متمادی نشان داده در مسئولیت های کلیدی مایل است از افراد مواج استفاده کند، این 
نخبگان، حزب را به نوعی عامل محدودیت برای خود می دانند و تن به کار حزبی و 
تشکیالتی نمی دهند. شما وقتی در حزبی وارد می شوید مجبور هستید یک چهارچوب 
مشخص را بپذیرید و در ادامه نسبت به آن پاسخگو باشید لذا این جنس از نخبگان 
برای فرار از پاسخگوئی ترجیح می دهند به طور واضح و مستقیم در احزاب حضور نیابند.

zzzآیاzچیست؟zحزبzاینzازzایرانzملتzارادهzحزبzمقامzقائمzعنوانzبهzشماzارزیابی
اینzحزبzمیzتواندzتأثیرگذارzباشد؟

حزب اراده ملت ایران در ابتدای تأسیس یک آسیب شناسی واضح و مشخص از 
وضعیت ایران داشته و براین اساس، حزب بر پایه یک تئوری مشخص شکل گرفته است. 
در ادامه کار نیز یک ساختار دقیق و غیرمتمرکز را پی ریزی کرده و بر پایه مبانی نظری 
مشخصی در طی این سال ها حرکت کرده است. اما به دالیل پیش گفته و مشکالت 
کار حزبی در ایران تعداد نیروهای فعال و مؤثر آن بسیار کم است و هنوز نتوانسته 
تأثیری در سپهر سیاسی ایران بگذارد. اقداماتی که در سال های اخیر در این حزب 
انجام شده، همه، نمونه های بسیار جالب و کم نظیر در احزاب متأخر ایران هستند و اگر 

فضای مناسبی برای فعالیت پیدا کند مطمئناً می تواند 
پاسخگوی بخشی از مسائل و مشکالت ایران باشد. 
تمرکززدایی، کار دقیق حوزه ای، برنامه محوری، تنوع 
رسانه ای، شهرستان محوری، توجه به اقلیت ها و مسائل 
زنان و جوانان همه بنیان هایی هستند که اگر همراه 
با فضای مناسب کار حزبی شوند می توان انتظار یک 

شکوفائی را از این حزب داشت.
zzz.بپردازیمzانتخاباتzبحثzبهzباشیدzموافقzاگر

zحزبzانتخاباتzستادzمسئولzقبلzهفتهzچندzشما
z،سیاسیونzوzمردمیzاستقبال zنظرzاز z،ایدzشده

انتخاباتz۱۴۰۰zراzچگونهzپیشzبینیzمیzکنید؟
با توجه به مدت زمان نسبتاً طوالنی که تا انتخابات 
مانده جواب این سؤال را نمی توان دقیق داد. ولی در 
حال حاضر و بر اساس ارتباطی که با اقشار مختلف 
جامعه دارم میزان استقبال مردم از انتخابات پائین خواهد 
بود. انتخابات مجلس نیز موید همین داستان است اما 
سیاسیون و احزاب بر اساس شناخت دقیق تری که از 
جامعه ایران و روندهای انتخاباتی دارند و با توجه به 
دخیل بودن پارامترهای متعدد در این امر، امیدوار هستند 
انتخابات پرشوری صورت گیرد و منویات مردم به منصه 

ظهور برسد.
zzzباشدzبرخوردارzکمیzشورzازzانتخاباتzاگر

دالیلشzراzچهzمیzدانید؟
من مهم ترین دالیل را در سه موضوع کم اثر بودن 

منتخبین، نبود آزادی در انتخاب نامزدها و باور مردم به مؤثر بودن تحوالت جهانی در 
امور ایران می دانم. کم اثر بودن به این معنی که به تدریج مشخص شده حیطه عمل 
نهادهای انتخابی نظیر ریاست جمهوری یا شورا در برابر نهادهای دیگر بسیار کم است 
درحالی که انتظار مردم از این نهادها بسیار بیشتر از این است و دوم اینکه مکانیسم تأیید 
صالحیت نامزدها باعث شده اقشار وسیعی از مردم نامزد مناسب با عقاید و دیدگاه های 
خود را نتوانند در بین معدود نامزدهای تأیید صالحیت شده ببینند و این جدا از رأی دادن 
یا ندادن شور انتخاباتی را کاهش می دهد و دلیل سوم اینکه با توجه به اتفاقات سال های 
اخیر بسیاری از مردم مسائل داخلی ایران را تابعی از مسائل بین المللی می دانند و خیلی 
انتخاب های داخلی را مهم نمی دانند. در این مورد انتخاب آقای ترامپ بعد از آقای اوباما 

و تبعات بعدی این تغییر، در عمل درستی نسبی این عقیده را نشان داد.
zzداد؟zآشتیzرأیzهایzصندوقzباzراzمردمzتوانzمیzچگونه

لزومی ندارد در این زمینه فردی یا افرادی کاری انجام دهند. اگر انتخابات به شیوه 
مناسب و کالسیک برگزار شود خود مردم مطمئناً مشارکت خواهند کرد. فقط باید 
الزامات انتخابات رعایت شود وگرنه این لطفی نیست که حاکمیت در حق مردم انجام 
دهد. انتخابات از آن مردم و برای مردم است. متأسفانه از همان ابتدای شکل گیری نهاد 
انتخابات در زمان مشروطیت، این تصور در حاکمیت به وجود آمد که این ودیعه ای است 
که حاکمان در اختیار مردم قرار می دهند و این حق را دارند که به شیوه های مختلف در آن 
دخل و تصرف کنند. ما مردم حق داریم هر کس را که صالح می دانیم به عنوان منتخب 
خود برای مدیریت امور کشورمان برگزینیم. مسئولیت درست و غلط آن نیز برعهده خود 
ما است و اگر گاهاً اشتباهی نیز کردیم در دور بعد اصالح خواهیم نمود و وظیفه حکومت 
در این میان به علت توان و گستره اجرایی اش برگزاری انتخابات بدون هیچ مداخله ای 
و در هیچ مرحله ای است. چه مردم عادی و چه سیاسیون حرفه ای اهمیت انتخابات را 
می دانند و به صندوق رأی به عنوان کم هزینه ترین روش اصالح امور نگاه می کنند ولی 
تضعیات و محدودیت هایی که در مسیر انتخاب واقعی مردم قرار داده شده رابطه مردم 

با صندوق رأی را دچار خدشه کرده است.
zzzموجودzاحزابzوzطلبzاصالحzجناحzکنونیzرویکرد

درzآنzبرایzانتخاباتz۱۴۰۰zچیست؟
در جناح اصالح طلب دو رویکرد کالن دراین رابطه 
وجود دارد. یک رویکرد معتقد است ما باید نامزدهای 
اختصاصی خود را معرفی کنیم و منتظر نظر نهادهای 
ممیز و در مرحله بعد مردم بمانیم و خصوصاً در مرحله 
اول انتخابات وارد ائتالف با جریان های دیگر نشویم. 
یک رویکرد معتقد است ما از همین ابتدا با توجه به 
شناختی که از نهادهای ممیز داریم و با توجه به شناخت 
از مردم، نامزدی را معرفی نماییم که بتواند از گردنه 
ممیزی عبور کند و بعد هم از مقبولیت مناسبی در 
بین مردم برخوردار باشد. هنوز موازنه قوا در داخل 
جریان اصالح طلب دررابطه با اتخاذ یکی از این دو 
رویکرد مشخص نشده و بستگی زیادی به پالس های 
صادره از جانب حاکمیت دارد. حزب ما معتقد است که 
برای افزایش سرمایه اجتماعی جریان اصالح طلبی، 
رویکرد اول ضرورت دارد و بهتر است ما بدون توجه 
به نظر نهادهای ممیز کننده نامزد یا نامزدهای خود 

را معرفی نماییم.
zzzبهzنسبتzاصالحاتzجریانzدرzمطرحzهایzچالش

zهاzکدامzهاzآنzاحتمالیzنامزدهایzوz۱۴۰۰zانتخابات
است؟

چالش های متعددی در برابر جریان اصالحات 

برای کارآمدی و اثربخشی احزاب در 
یک جامعه جدا از توانمندی احزاب 

الزم است که ساختار حقوقی قدرت نیز 
مناسب این موضوع باشد. حاکمیت در 

ادوار مختلف و با شیوه های مختلف جلو 
شکل گیری یک ساختار حقوقی مبتنی 
بر احزاب را گرفته و در نتیجه احزاب 

نتوانسته اند در بعضی از کارویژه ها 
توانمندی و کارآمدی خود را بروز 

دهند.
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در انتخابات پیش رو وجود دارد. بعضی از این چالش ها قدیمی و مسبوق به سابقه 
هستند و بعضی نیز جدید می باشند. در مورد چالش های قدیمی می توان به بحث تأیید 
صالحیت ها، رسیدن به نامزد واحد، نقش زنان و جوانان، و برنامه برای اداره کشور بعد از 
پیروزی اشاره کرد. در مورد چالش های جدید باید به دو مورد انتخابات در شرایط پاندمی 
کرونا و بی انگیزگی آحاد مردم برای حضور در انتخابات اشاره نمود. در مورد نامزدهای 
احتمالی جناح اصالح طلب ایده خاصی ندارم و معتقدم که از بین لیست طویل نامزدهای 
احتمالی نهایتاً شرایط بیرونی تعیین کننده نامزدهای نهایی خواهد بود و جریان اصالحات 
نمی تواند بر اساس مناسبات درونی خود نامزد نهایی را تعیین کند. گرچه خود معتقدم 
که یک جریان سیاسی ریشه دار نباید منتظر تحوالت بیرونی بماند و باید بر اساس 

مکانیسم ها درونی خود و بر اساس شایسته ساالری نامزد نهائی خود را انتخاب نماید.
zzzپایzدرzمردمzحضورzبهzتوصیهz،باشیمzشاهدzراzهاzصالحیتzردzهمچنانzاگرzحتی

صندوقzهاzوzانتخاباتzخواهیدzکردzوzچرا؟
بحث فقط رد صالحیت های گسترده نیست، اگر مردم احساس کنند که رأی ایشان 
تغییری در شرایط ایجاد نمی کند، نمی توان آن ها را تشویق به رأی دادن کرد. مجموعه 
فرایندهای در پیش گرفته شده در سال های اخیر باعث شده است این احساس در مردم 
به وجود آید که با استفاده از انتخابات نمی توانند در اصالح شرایط مؤثر باشند. گرچه ذات 
انتخابات و نهاد انتخابات مهم است و به عنوان مهم ترین دستاورد 100 سال اخیر و بعد از 
مشروطه باید حفظ شود ولی این موضوع تأثیر کمی در کشاندن مردم به پای صندوق ها 
دارد. مردم باید واقعی بودن انتخابات را حس کنند؛ لذا ما هم به عنوان بخشی از مردم که 
به طور جدی تر در قالب حزب به کنش سیاسی می پردازیم وقتی می توانیم مردم را به 
مشارکت دعوت کنیم که اواًل نامزدهای خود ما بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند 

و در ثانی بتوانیم این تضمین را به مردم بدهیم که منتخبین ما می توانند مؤثر باشند.
در مورد انتخابات شوراها نکته ای وجود دارد که نباید از آن غافل ماند. علی رغم تمام 
مشکالت و محدودیت هایی که برای شوراهای شهر و روستا وجود دارد، انتخابات شوراها 
مسئله روزمره ما است، باالخره کسی باید مسائل شهرهای ما را مدیریت کند، زباله ها 
را جمع کند، فضای سبز را حفظ نماید و سیستم حمل ونقل شهری را سامان دهد؛ لذا 
حضور در این انتخابات در هر شرایطی ضروری است و ما این توجه را از مردم خواهانیم 
که بین انتخابات شوراها و سایر انتخابات ها تفکیک قائل شوند و به طور فعاالنه و مؤثر 

در انتخابات شوراها حضور یابند.
zzzوzجمهوریzریاستzانتخاباتzقانونzاصالحzحالzدرzمجلسzگذشتهzروزهایzدر

zزدهzدامنzمباحثzازzخیلیzبهzموضوعzاینzوzاستzبودهzآنzنامزدهایzشرایطzتعیین

است،zدرzاینzموردzنظرzشماzچیست؟
من به این مسئله از چند زاویه مختلف نگاه می کنم:

زاویه اول نفس قانون گذاری توسط مجلس در این مورد است. قانون اساسی به 
دالیل مشخصی در این مورد بسیار شفاف و بسیط حرف زده و تالش کرده که با یک 
نگرش مدرن و دموکراتیک این اجازه را به آحاد مردم بدهد تا نامزد ریاست جمهور شوند. 
این در حالی است که عماًل قانون اساسی توسط مجلس محدود می گردد و این حق از 
آحاد جامعه سلب می گردد. این فرایند به نوعی دور زدن قانون اساسی و بی اثر کردن آن 
توسط قوانین عادی است. البته موضوع مسبوق به سابقه است و قباًل نیز شاهد چنین 
فرایندهایی بوده ایم که مورد کم توجهی قرار گرفته است. از طرفی معمواًل افراد مستقر 
در ساختار قدرت، گرایش به محدود کردن امکان ورود سایرین به نهادهای قدرت را 
دارند. این موضوع را در اکثریت پدیده های این چنینی می بینیم. مثاًل در هیأت ممیزه 
دانشگاه ها یا در قوانین انتخاباتی برای ورود به مجلس یا شورا یا نهاد خبرگان. افراد مستقر 
در این ساختارها در هنگام تولیت خود مقرراتی را تصویب می کنند که شرایط ورود را 
برای دیگران سخت می کند. در اینجا معمواًل این نهادهای ناظر و نگاهبان هستند که 
جلو این بی عدالتی و تبعیض را می گیرند و مانع تصویب چنین قوانینی می شوند. در ایران 
متأسفانه نهادهای ناظر و نگاهبان این وظیفه مهم را به خوبی انجام نمی دهند و اکنون 
شاهد هستیم که شروطی نظیر مدرک تحصیلی برای نمایندگی مجلس یا شورا مطرح 
شده و قاطبه جمعیت کشور را از حضور در این ساختارهایی محروم کرده است؛ لذا االن 
شاهد حتی حضور یک کارگر یا کشاورز واقعی در مجلس نیستیم. در این مورد خاص 
نیز، خود شورای نگهبان پیشنهاددهنده ایجاد محدودیت برای ثبت نام نامزدها بوده است. 
نهایتاً من نفس ورود مجلس به این قانون گذاری را در این مقطع زمانی و با این سرعت 

مطلوب نمی دانم و آن را تضعیف کننده نهاد جمهوریت می دانم.
زاویه دوم محتوای ماده های مصوب شده است. اکثر این مواد مصوب، راه حل های 
کاذب برای به فراموشی سپردن راه حل اصلی است. دراین رابطه مثالی می زنم فرض 
کنید بیماری به علت التهاب آپاندیس به بیمارستان مراجعه کرده است. درمان و راهکار 
اصلی جراحی و خارج کردن زائده است. حال اگر شما بیاید تمرکز را روی داغ کردن شکم، 
زاویه دادن به بدن، باد زدن صورت بیمار، مالش دادن پاها بگذارید در حال انجام دادن 
اقدامات کاذب هستید، گرچه ممکن است بیمار متوجه این موضوع نشود و گمان کند شما 
کاری انجام می دهید. در بحث انتخابات در ایران، مشابه همه دنیا، راهکار اصلی حزبی 
شدن انتخابات است و بخش اعظم مشکالت انتخاباتی ایران را حل خواهد کرد. متولیان 
امر نمی خواهند کار اصلی را به دالیل مختلف انجام دهند لذا سراغ راه حل های کاذب 
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می روند وگرنه اگر نظام گزینش حزبی حکم فرما باشد 
هیچ نیازی به گذاشتن این شرط و شروط ها نخواهد 
بود. برای همین محتوای ماده های مصوب شده جای 

بحث تخصصی را ندارند.
زاویه سوم تصویب قانون به نفع فرد یا افراد خاص 
یا به ضرر افراد دیگری هست. این شائبه در تصویب 
قوانین این چنینی همیشه وجود دارد و بی مورد هم 
نبوده است. اصاًل ذات تأیید صالحیت با هدف محروم 
کردن عده ای از نامزدی بوده است. در این مورد هم 
بر همین روال عمل شده فقط چون عریان تر از سایر 
موارد بوده جلب توجه کرده است. وگرنه به طورکلی و 
در طی تمام سال های استقرار جمهوریت در ایران ما 
شاهد حذف افراد به دالیل مختلف بوده ایم و اجازه 
نداده ایم که یک فضای بی طرفانه برای انتخاب 
شوندگان و انتخاب کنندگان ایجاد شود و همه اقشار 
جامعه بتوانند نامزد مطلوب خود را راهی کرسی های 
قدرت نمایند. در این مورد حضور آقای قالیباف در 
کسوت ریاست مجلس، به این شائبه در مورد خود 
ایشان، دامن زده است و از طرفی تدوین موادی که 
حذف آقای ظریف را آماج قرار داده است. گرچه من 
هر دو مورد را چندان مهم نمی دانم چراکه احتمال 
حضور این دو نفر چندان باال نیست. این حاشیه های 
ایجاد شده فقط باعث می شود که اصل قضیه یعنی 
قانونی کردن محدودیت انتخاب مردم و تضعیف قانون 

اساسی، کمتر مورد توجه قرار گیرد.
zzzموافقzنظامیzجمهورzرئیسzآمدنzکارzرویzباzآیا

هستید؟
نظامی بودن یا نبودن رئیس جمهور مسئله فرعی در انتخاب رئیس جمهور است. 
چندین ویژگی دیگر ابتدا باید در فرد وجود داشته باشد و بعد به این مسئله بپردازیم من 
به دو مورد از این ویژگی ها در باال اشاره کردم. بحث داشتن تیم کارآمد و با مهارت؛ و 
داشتن ذهنی پیچیده، خالق و نوآور. اکثریت نظامیان به علت ماهیت سیستم نظامی در 
ایران، نه تنها فاقد این دو ویژگی هستند بلکه امکان کسب آن را در کوتاه مدت هم ندارند 
و عالوه برآن نقطه ضعف های دیگری نیز به طورکلی و با توجه به تربیت نظامی خویش 
دارند. نقطه قوت یک رئیس جمهور نظامی به زعم موافقین این افراد اقتدار است که من 
این نوع از اقتدار را در شرایط ایران کارآمد نمی دانم و معتقدم باید با شیوه های دیگری 
اقتدار دولت را ایجاد و تقویت کرد؛ لذا من به شخصه با توجه به شرایط کشور در این مقطع 
زمانی حضور نظامیان را در این عرصه به مصلحت کشور نمی بینم. حتی اگر در ابتدای امر 
با یک اقتدار نسبی روبرو باشیم در میان مدت و با روبرو شدن با پیچیدگی های مدیریت 
کالن کشوری نظیر ایران خواهیم دید که اقتدار مشکل ما را نه تنها حل نمی کند بلکه 

خود معضلی بر مجموعه معضالت می افزاید.
zzzدارایzآیاz،استzچگونهzانتخاباتzاینzدرzحاماzرویکردzبگوییدzحاماzبارهzدر

zچهzدرzراzخردzسیاستzبهzحاماzآوریzرویzدالیلz.بودzخواهدzاحتمالیzکاندیدای
چیزzمیzدانید،zاینzسیاستzخردzوzمحلیzبرایzهمیشهzادامهzخواهدzیافت؟

حزب اراده ملت ایران برای اینکه بتواند آزادی عمل بیشتری داشته باشد و 
مستقالنه تر در کنش های سیاسی حضور یابد در ماه های اخیر از تشکیالت شورای 
هماهنگی اصالحات و نهادهای مرتبط خارج شده است و اکنون رویکرد خاص خود را 
در انتخابات دنبال می کند. در انتخابات ریاست جمهوری ما نامزد اختصاصی نداریم و 
منتظر می مانیم که ببینیم شرایط کلی کشور و فضای انتخاباتی به چه سمتی می رود 

و بر آن اساس تصمیم خواهیم گرفت. ولی در مورد 
انتخابات شوراها تصمیم حزب براین اساس بوده است 
که با نامزدهای اختصاصی خود وارد عمل شود و فعاالنه 

در کارزار انتخابات شرکت کند.
ما در حزب اراده ملت ایران همانند بخش وسیعی از 
مردم متوجه شده ایم که میزان اثرگذاری ما در مسائل 
کالن بسیار محدود نگاه داشته شده است و نه از طریق 
نهادهای انتخابی و نه از طریق ارائه هشدار و تنذیر و 
مشاوره نمی توانیم بر هسته سخت قدرت اثری بگذاریم 
لذا تصمیم گرفته ایم که فعاًل و تا این شرایط وجود دارد 
محدوده عمل خود را به سمت مسائل خردتر، ببریم. 
در سال های اخیر و همپای جریان اصالحات و بخش 
وسیعی از مردم ما تمام تالش خود را کرده ایم تا بتوانیم 
در جهت اصالح امور و پیشبرد کارها گام برداریم ولی 
در نهایت نه تنها دستاورد شایان توجهی نداشته ایم بلکه 
هزینه زیادی نیز متحمل گشته ایم؛ بنابراین ترجیح 
داده ایم در فضای متفاوتی به کنش ورزی بپردازیم. 
طبیعی است که وقتی گروهی فضا را برای کار مناسب 
نمی بیند یا باید سکوت کند یا به دنبال تغییر فضا برود 
و ما چون دغدغه ایران و مردم را داریم و نمی توانیم 
در برابر مشکالت سکوت کنیم تصمیم به تغییر فضا و 
زمین بازی گرفته ایم. ما امیدوار هستیم در این فضای 
متفاوت بتوانیم بیشتر اثرگذار باشیم و الاقل مشکالت 
بخشی از توده های مردم را حل کنیم. از طرفی حتی در 
بدترین شرایط سیاسی نیز مسائل روزمره انسان تعطیل 
نمی شود و الزم است که مورد توجه تک تک مردم قرار 
گیرد. مسائل شهرها و روستاهای کشور گرچه تحت 
تأثیر مسائل کالن تری هم قرار دارند ولی از جمله مسائلی هستند که می توان آن ها را 
در حوزه خرد طبقه بندی کرد. براین اساس حوزه سیاست خرد در هیچ شرایطی تعطیل 

شدنی نیست و باید به آن پرداخت.
zzzچگونهzشوراهاzوzجمهوریzریاستzانتخاباتzبرایzایرانzملتzارادهzحزبzبرنامه

خواهدzبود؟
ما در انتخابات ریاست جمهوری نامزد اختصاصی نداریم و برای همین برنامه ویژه ای 
تا روزهای آخر نداریم؛ اما به علت اهمیت این موضوع، درصورتی که در ماه های آخر 
منتهی به انتخابات هم آن مسائلی که در باال ذکر کردم )میزان رغبت مردم برای 
مشارکت - مسئله انتخابات آزاد - محدوده عمل رئیس جمهور( حل شده باشد و هم 
بین نامزدهای موجود، فردی را با توجه به شرایط، مناسب این منصب بدانیم؛ بعد از 

مذاکرات الزم با ایشان وارد کارزار انتخاباتی خواهیم شد.
اما در مورد انتخابات شوراها، مطمئناً نامزدهای اختصاصی خودمان را خواهیم داشت. 
در این دوره تالش می کنیم چند موضوع را محور قرار دهیم. در شهری نامزد معرفی 
می کنیم اول اینکه یک برنامه دقیق، علمی و عملیاتی برای آن داشته باشیم. دوم اینکه 
تشکیالت حزبی ما میزانی از قوام یافتگی را در آنجا داشته باشد و سوم اینکه بتوانیم 
پاسخگوی عملکردش بعد از انتخابات باشیم. در همین راستا در ماه های آخر انتخابات 
و بعد از مشخص شدن برنامه و نامزد اختصاصی حزب در هر شهر یا روستا، به بحث 
شناسائی نامزدهای همسو و ائتالف احتمالی با ایشان در قالب های مختلف می اندیشیم.

ما گمان می کنیم که برای حل بخشی از مشکالت موجود الزم است تیمی کار کنیم، 
برنامه داشته باشیم، و پاسخگو باشیم؛ لذا در حد بضاعت خود تالش می کنیم در برنامه 

انتخاباتی حزب برای شوراهای شهر و روستا این موارد را رعایت کنیم.

ما در انتخابات ریاست جمهوری نامزد 
اختصاصی نداریم و برای همین برنامه 
ویژه ای تا روزهای آخر نداریم؛ اما به 

علت اهمیت این موضوع، درصورتی که 
در ماه های آخر منتهی به انتخابات 

هم آن مسائلی که در باال ذکر کردم 
)میزان رغبت مردم برای مشارکت - 
مسئله انتخابات آزاد -  محدوده عمل 

رئیس جمهور( حل شده باشد و هم بین 
نامزدهای موجود، فردی را با توجه به 
شرایط، مناسب این منصب بدانیم؛ بعد 
از مذاکرات الزم با ایشان وارد کارزار 

انتخاباتی خواهیم شد.
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به دنبال نامه دبیرکل حزب اراده ملت به شورای هماهنگی جبهه اصالحات مبنی بر 
خروج حزب از آن شورا و در پی انتشار بیانیه راهبردی حزب، در جامعه سیاسی 
کشور و اصالح طلبان سؤاالت و ابهامات بسیاری را ایجاد کرده است که می طلبد به 
آن ها پاسخ داده شود. در این گفتگو که پنج ماه پیش انجام شده و اکنون به بهانه 
مطرح شدن نهاد اجماع ساز از سوی اصالح طلبان منتشر می شود، با علی مهری به 

ایضاح ابعاد خروج پرداخته ایم.
علی مهری از اعضای ارشد و با سابقه حزب، در پیشینه خود هم آثار دوران جنگ را 
دارد و هم زخم های دوران پرتنش تیرماه ۷۸ را، خودش می گوید ما همواره گالدیاتور 
بوده ایم؛ سنگ زیرین آسیابی که فقط باید هزینه بدهند و هرگز دیده نشوند؛ فریادها 
و دغدغه های ما شنیده نشده است حرف ها و ناگفتنی های بسیاری وجود دارد که باید 
واکاوی، گفته و شنیده شود. ایشان دانش آموخته اقتصاد نظری و ارتباطات اجتماعی 
است و سردبیر چند نشریه بوده و از نظریه پردازان حزب و یکی از طراحان برنامه ای 

است که از دل آن نامه دبیرکل و بیانیه خروج صادر گردیده است.

zzzناامیدzطلبیzاصالحzازzآیاzچیست؟zخروجzازzاصلیzوzنهاییzهدفz:ملتzارادهz
zدوقطبیzفازzدرzجامعهzدیگرzچونzمعتقدیدzدیگرzکسانzخیلیzمثلzیاzاید؟zشده

اصولzگراییzوzاصالحzطلبیzنیستzبایدzبهzدنبالzخطzسومzبود؟
 نه اصاًل این طوری نیست. ببینید ما تاریخ اجتماعی نداریم تاریخ ما گرچه قدمت 
طوالنِی چندین هزار ساله را دارد اما فقط نقلی است. به لحاظ اجتماعی هیچ رشدی 
نداشتیم. چندین هزار سال است در سیکل معیوب هرج ومرج و استبداد مانده ایم. یا 
همه راه ها به استبداد می رسد یا به هرج ومرج که اسمش را گذاشته ایم انقالب. یک 
دوره ای عده ای پیدا شدند که حرف های جدیدی می زدند خواهان تغییرات بودند 
ولی صحبتی از شورش و خشونت نبود آن ها می خواستند این سیکل معیوب را که 

هزاران سال است مانع تاریخ اجتماعی ما شده است خاتمه دهند. از این نظر 
نه تنها من و حزب اراده ملت بلکه بسیاری از صاحب نظران در علوم 

سیاسی و اجتماعی به اتفاق اجماع دارند که برای وارد شدن 
به تاریخ اجتماعی و پایان دادن به این سیکل معیوب راه 

تجربه نشده ای داریم که آن را هم باید تجربه کنیم و 
آن راه چیزی نبود جز همان که امروز به اصالح طلبی 
می شناسیم؛ بنابراین ما عمیقاً باور داریم که تنها راه 

ما اصالح طلبی است.
zzzازzشماzخروجzاستzطورzاینzاگرz:ملتzارادهz

zتنهاzطرفzیکzازzنیستzفهمzقابلzطلبیzاصالح
zرویهzدیگرzسویzازzوzدانیدzمیzطلبیzاصالحzراzراه

خروجzراzپیشzمیzگیرید.
اصالح طلبی  اولیه  اصول  اصالح طلبی؟   کدام 
نقدپذیری و پاسخگویی است. ما این ها را در این 
مجموعه ها نمی بینیم. به قول موالنا هرکسی از ظن 

خود شد یار من. این مجموعه ترکیبی است از 
آدم های مختلف از خاستگاه های 

مختلف که فقط یک وجه 

مشترک دارند و آن کسب قدرت به هر طریقی. اصالح طلبی اکنون تبدیل شده 
است به تکنولوژی قدرت. گفتمانی است که قابلیت جذب آراء مردم را دارد و لیست 
انتخاباتی تنها دلیل فعالیت اصالح طلبی است عده ای می خواهند اسمشان در لیست 
باشد و در مقابل عده ای که لیست به آن ها نگاه می کند. متأسفانه اصالح طلبی در 
وضعیت فعلی دادوستد امتیاز است دکان است فروشگاه فروش مناصب است. تجارت 
اعتماد، تجارت امید است و ... تالش هایی هم هست که این دکان را تعاونی کنند. 
یک عده خرده پای سیاسی که دنبال سهمی از این معامله هستند. هم کسانی که در 
انتظار هستند اسمشان در لیست باشد و هم کسانی که در شهر و شهرستان و بخش 
خود می خواهند در مصدر صدور لیست باشند دعوا بر سر لحاف مالنصرالدین است. 
دغدغه اصالح طلبی فراموش شده. ما آمدیم بیرون که خودمان را از این چرخه کثیف 

قدرت بیرون بکشیم.
zz.استzقدرتzکسبzسیاسیzفعالیتzدالیلzازzیکیzولیz:ملتzارادهz

 بله دقیقاً همین طور است ولی نه هر قدرتی و نه از هر طریقی. هم چرخه باید 
سالم باشد و هم قدرت در جای خودش باشد که مهم تر است طبق ساختار حقوقی 
هر کسی مسئولیتی دارد باید پاسخگو باشد از رهبری نظام گرفته تا پائین ترین رده 
حکومت. ولی ما می بینیم این طور نیست. بعضی از نهادهای حکومتی فقط به یک نفر 
پاسخگو هستند ولی بعضی دیگر علی رغم نداشتن هیچ قدرتی باید پاسخگوی اعمال 
تصمیمات و رفتارهای دیگران باشند. نهادهایی که مستقیماً با رأی مردم انتخاب 
می شوند فقط مسئولیت و پاسخگویی دارند بدون آن که اختیار و قدرت و ضریب نفوذ 
داشته باشند. در این شرایط شرکت در قدرت شرکت در قصور است، شرکت در ظلم 
است. در این صورت چه اصراری است که در چرخه کثیف قدرت وارد شد؟ هم چرخه 

کثیف قدرت حکومتی و هم چرخه کثیف لیست بندی به اصطالح اصالح طلبی؟
zzzازzتواندzنمیzطلبیzاصالحzاست؟zاینzجزzمگرzطلبیzاصالحzخبz:ملتzارادهz

...zکثیفzچهzسالمzچهzباشدzخارجzقدرتzچرخه
اگر  عرایضم.  اول  به  برمی گردم  من  نیست  این طور   نه 
اصالح طلبی نتواند به ظلم و افساد پاسخ بدهد تنها راه برای 
نجات جامعه شورش و انقالب است و این نقض غرض 
اصلی اصالح طلبی است که قرار بود به این سیکل 
معیوب استبداد و هرج ومرج خاتمه دهد تا بتوانیم 
تاریخ اجتماعی را هم تجربه کنیم. باالخره یکی باید 
مسئولیت این کار را قبول بکند. اگر آقایان نمی توانند 
یا نمی خواهند مسئولیت آن را بپذیرند اشکالی ندارد 
همان کار را بکنند و همین روال را ادامه دهند ولی 
نگویند اصالح طلب اند. اسامی را خراب نکنند لوث نکنند 
یک اسم دیگری برای شورای هماهنگی، شورایعالی 
سیاستگزاری یا هر تشکیالت دیگری که برای مهار 
و هدایت و کنترل و کانالیزه کردن امواج اقبال مردمی و 
تصاحب و مصادره به مطلوب کردن آن درست می کنند، 

انتخاب بکنند.
اعتماد و اعتقاد مردم به این 
مجموعه به خاطر این بود 

به�بهانه�مطرح�شدن�نهاد�اجماع�ساز�از�سوی�اصالح�طلبان�در�گفتگو�با�علی�مهری�

ویرانه به جای خود خواجه به راه خود
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که این ها قرار بود راه جدید و کم هزینه تری از انقالب و شورش را به مردم معرفی بکنند 
نه این که خودشان هم جذب قدرت لجام گسیخته و غیر پاسخگو شوند و خودشان 
هم در قبال تصمیماتی که در گعده ها اتخاذ می کنند بدون آن که پاسخی دهند فقط 
راه استعفا را برگزینند و این همه بلیه و مصیبت را برای دیگران بگذارند واقعاً اسباب 
تأسف است یکی سهم خودش را از انقالب می خواهد یعنی سهم شهدای انقالب 
همچون مطهری و بهشتی و شریعتی و رجایی و ... و شهدای دفاع سرزمینی همچون 
چمران باکری ها بروجردی و همت و ... مردن بود و سهم آن ها حقوق نجومی؟ امالک 
نجومی؟ کسب منافع مادی و ...؟ اگر می گفتند آقا در عرف دنیا به این شغل این قدر 
حقوق می دهند مقبول تر بود البته باز این سؤال پیش می آمد که مگر شما مثل آنان 
کارکرده و مانند آنان کارایی دارید؟ ولی این که بگویند سهم ما اصاًل پذیرفته نیست. 
اما متأسفانه این اتفاق افتاده است تکنولوژی قدرت همین است تجارت اعتماد همین 
است. آن یکی هم می گوید ما ژن خوب هستیم اگر ژنتان خوب بود که باید اثرات مثبتی 
از خودتان بجا می گذاشتید البته دوباره این مسئله پیش میاید که دو جور ژن خوب داریم 
اولی ژنی است که نبوغ دارد و کشوری را متحول می کند مثل ماهاتیر محمد و دیگری 
منظور از ژن خوب برتری ات و شرافت نسبی است که مبنای نظام الیگارشی است. 
واقعاً این ها می تواند بیان کننده اصالح طلبی باشد؟ جالب است مخالفان اصالح طلبی 
هم ما را تمسخر می کنند یعنی آن ها هم فهمیده اند که اینجا اصالح طلبی وجود ندارد 

ولی همچنان استمرار طلبان معتقدند که اصالح طلب اند؟!
 علی ای حال ما برای یک کار بزرگ وارد این عرصه شدیم نیامدیم ضربه گیر آقایان 
باشیم. باشد ما حاضریم به خاطر دوستانمان جانمان را بدهیم آبروی مان را هم بدهیم 
فدای سرشان؛ تاوان دادن نوش جانمان مگر تاکنون چنین نبوده و چنین نکرده ایم؟ 
صحبتی نیست گله ای هم نیست هر چه از دوست رسد نیکوست اما به چه قیمتی؟ به 
قیمت تاراج یک سده مبارزه بی امان و تنگاتنگ برای حاکمیت اراده ملت؟ به قیمت 
لوث کردن اصالح طلبی؟ به قیمت کور کردن روزنه ها و خاموش کردن کورسویی 
که برای تغییر روند تاریخ اجتماعی این ملت و این کشور باقیمانده است؟ اینجا اتفاقًا 
همان جایی است که دوستی ها باید روند معکوس پیدا بکنند و دوست و دشمن باید از 
نو تعریف بشوند باید به این افکار سودجویانه و فرصت طلبانه خاتمه داد و دوستی های 

جدیدی بنا کرد با دوستان دیگری. 
بنابراین حتی اگر استعفا هم بدهند مسئولیت و پاسخگویی شان بجای خود محفوظ 
است که چرا وقتی می دانید قدرت سالم نیست و ساختار حقوقی با ساختار قدرت منطبق 

نیست گعده می گذارید و لیست می بندید و همه را سرکار می گذارید؟ اصالح طلبی 
که فقط از طریق کسب قدرت پیش نمی رود مبارزه مدنی هم هست خوب رهبریت 
این مبارزه را بپذیرید چرا کنار می کشید؟ چون اهل تاوان دادن نیستید و تاوان را باید 

دیگران بدهند و زمینه که مساعد شد وارد بشوید و خوشه ها را بچینید؟
گیریم که می خواستند از قدرت هم بهره ببرند باشد خیلی ساده است، می توانستند 
کسانی را در لیست قرار بدهند که مثل خانم سلحشوری عمل می کردند. کاری به 
دوره بعدی مجلس نداشتند و در طی این چهار سال بهترین بهره را می بردند شورای 
نگهبان هم رد می کرد باشد دوره بعد نفرات بعدی می آمدند. مدیریت نداشتند چون 

این کاره نبودند.
zzz.شدzطوریzاینzچراzکجاست؟zکارzاشکالzکهzاینzبهzبرگردیمz:ملتzارادهz

zراzامواجیzوzشدzبزرگیzتحوالتzمنشأzخردادzدومzکهzداریدzقبولzراzاینzحداقل
بهzوجودzآوردzکهzهنوزzهمzادامهzدارد.

 بله. ولی اتفاقی که افتاد این بود که امیدهای بسیاری زنده شد ناگهان جامعه ای که 
همواره زیر سایه رهبرانش بود هویت گمشده خود را بازیافت و خواست خودش باشد 
بدون آن که با خشونت دنبال کند. طبیعی بود مطالبات بسیاری که روی هم تلنبار 
شده بود رها شود و شد و همین مطالبات رها شده بی توجه به وزن و فراوانی آن ها 
بدون توجه به نظم مطالبات بدون توجه به چالشی بودن یا کمتر چالشی بودن و یا 
حتی غیر چالشی بودنشان توسط آن هایی که تریبون داشتند، رسانه ای داشتند و اتفاقًا 
چالشی تر هم بودند از عمق جامعه به سطح آمده و دیده شدند ولی درعین حال بسیاری 
از مطالبات که فراوانی و وزن بیشتری هم داشتند و کمتر چالشی و دست یافتنی تر هم 

بودند چون تریبونی نداشتند شنیده نشدند دیده نشدند.
متأسفانه رهبران این ایده بدیع را یا نخواستند و یا نتوانستند به این مطالبات نظم 
بدهند. حزب اراده ملت در جزوه آسیب شناسی تئوریک اصالحات که در سال ۸۶ 
تهیه شده به تفصیل به آن اشاره کرده است. وقتی نظم مطالبات شکل نگیرد. جامعه 
به طرف شورش های کور کشیده می شود و عده ای هم این وسط قربانی می شوند. 
اصالح طلبان علی رغم هشدارهای مکرر دلسوزان جنبش اصالح طلبی متأسفانه وقعی 
به آن نگذاشتند. نظم مطالبات محصول چند فرایند است اول بررسی های کارشناسی و 
تحقیق میدانی و دوم احزاب که به عنوان واسط بین مردم و رهبران فکری جامعه آن 
را به وجود می آورند و جامعه را قانع می کنند که می بایستی با اولویت بندی مطالبات با 
لحاظ کردن منطق و فراگیری آن ها در جامعه انباره پشتیبانی جامعه را از دست نداد.
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مثاًل آزادی بیان؛ آزادی بیان برای آزادی بیان به جز محافل روشنفکری که دویست 
نفر هم بیشتر نیستند هیچ دردی را عالج نخواهد کرد اما آزادی بیان برای بیان 
مشکالت اقتصادی و معضالت اجتماعی مردمی که درگیر آن هستند پی کار نگه 
می دارد. آزادی بیان برای آزادی بیان نهایتاً به اینجا ختم می شود که مثاًل دعوای 
مصدق و کاشانی بخش مهمی از مطبوعات را درگیر خودش می کند که به سرانجام 
هم نخواهد رسید چون هرکسی روایت خودش را دارد و اگر هم برسد هیچ معضلی 
و هیچ دردی از ما را درمان نخواهد کرد و این می شود که مردم می بینند نمی توانند 
هیچ ارتباطی با آن برقرار کنند پس می کشند کنار. در واقع احزاب و نهادهای مدنی 
هستند که می توانند با مدیریت کردن مطالبات و اولویت بندی آن ها بدنه و پایگاه 

اجتماعی را حفظ کنند.
zzzکهzاندzرسیدهzاینجاzبهzمردمzخوبz،مردمzگوییدzمیzکهzشماz:ملتzارادهz

zسومیzخطzآنzرسدzمیzنظرzبهzماجراzتمومهzطلبzاصالحz،گراzاصولzگویندzمی
...zاستzالزمz،کندzمیzاشارهzشعرشzدرzموالناzکه

 ببینید مردم از اصول گرایی چه می بینند؟ دکوری از انقالب دکوری از اسالم می بینند 
بدون آن که تأثیر مثبتی در بهبود زندگی شان و تغییری در به گشت اجتماعی شان 
ببینند. در مقابل در اصالح طلبی چه چیزی مشاهده می کنند؟ دکوری از آزادی، 
دکوری از دموکراسی، دکوری از جمهوریت و دکوری از پاسخگویی که هیچ سودی 
به حالشان ندارد حتی در مناسبات درونی خودشان هیچ تأثیر و خبری از آن ها نیست 
فقط بهانه ای شده است که فراخوان هزینه از سوی ملت باشد هزینه ای که مستقیمًا 
در جیب اصول گرا و اصالح طلب سرازیر شده است. اگر قرار بود نتیجه انقالب قهقرا و 
پسرفت باشد، چرا انقالب؟ باید ارتجاع می نامیدیم نه انقالب اگر قرار بود اصالح طلبی 
کاری به کار انواع فساد و ناکارآمدی و اصالح مسیر تحریف شده از اهداف انقالب 

نداشته باشد، اگر اصالح طلبی نتواند انقالب را به جای 
تحدید مطالبات مردم فرصتی برای طرح مطالبات 
مردم بکند، اگر اصالح طلبی گامی در راستای به گشت 
اجتماعی و تغییری در سامان اجتماعی مردم به نحوی 
ایجاد بکند که مردم تیره بختی و نگون بختی خود را از 
تقدیر شوم خود ندانند بلکه خود را مسئول سرنوشت 
و تقدیر خود بدانند، اگر اصالح طلبی نتواند راهی 
برای تولید ارزش افزوده و بهبود وضعیت زندگی و 
شاخص های استاندارد شده متعارف پیدا بکند، پس 

چرا اصالح طلبی؟  
نه اصول گرا اصول گراست و نه اصالح طلب 
اصالح طلب و من معتقد نیستم که نیازی به خط سوم 
داریم. به جرأت می گویم در جامعه سیاسی ما و در 
مردم نه از انقالب معنا و مفهوم درستی وجود دارد و 
نه از اصالح طلبی. یک مشت اراجیفی راجع به انقالب 
که بیشتر به فاشیسم می ماند و بیشتر برخاسته از دانش 
علوم سیاسی است - می دانید که رسالت دانش سیاسی 
آکادمیک در کل دنیا محافظه کاری و نفی تغییر است 
اینان با هرگونه انقالب و تغییر سر سازگاری ندارند از 
نظر اینان رفرم یا همان اصالح طلبی کافی است و 
خب معنای رفرم در خود واژه مستتر است یعنی؛ فرم 
جدید، شکل جدید هیچ اشاره ای به تغییر در محتوی 
نیست - از نظر علوم سیاسی انقالب یعنی خشونت 
ولی کسی به منشأ خشونت که همان نابرابری است 
اشاره ای نمی کند و خشونتی که قدرت برای حفظ و 
کنترل نابرابری اعمال می کند اشاره ای ندارد چرا که 

از نظر اینان خشونت قدرت مشروع است. توگویی انقالب تا جابه جایی خونین قدرت 
فروکاسته می شود. اما ما در جامعه شناسی دو گونه جامعه شناسی داریم جامعه شناسی 
نظم که معروف به جامعه شناسی هابزی است و در مقابل آن جامعه شناسی تغییر هم 
داریم که به آن جامعه شناسی مارکسی هم می گویند انقالب در آن جامعه شناسی 
بررسی می شود. یعنی روح انقالب تغییر است اگر در نتیجه انقالب تغییری در مناسبات 
اجتماعی ایجاد نشود دیگر به آن انقالب نمی شود گفت. البته انقالب در برابر خشونت 
محافظه کارانه مجبور است برای درهم شکستن نظم نابرابر متوسل به خشونت 
شود اما فقط در همین حد است یعنی عارضی و تحمیلی است نه ذاتی انقالب. روح 
انقالب تغییر اجتماعی است متأسفانه انقالبیون فقط بلد بودند قدرت را ساقط کنند 
و در ساختن نظمی نو درمانده بودند و همان راهی را ادامه دادند که پیش از این بود 
ادامه خشونت بعد از پیروزی که متأسفانه در اکثر انقالب ها می بینیم، ناشی از روحیه 
انتقام گیری و نیز ناشی از اراده تحریف است و هرچقدر تحریف قوی تر باشد، خشونت 
هم بیشتر است. طبقات و اشخاصی که در سایه برهم خوردن نظم پیشین منافعشان 
در خطر افتاده است، سعی می کنند با نفوذ در انقالب و با سوءاستفاده از جهل عوام 
مانع تغییرات بنیادی شوند اینان با ظاهری انقالبی و طرف داری از نظم جدید که 
موقتاً بر فونداسیون های نظم پیشین بنا می شود، به بهانه امنیت و علقه های امنیتی که 
خود نیز دستی در بی نظمی های بعد از انقالب دارند سعی می کنند با یورش به مردم و 
سرکوب مطالبات مردمی در کنار مبارزه با ضدانقالب و مهار بی نظمی هایی که خود 
آفریده اند، منش و روش ناپسند پیشین را در یورش به مردم و سرکوب مطالبات آن ها 
در زمره ارزش ها و رفتارهای انقالبی قلمداد نموده و نهادینه کرده و از قبل آن نیز چهره 
موجهی نزد انقالبیون درست نموده و مدافع نظم انقالبی؟! می شوند. بدین سان انقالب 
که فرصتی برای طرح مطالبات مردم بوده در این وسط قربانی نظم انقالبی شده و 
تحدیدی برای مطالبات مردم می شود. اینان با جعل 
معنا انقالب و ارزش های آن را تا جابه جایی خونین 
قدرت فروکاسته و انقالب قافیه را در محتوی می بازد.

دکتر شریعتی می گفت اگر انقالب زودتر از چهل 
سال پیروز شود عقیم و نارس متولد می شود که در 
واقع اشاره به همین معناست یعنی اگر دوران مبارزه 
کمتر از چهل سال باشد آن ریزش معنایی به عمق 
جامعه اتفاق نیفتاده و خودآگاهی انقالبی در توده مردم 
شکل نمی گیرد و در نبود آگاهی و خودآگاهی انقالبی 
جهل به انقالب است که گرفتار ظواهر انقالبی 
شده و بدین سان انقالب و انقالبی گری مترادف 
خشونت، بی قانونی یا بهتر است بگوییم خودقانونی 
شده و هرج ومرج شکل می گیرد. یکی از وجوه مسلم 
انقالب اسالمی ما قانون و قانون گرایی بود شما این 
را به وضوح در تعلیمات شهیدان مطهری و بهشتی 
می بینید مرحوم امام هم دغدغه اش قانونمندی بود و 
از همان روز اول مصرانه به دنبال تدوین قانون اساسی 
و اخذ همه پرسی در رابطه با آن شد. اما خوب اراده 
تحریف هم سایه به سایه امام حرکت می کرد. تا جایی 
که اکنون اعمال خودسرانه و فراقانونی خودی ها و 
آتش به اختیاری بجای این که ضدارزش تلقی شود 
متأسفانه تبدیل به هنجار انقالبی گری شده و مواجه 

با پدیده انقالب وارونه هستیم.
طبیعی است که مردم بعد از چهل سال و ریزش 
معنای حقیقی انقالب و شکل گیری خودآگاهی 
انقالبی متوجه بشوند چه می خواستند و چه شد. اما 

ازآنجاکه باید تغییرات بنیادین صورت 
گیرد به آن رفرم نمی توان گفت، همین 

منشأ پارادکس مفهومی اصالح طلبی شده 
و عده ای هم در این آشفتگی فکری به 
دنبال نمدی برای خود هستند. عده ای 

که جذب منافع این دوره شدند شروع 
کردند به طرح پایان انقالب که نظم 

موجود را حفظ کنند و عده ای هم با 
هدف نفی آرمان های انقالب و نفی 
تغییرات معوق انقالب کاًل رویکرد 

احیای گذشته را در پیش بگیرند و البته 
هر دو در خاتمه انقالب هم داستان شدند
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دیگر در این مرحله ما نیازمند ایجاد تغییرات معوق 
انقالب هستیم نه انقالب.

ازاین رو ازآنجاکه باید تغییرات بنیادین صورت گیرد 
به آن رفرم نمی توان گفت، همین منشأ پارادکس 
مفهومی اصالح طلبی شده و عده ای هم در این 
آشفتگی فکری به دنبال نمدی برای خود هستند. 
عده ای که جذب منافع این دوره شدند شروع کردند 
به طرح پایان انقالب که نظم موجود را حفظ کنند و 
عده ای هم با هدف نفی آرمان های انقالب و نفی 
تغییرات معوق انقالب کاًل رویکرد احیای گذشته را در 
پیش بگیرند و البته هر دو در خاتمه انقالب هم داستان 
شدند. از سوی دیگر به طور عاطفی چپ های سنتی 
هم که به دنبال هژمونی سال های ازدست رفته اوایل 
انقالب بودند به این جریان پیوستند و سهم خواهی ها 
شروع شد و بدین ترتیب ما مواجه با پدیده اصالحات 

وارونه هم شدیم ...
 خط سومی وجود ندارد بله مردم راست می گویند 
اصول گرا اصالح طلب تمامه ماجرا چون اصول گرایی 
همین طور  و  نیست  سازگار  شخصیت  کیش  با 
اصالح طلبی هم با کیش شخصیت سازگار نیست اما 
هر دو گرفتار این آفت هستند. در هر دوی این داستان 
هم مردم وجود ندارند. هر دوی آن ها به دنبال کسب 
قدرت هستند قدرتی که قرار بود به واسطه انقالب 
مهار شود و در خدمت مردم باشد. آن جمله معروف 
امام یادتان هست »به من خدمتگزار بگویند بهتر 
است« تعارف نیست یعنی اگر رهبری و مسئولین 
خود را نوکر و خدمتگزار مردم ندانند، یعنی انقالب به 
ضد خودش تبدیل شده اصاًل واژه مسئول زاییده این 

تفکر انقالبی است که وارد ادبیات سازمان های بوروکراسی و دستگاه های دولتی و 
انقالبی شد. مسئول یعنی مورد سؤال یعنی پاسخگو. اگر مسئولین پاسخگو نیستند 
یعنی بجای انقالب ضدانقالب نشسته و مسئولین هم فقط شامل دولت و حکومت 
نیست »کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته« همه را شامل می شود از رهبری گرفته 
و نهادهای انتصابی و نظامی و انتظامی و شورای نگهبان و ... تا کادرهای رهبری 
احزاب و جناح های سیاسی تا هیئت های عزاداری و ... همه مسئول اند و باید پاسخگو 
باشند. چه شد؟ چه کردند؟ مردم و ولی نعمتان انقالب خصوصاً فرودستان و محرومین 
از قدرت و محرومین از مواهب و نعمت های الهی رعیت قلمداد شده و از عزت تا 
حضیض ذلت فروکشیده شدند. تا جایی که فرهنگ پرسشگری فراموش شد و فرهنگ 
تملق و چاپلوسی سکه رایج شد. متأسفانه در این داستان اصول گرایی و اصالح طلبی 

هم بی نصیب نبودند و شیرازه نظم و نسقشان هم بر پایه تملق و چاپلوسی بنا شد.
zzzمردمz.اندzشدهzخستهzاصالحzوzانقالبzازzمردمzازzبخشیzحداقلzولیz:ملتzارادهz

zاینzبهzوzکنندzمیzمقایسهzقبلzباzراzامروزشانzوضعzمردمzهستندzمعیشتzگرفتار
zاندzکردهzاشتباهzاولzهمانzازzشایدzکهzرسندzمیzنتیجه

 جامعه ما در فاز سیاسی است. یعنی نظم سیاسی یکی از نظم های چهارگانه 
اجتماعی بسیار فربه شده و موجب اختالل در سایر نظم ها شده. نظم فرهنگی درست 
کار نمی کند و برای همین هنرمندان و فرهنگیان فریادشان بلند است نظم اقتصادی 
هم درست کار نمی کند و برای همین فعالین اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و کارگران 
و تجار صدایشان بلند است. همچنین نظم اجتماعی مانند خانه مدرسه و ... درست 
کار نمی کنند در واقع همه شان برای سیاست کار می کنند. روابط درونی آن ها دچار 

ایدئولوژی شده. در نظم فرهنگی علم تجربی و فلسفه 
به کناری رفته و ایدئولوژیک شده اند. در نظم اقتصادی 
به تبع ایدئولوژیک شدن علم تولید و توزیع هم پویایی 
خود را از دست داده و هدف اقتصادی جای خود را 
به هدف سیاسی داده. در نظم اجتماعی هم روابط 
عاطفی و انتشاری تحت سایه رابطه با قدرت قرار 
گرفته و بنابراین هنجارهای اجتماعی و اخالقی از 
بین رفته و یا کم رنگ شده و با رابطه ای که با قدرت 
دارند تعریف می شوند در خانواده پدر و مادر برادر و 
خواهر فقط یک اسم توخالی و بی معنی شده و فقط 
رابطه با قدرت است که روابط خانوادگی را هم معنا 
می کند. خب البته مردم حق دارند معترض باشند 
اما این صاحب نظران هستند که باید درد مردم را 
به درستی تشخیص داده و راه حل آن را نشان بدهند.

zzzمعضالتzحلzراهzشماzنظرzبهzیعنیz:ملتzارادهz
zطلبیzاصالحzیاzوzگراییzاصولzدستانzدرzماzجامعه

نیست؟
 دقیقاً همین طور است اصالح طلبی به آن معنا که 
اول عرایضم گفتم کار بزرگی است که نیازمند آگاهی 
رهبرانی زبده و تشکیالت و نسقی نیرومند است چرا؟ 
چون استبداد نسق قدرتمند خودش را دارد و اراده ای 
بسیار مجرب و جا افتاده و پا گرفته است و به قولی 
ساختارمند و نهادمند است برای تحریف. تشکیالت 
و راهبرانی بغایت راه بلد و مدبر. چرا؟ چون قدمتی 
چندین هزار ساله دارد بدیهی است اصالح طلبی هم 
در مقابل آن نیازمند ساختاری دقیق و آگاهی بخش 
و تشکیالتی که بتواند نظم مطالبات را مدیریت و به 
بسیج امکانات و نیرو بپردازد و رهبرانی که بتوانند آن 
سلسله مراتب و نسق الزم را در بین مردم و هواداران برقرار کنند رهبرانی که آقازاده 
نداشته باشند و سطح زندگی شان از سطح متعارف جامعه باالتر نبوده و پاک دست و 
قابل اتکا باشند. رهبرانی که شانه به شانه مصدق و امیرکبیر بزنند و باید اعتراف کنم 
نیازمند رهبرانی است که از مصدق و امیرکبیر هم گذر کرده باشند سیستم و ساختار 
اصالح طلبی باید آن ها را از گوشه زندان ها و پستوها و قهوه خانه ها از فراموش خانه ها 

بیرون بکشد و به صدر بکشاند واال ول معطل است. 
متأسفانه انتظار مردم از اصالح طلبان با این ساختار که می بینید سازگار نیست و اگر 
اصالح طلبی موفق نشده است چون اینان این کاره نبودند و من حتی معتقدم اینان از 
همان اول هم هدفشان اصالح طلبی نبود و خب طبیعی است که انتظار اصالحات را 

از کسانی داشتن که هدفشان چیز دیگری بوده نابجاست.
هر کسی به اندازه آرزوها و نیازهایش بزرگ است. به اندازه اهدافش بزرگ است. 
کسانی که دنبال حقوق نجومی و سهم خود هستند کسانی که به دنبال جا برای 
آقازاده هایشان هستند کسانی که پست ها و مقامات برایشان آن قدر بزرگ اند که 
به خاطرش قهر می کنند. کسانی که آماده پاسخگویی نیستند در حدی نیستند که 

بتوانند این اصالح طلبی را به سرانجام برسانند.
اراده ملت: بااین وصف شما مدعای اصلی اصالح طلبی را دارید و درصدد پاالیش 

و تجدید حیات آن هستید.
 کاماًل درست است. قرار نیست که راهی را که رفته ایم و کلی هزینه کرده ایم رها 
کرده و از صفر شروع بکنیم. اول باید اصالح طلبی را از این وضعیت نجات بدهیم و 

دوم انقالبی را که این همه هزینه برایش شده از دست اراده تحریف برهانیم.

یکی از وجوه مسلم انقالب اسالمی ما 
قانون و قانون گرایی بود شما این را 

به وضوح در تعلیمات شهیدان مطهری و 
بهشتی می بینید مرحوم امام هم دغدغه اش 

قانونمندی بود و از همان روز اول 
مصرانه به دنبال تدوین قانون اساسی و 
اخذ همه پرسی در رابطه با آن شد. اما 

خوب اراده تحریف هم سایه به سایه امام 
حرکت می کرد. تا جایی که اکنون 

اعمال خودسرانه و فراقانونی خودی ها و 
آتش به اختیاری بجای این که ضدارزش 

تلقی شود متأسفانه تبدیل به هنجار 
انقالبی گری شده و مواجه با پدیده 

انقالب وارونه هستیم.
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قائم مقام حزب اراده ملت ایران در استان خوزستان با اشاره به برخی از مسائل و 
مشکالت مطرح در اهواز، از ضعف مدیریت شهری، مافیای آب و اجرای طرح های 
انتقال بین حوضه ای و سوزاندن مزارع نیشکری که آلودگی هوا را در پی دارد و ... 

سخن گفت.
به گزارش حاما نیوز، علی مجدم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به شناسایی 
مشکالت، آسیب ها و نیازهای مطرح در شهرستان اهواز و دسته بندی آن ها بر اساس 
اولویت و ویژگی های قابل پیگیری عنوان کرد: بر اساس رویکردی که حزب در تمرکز 
بر سیاست های خرد و توجه به جامعه محلی در پیش گرفته است، طبیعتاً دفتر حزب 
در شهرستان اهواز نیز پیگیر مأموریت های محوله و شناسایی مطالبات جامعه محلی 
برآمده است. مجدم با پرداختن به اهمیت موضوعات مورد پیگیری در شهرستان و 

نقش شوراها و شهرداری در مقوله مدیریت شهری، ابراز کرد:  
 شوراهای شهرها و شهرداری ها امانت داران مردم هستند، به این معنا که با 
تصویب و قانون گذاری، دریافت وجوه و عوارض از مردم و غیره، نسبت به اداره 
کردن محیط زندگی آنها اقدام می نمایند.  دراین بین، مهم ترین وظایف شورای شهر 
در کنار انتخاب شهردار توانا و باتجربه، نظارت بر کار شهرداری و ایجاد تحول در 
ساختار مدیریت شهری است.وی افزود: براین اساس مردم عملکرد یک شهردار را با 
میزان کارکردش در خدمت رسانی مشکالت 
عمومی، جمع جمع آوری و آب های 
سطحی، توسعه زیرساخت و غیره 
می سنجند.  مجدم مطرح کرد: با 
نگاهی گذرا به مصوبات شورای 
شهر اهواز و شهرداری در یک 
سال گذشته درمی یابیم که در 
مقایسه با کالن شهرهای دیگر 
کشور که در مسائل کالن شهری، 
طرح ریزی و سیاستگذاری می کنند 
کار ویژه صورت نگرفته و این برای 

کالن شهر اهواز جای بسی تأسف است.
دبیر حاما شهرستان اهواز با اشاره به انتصابات اخیر شهردار، خاطرنشان کرد: 
انتصابات اخیر شهردار اهواز در ماه های اخیر، باعث شد تا یکی از اعضای شورای 
شهر سؤاالت ۹ گانه خود را که با محوریت آشفتگی در زمینه مدیریت شهری، توقف 

پروژه های عمرانی و استخدام های بدون مجوز بود، مطرح نمایید.
تا اینکه در ادامه این انتصابات عجیب، مدیر منطقه ۸ شهری که به علت عملکرد 
ضعیف و افزایش شکایت های مردم توسط شهردار اهواز توبیخ شده بود، را در فاصله 
۲ ماه، آن را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اهواز منصوب می کند. وی افزود: باید اذعان کرد که یک کالن شهر با شعار و وعده 
مدیریت نخواهد شد و به نظر می آید شورای شهر و شهردار آینده اهواز روزهای پرمشغله 
و دشواری را در پیش خواهند داشت.  دشواری های فزاینده ای همچون ترافیک، 
مدیران ناکارآمد، آلودگی های زیست محیطی، نارسایی خدمات، نبود زیرساخت ها و 
حاشیه نشینی در اهواز، شهرداری مقتدر و تیمی با تجربه و دلسوز را می طلبد. با 
چنین شرایطی باید از مدیریتی همه جانبه و علمی سخن گفت و سیاستی مبتنی بر 

خدمتگزاری را سرلوحه کار قرار داد.

�دود�نیشکر�در�چشم�مردم�خوزستان��
علی مجدم با پرداختن به دالیلی که آلودگی هوا در کالن شهر اهواز را به وجود 
آورده است، گفت: یکی از دالیل اصلی آلودگی هوای کالن شهر اهواز و شهرهای 

اطراف آتش زدن مزارع نیشکر است. 
وی افزود: این سوزاندن، باعث ایجاد دود بسیار غلیظ با خاکستر، سمی و سیاه که 
تا شعاع چند کیلومتری در منطقه گسترش پیدا می کند )به همین علت به آن برداشت 

سیاه می گویند( و منجر به آلودگی هوا و مشکالت تنفسی برای شهروندان می شود.
وی با اشاره به استمرار این موضوع طی سال های گذشته، عنوان کرد: سال 
هزینه های زیادی به لحاظ بروز مشکالت تنفسی و سایر بیماری های وابسته به مردم 
تحمیل می شو و این اتفاق در حالی رخ می دهد که 10 سال پیش قرار بر این بود که 
نیشکر را به صورت سبز برداشت و از آتش زدن آن خودداری کنند )طبق ماده ۳۸۸ 

قانون مجازات اسالمی( و متأسفانه تاکنون اجرا نشده است.  
دبیر حامای اهواز افزود: از مدیرکل حفاظت محیط زیست و مسئولین ذی ربط استانی 
انتظار می رفت با برخورد قاطعانه با متخلفین، یک بار برای همیشه و قبل از اینکه، این 
معضل تبدیل به بحران شود به برداشت سیاه نیشکر خاتمه دهند، تا مردم بتوانند هوایی 

بدون آلودگی تنفس کنند.

�علت�اصرار�مافیای�آب�بر�اجرای�طرح�های�انتقال�بین�حوضه�ای���
چیست؟

مجدم با اشاره به اینکه جریان سرمایه داری صنایع خارج از استان با فرصت طلبی 
از شرایط کرونایی کشور و سکوت مرگبار نمایندگان مجلس در خوزستان اقدام به 
تحرکاتی برای تکمیل تونل های غیرقانونی انتقال آب از سرشاخه های کارون کرده 

علی�مجدم�قائم�مقام�حزب�اراده�ملت�ایران�در�استان�خوزستان�در�راستای�مطالبات�محلی�عنوان�کرد:

شناسایی مشکالت، آسیب ها و نیازهای مطرح 
در شهرستان اهواز و دسته بندی آن ها بر اساس 

اولویت و ویژگی های قابل پیگیری 
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است، گفت: پیش ازاین نیز مقامات اصفهانی از تصویب بودجه برای شروع به کار 
تونل های فاقد مجوز محیط زیستی خبر داده بودند.

وی ادامه داد: این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که مردم در حال دست وپنجه 
نرم کردن با ویروس مرگبار کرونا هستند و جامعه بیش از هر زمانی به آرامش روانی 
نیازمند است. اجرای طرح های انتقال آب در تضاد آشکار با اصل پنجاهم قانون اساسی 

و سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور است.
وی با بیان اینکه شواهد امر نشان می دهند که عالوه بر اصفهان، مسئولین یزد 
نیز در حال رایزنی برای انتقال آب استان به صورت محرمانه و در سکوت رسانه ی 
هستند، عنوان کرد: این در حالی است که روستاهای زیادی مانند غیزانیه وجود دارد 

که از آب شرم محروم هستند.
دبیر حامای اهواز افزود: امسال کشاورزان استان در فاصله چند متری از کارون برای 
کشت برنج با محدود برداشت آب از کارون مواجه بودند و نتوانستند شعار جهش تولید را 
عملی کنند. همچنین طرح ۵۵0 هزار هکتاری مقام معظم رهبری به صورت کامل اجرا 
نشده است. مجدم تأکید کرد: مسئوالن باید پاسخ دهند در این شرایط بحرانی کشور، 
از نظر درآمدی و فروش نفت و شیوع بیماری کرونا، چرا این منابع مالی باید صرف 
پروژه های انتقال آب شود که نه تنها فایده ای برای کشور ندارد بلکه خسارت بار است 
به علت اینکه پنج برابر رودخانه کارون را به کویر انتقال دهیم، پاسخگوی آن مناطق 
نخواهد بود و چرا این منابع مالی صرف احداث صنایع تبدیلی در خوزستان نمی شود.

�مدیران�ناکارآمد�یا�نبود�بودجه؟��
وی با اشاره به ضعف مدیریتی موجود در آبفای اهواز، گفت: شبکه فاضالب اهواز 
به صورت مرکب )دفع آب های سطحی و فاضالب شهری با هم از یک مجرا( است. 
این شبکه حدود ۲ هزار و ۴00 کیلومتر طول دارد که هزار و 1۵0 کیلومتر آن فرسوده 

و مربوط به ۵0 سال پیش است.
وی ادامه داد: به همین علت حتی در تابستان شاهد پس زدگی فاضالب در خیابان ها 
هستیم. این مشکل زمانی تبدیل به معضل می شود که بارندگی آغاز می شود، آن موقع 
است که رحمت الهی به زحمت برای مردم مبدل شده و خیابان های اهواز و استان به 

دریاچه ی از فاضالب تبدیل می شود.
مجدم با اشاره به اینکه با بررسی عملکرد شرکت آب و فاضالب متوجه می شویم، 
طرح جامع فاضالب اهواز که قرار بود شبکه مجزا از طرح جمع آوری آب های سطحی 

باشد، بعد از گذشت بیش از 1۵ سال فقط ۴1 درصد پیشرفت داشته است، افزود: 
درصورتی که برای اجرای آن، اعتبار الزم گرفته شده بود. به عنوان نمونه در دهه ۸0 
بانک جهانی 1۴۹ میلیون دالر برای طرح های آب و فاضالب خوزستان اختصاص 
داده بود.   وی با پرداختن به مصوبات دولت در بازه زمانی طی شده، یادآور شد: دولت، 
مبلغ ۹۵ میلیارد و ۴17 میلیون ریال و چندین اعتبار دیگر، به منظور رفع مشکالت 
بخش آب و فاضالب خوزستان مصوب کرد تا طرح های بخش آب و فاضالب استان 
اجرایی شوند. اما عالوه بر این که طرح جامع فاضالب تکمیل نشد، حتی توسعه شبکه 
فاضالب از آهنگ رشد و توسعه کالن شهر اهواز عقب افتاد. تا اینکه گزارش دیوان 
محاسبات کشور در خصوص عملکرد شرکت آب و فاضالب خوزستان منتشر شد که 
حکایت از موارد متعدد از تخلف و سوءمدیریت در بخش های مختلف شرکت آب و 

فاضالب خوزستان بود.
وی با اشاره به ضعف مدیریتی موجود از بی تدبیری مدیران آبفا، گفت: شبکه 
فاضالب در قسمت غرب اهواز دارای لوله کشی بدون تصفیه خانه و شبکه فاضالب در 
قسمت شرق کالن شهر دارای تصفیه خانه ای مجهز، اما بدون خط لوله اصلی است. 

وی افزود: جالب تر این که شرکت آبفا از مردم حق اشتراک می گیرد و باید هرسال 
برای الی روبی و نگهداری این شبکه هزینه کند. ولی در مانور الی روبی چند ماه پیش، 
تیر برق، مصالح ساختمانی و زباله های شهری که چندین سال است در مجراهای 

شبکه بودند، خارج کردند. 
البته باید اذعان کرد که شرکت آب و فاضالب با مشکالت زیادی مثل حاشیه نشینی، 
انشعاب های غیرمجاز و غیره مواجه است اما از نظر اختصاص بودجه مشکل جدی 
نداشت و مدیران آبفا می توانستند با هزینه بسیار کمتر نسبت به زمان فعلی، طرح جامع 

فاضالب را در گذشته اجرا کنند. 
دبیر حامای اهواز تصریح کرد: اکنون شبکه فاضالب دارای بیش از ۴00 نقطه 
بحرانی، ۵7 نقطه فوق بحرانی و در ۲۵ نقطه، فاضالب خام از شبکه وارد رودخانه 
کارون می شود )فاجعه زیست محیطی(. همه این موارد نشان از سوءمدیریت در شرکت 
آبفا، عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر امور فاضالب و 
سوءمدیریت برخی از نهادهای وزارت نیرو در سال های گذشته است که موجب خسارت 
به مردم و زیر ساخت های استان شده است و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

در شماره ای دیگر از هفته نامه به پیگیری های عملیاتی حامای اهواز در خصوص 
مسئله های طرح شده خواهیم پرداخت.
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یقیناً، داده های فراوانی پیرامون روابط خارجه وجود دارد که نگارنده از آن ها بیاطالع 
است؛ بنابراین، این موجز بر پایه نتایج عینی راهبرد روابط خارجه بر عرصه های گوناگون 
ازجمله اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، حال وروز روان شناختی شهروندان و... استوار 

است.
به دو دلیل یک امر ممکن است معما تلقی شود؛ یک، عدم آگاهی الزم و کافی افراد برای 
فهم و تشخیص یک موضوع و دوم، هنگامی که یک موضوع بسیار بدیهی و ساده به شکلی 
بغرنج و غیرقابلفهم بروز و ظهور می کند. اگر مدیریت روابط خارجه آنقدر پیچیده و بغرنج 
نیست، باید روشن شود، چرا روابط خارجه این همه پرتنش، پرهزینه و غیرقابل فهم است. 
 پر بیراه نیست اگر روابط خارجه را ابر چالش مدیریت کالن سیاسی تلقی کنیم. 
ناکارآمدی مدیریت روابط خارجه، کشور را در معرض بی سابقه ترین خطرات و چالش ها 
قرار داده است. اینکه ایران با همسایگان رابطه غیرسودمند و متشنج داشته باشد، بی شک 
اصلی ترین هدف استعمارگران غرب و شرق است. برای یک لحظه، صاحب منصبان 
میهن دوست پیرامون پرسش های زیر تعمق کنند. اینکه چه کشورهایی از تنش های 
خانمان سوز میان کشورهای خاورمیانه سود و منفعت می برند؟ آیا تنش ها میان کشورهای 
خاورمیانه موجب تنش زدایی میان برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نشده است؟ 

آیا تنش های خاورمیانه باعث عقب ماندگی در خاورمیانه نشده؟ 
در جهان معاصر، »علم« و »نه تجربه یا فهم فردی«، ابزار حل وفصل انواع چالش های 
انسانی و اجتماعی است. علم به بیانی کلی، یعنی تعامل عمیق و نظام مند ذهنی )درک، 
تشخیص و تحلیل( با پدیده های جهان مادی، انسانی و اجتماعی به منظور تدوین راهکارها 
و راهبردهای مبتنی بر محاسبه و برنامه ریزی در راستای تحقق برخی اهداف، نیازها و 
خواسته های انسانی است. در جهان محاسبات، ایجاد روابط خارجه سودمند، کاری دشوار 

یا غیرقابل حصول نیست. 
کشورها برای تحقق آن دسته از نیازهای خود که صرفاً با اتکا به امکانات و توانایی های 
داخلی برآورده نمی شوند، مجبورند با کشورهای دیگر مراوده داشته باشند؛ بنابراین اساس 
روابط خارجی هر کشوری نه اندیشه ها و اهداف و طرح های آرمان گرایانه، احساسات 
گوناگون یا تمایالت فردی و گروهی خاص، بلکه »ضرورت محض« است؛ بنابراین معیار 
درستی یا نادرستی راهبرد و راهکارهای سیاست خارجی تابع دو امر است: -1 دستاوردهای 
این جهانی، واقعی، ملموسی و قابل ارزیابی که برای کشور حاصل می شود و -۲ قانون 

جهان شمول ضرر و زیان و سود و منفعت 
است. هیچ کشوری نمی تواند بدون پرداخت 
هزینه های گزاف رابطه اش را با کشورهای 
توسعه یافته قطع یا رابطه ای تنش آلود داشته 
باشد. ازاین رو، اگر قرار است نیازهای )امنیتی، 
علمی،  اقتصادی، صنعتی،  علمی،  دفاعی، 
سیاسی و...( کشور با هزینه کم تأمین شوند، 
قطع روابط یا رابطه ای متشنج با کشورهای 
دیگر روش کارآمدی برای تأمین انواع نیازهای 

کشور نیست.

تحقق اهداف کالن ملی و حل وفصل انواع چالش های اجتماعی در عرصه های 
اقتصادی، امنیتی، مدیریت کالن سیاستی، آموزش وپرورش، صنعتی و...، ارتباط مستقیم با 
چگونگی روابط خارجه دارد. اما متأسفانه برخی سیاست ورزان انتصابی و انتخابی به دالیل 

گوناگون ازجمله اهداف جناحی، توجهی به این امر بنیادین ندارند.
شاید خیلی بی ربط نباشد اگر پرسش شود، چرا نمی توانیم با کشورهای دیگر یک رابطه 
بدون تنش و سودمند داشته باشیم؟ به عنوان مثال مردم و سیاست مداران کشورهایی چون 
آلمان، کانادا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و... چه تفاوت های ذاتی، طبیعی، 
اعتقادی، دینی یا عقالنی با مردمی با تاریخ و فرهنگ کهن، چون ایران دارند؟ آن ها چه 
توانایی و دانش خاصی دارند که ما نداریم؟ چرا نمی توانیم آن عواملی را که موجب رشد، 
توسعه، امنیت، ثبات و روابط خارجه بدون تنش و سودمند در جوامع توسعه یافته شده را 
فرابگیریم و اجرا کنیم؟ آیا واقعاً هیچ صاحب منصب یا کارگزار انتصابی یا انتخابی در ساختار 
مدیریت کالن کشور وجود ندارد که توانایی تشخیص رابطه علت و معلولیه، انواع چالش های 
بی سابقه اجتماعی و ملی )معلول( و روابط خارجه ناکارآمد و پرهزینه )علت( را داشته باشد؟

نگارنده همانند همه میهن دوستان معتقد است یگانه اصل ثابت و غیرقابل مذاکره، 
معامله و تغییرناپذیر راهبرد سیاست خارجه، امنیت و منافع ملی است. به جز اصل امنیت و 
منافع ملی هیچ اندیشه، راهکار و راهبرد دیگری منطقاً نباید در همه شرایط و اوضاع واحوال 
کشور، منطقه و جهان ثابت باشد. در صورت پذیرش صادقانه و آگاهانه اصل غیرقابل مذاکره 
بودن امنیت و منافع ملی، شاید راهبرد بندبازی، یک راهبرد سیاست خارجه کارآمد، عملی، 

سودمند و تأمین کننده امنیت و منافع ملی به بهترین شکل باشد.
راهبرد بندبازی بدین معنی است که یک بندباز با حرکت پیوسته به چپ و راست تعادل 
خود را حفظ و به جلو حرکت می کند. براین اساس، در روابط خارجه نباید به واسطه خصومت، 
اندیشه های آرمان گرایانه یا عملکرد احساس محور با برخی کشورها قطع رابطه کرد و برای 
دریافت حمایت به کشور دیگر پناه آورد. چراکه در این صورت، کشور ضرورتاً باید امتیازهای 

بسیار بیشتری از آنچه دریافت می کنند، برای حمایت به برخی کشورها بپردازد.
اما در صورت حفظ رابطه هوشمندانه با همه کشورها به ویژه کشورهای قدرتمند و بانفوذ 
می توانیم همانند بندباز با حرکت مدام به چپ و راست تعادل )دفاعی، اقتصادی، تجاری، 
صنعتی و...( خود را حفظ و هم زمان به طرف های خارجی بفهمانیم، در صورت تأمین نشدن 
امنیت و منافع ملی معقول کشورمان، گزینه طرف دیگر روی میز است و در صورت لزوم 
از آن استفاده خواهد شد. باتوجه  به تحوالت و اختالفات عمیق میان بازیگران مهم جهانی 
مثاًل روابط روسیه - اروپا، آمریکا - روسیه، ترکیه - اروپا و آمریکا، چین - آمریکا و... غرب 

و شرق حاضرند برای اینکه ایران را در کنار خود داشته باشند امتیازات خوبی به ما بدهند.
آمریکا و اروپا باید نگران نزدیک شدن ایران به روسیه و چین باشند. روسیه و چین هم 
باید شدیداً نگران نزدیک شدن ایران به آمریکا و اروپا باشند؛ بنابراین در صورت قفل نکردن 
و وابسته نشدن به یک طرف، صرفاً به دلیل 
دشمنی با طرف دیگر و حفظ آزادی حرکت 
بندباز به طرفین برای ایجاد تعادل و پیشرفت، 
می توانیم امتیازهای بسیار بیشتری برای تأمین 
امنیت و منافع ملی به دست آوریم.  اصرار و 
دفاع از راهکارها، اندیشه ها، اهداف، راهبردها و 
تاکتیک ها سیاست خارجه تا زمانی توجیه پذیر، 
عقالنی و ملی است که فواید آن ها از مضراتشان 
بیشتر باشد. اینکه این فواید باید در رفاه، آسایش 

و احساس امنیت شهروندان نمود پیدا کند.

راهکار کارآمدی روابط خارجه

کورش الماسی
روزنامه نگار و مشاور رسانه ای دبیرکل حزب اراده ملت ایران

koresh.almasi@gmail.com
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شاید کمتر قراردادی به مانند برجام این گونه همه 
ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور را درگیر خود 
کرده باشد اکثر قراردادهای قبلی ایران با کشورهای 
منطقه، اروپا و امریکا در مورد تعیین حدود مرزی 
بوده است ولی برجام قراردادی است که برای مهار 

پتانسیل ایران انقالبی طراحی و اجرا شده است. 
در پس پرده قرارداد برجام کشورهای بزرگ دنیا 
توافق کردن ایران را به گونه ای مهار کنند که تا 
فروکش کردن فوران انقالب حداقل تا ۲0 سال آینده 
نتواند تأثیر ملموسی در حرکت های منطقه ای داشته 
باشد رأی مثبت چین و روسیه به همه قطعنامه های 

تحریم علیه ایران در همین راستا ارزیابی می شود.
انقالب شیعی در خاورمیانه و نگاه ایدئولوژی 
محور آن باعث طغیان اکثر شیعیان منطقه شد 
و عماًل ایران کنترل پایتخت های چهار کشور 
خاورمیانه را به وسیله ارتش های غیررسمی به 
دست گرفت و در سایر کشورها نیز نیروهای مسلح 
غیررسمی حضوری مؤثر دارند عراق، سوریه، لبنان 
و یمن تحت اختیار نیروهای مسلحی هستند که 
به وسیله شیعیان طرف دار ایران سامان داده شده اند 
سایر کشورهای منطقه مانند افغانستان و پاکستان 
نیز نگران لشکریانی هستند که خارج از کشور خود 
برای منافع ایران می جنگند نیروهای طرف دار ایران 
در جنگ های سوریه و عراق نشان دادند که تنها 
نیروی بازدارنده در منطقه در برابر افراط گرایی داعش 
هستند کشور سوریه که می توانست قتلگاه و کابوس 
کشورهای اروپایی، آمریکا، روسیه، اعراب، ترکیه 
و اسرائیل باشد عماًل به دست نیروهای داوطلب 
شیعه طرف دار ایران امن شد همان طور که آمریکا 
و متحدانش حکومت طالبان را در افغانستان تحمل 
نکردند بالطبع حکومت افراطی داعش را در کنار 
مرزهای اسرائیل و دریای مدیترانه تحمل نمی کردند 
و این فرصت تاریخی برای همیشه از دست رفت. 

گرفتن  نضج  از  منطقه  کشورهای  وحشت 
جنبش های شیعی و انسجام و اطاعت آنها از والیت 
و همچنین آمادگی رزمی و سلحشوری همه را بر 

آن داشت که ایران را به گونه ای مهار کنند که تا 
سال ها نتواند پشتیبانی الزم را از نیروهای شیعی 

منطقه به عمل آورد. 
برجام بهانه ای است برای مهار ایران، هم پنج 
کشور غربی می دانستند که ایران سال هاست برنامه 
بمب اتم را کنار گذاشته )حداقل از سال ۲00۳( و هم 
ایران تمایلی به پیشبرد آن نداشت ایران تا به موشک 
قاره پیما دست پیدا نکند هیچ تهدیدی برای حوزه 
اروپا و آمریکا نیست و بمب اتم کارایی منطقه ای 
برای ایران ندارد لذا ایران انرژی خود را روی برنامه 
موشکی گذاشت و فعالیت هسته ای مؤثری که بتواند 
برای منطقه و غرب خطرناک باشد نداشت ولی برای 
گرفتن امتیاز و داشتن برگ برنده اقدام به ساخت 
تأسیسات اتمی در عمق زمین کرد تا بتواند هم برای 
آینده برنامه ریزی کند و هم در سر میز مذاکره با 

قدرت های بزرگ دست باال را داشته باشد. 
نگاهی  برجام  موضوع  به  پرداختن  از  قبل 
و  ایران  قراردادهای  مهم ترین  به  می اندازیم 
کشورهای منطقه که از زمان صفویه منعقد شده 

است. 
1- عهدنامه زهاب ۲- عهدنامه سراب ۳- عهدنامه 
آماسیه ۴- عهدنامه فینکنشتاین ۵- قرارداد گلستان 
 ۶- قرارداد ترکمانچای 7- قرارداد گلداسمیت

۸- قرارداد 1۹7۵ الجزایر
با  ایران  مهم  قراردادهای  از  تعدادی  اینها 

کشورهای منطقه و اروپایی می باشد.
 برجام مهم ترین قراردادی بود که چندین کشور 
قدرتمند جهان در آن نقش مؤثر داشتند بعد از جنگ 
جهانی اول و دوم قراردادی به این وسعت و جامع 

با کشوری امضا نشده بود این قرارداد عماًل ایران را 
برای سال ها از جنبه های مهم نظامی، سیاسی و 
اقتصادی مهار می کند متأسفانه قرارداد به گونه ای 
منعقد شده است که طرف های مقابل نقش مؤثری 
در ایفای تعهدات خود ندارند و در مقابل ایران باید 
کاماًل به مفاد آن وفادار باشد این قرارداد با اینکه 
در زمینه های اتمی بحث می کند ولی در عمل 
توانایی های اقتصادی و نظامی را هدف گرفته است 
اصرار ایران بر تقابل با امریکا و عدم تفاهم با این 
کشور پای سایر کشورها را به این قرارداد باز کرد اگر 
قرار بود نقش اصلی در انعقاد قرارداد و تداوم آن با 
آمریکا باشد لزومی به شراکت با سایر کشورها نبود 
که آنها نشان داده اند متعهد به اجرای قرارداد نیستند 
به جرات می توان گفت مشکل و هدف اصلی غرب 
را رهبری نظام متوجه شده بودن و هیچ گاه به این 
قرارداد و اهداف آن خوش بین نبودند و هدف واقعی 
برجام را در مهار ایران در منطقه می دانستند ولی 
سیاست های منطقه ای و فشار اقتصادی چنان عرصه 
را تنگ کرده بود که سراب برجام را عده ای معدود در 

رأس آن رهبری نظام تشخیص دادند. 
شاید بزرگ ترین دست آورد برجام تثبیت نظام 
جمهوری اسالمی به عنوان قدرت منطقه ای باشد 
ولی اگر ایران نتواند از مزایای اقتصادی و نظامی 
برجام دست آوردی داشته باشد به مرورزمان از ایفای 
نقش مؤثر خود باز خواهد ماند و این همان دست آورد 
برجام برای قدرت های بزرگ است حمایت چین و 
روسیه از برجام بیش از آنکه حمایت از ایران باشد 
جلوگیری از فروپاشی برجام و تداوم مهار ایران و 
همچنین استفاده از برگ ایران در بازی با آمریکاست.

نقش برجام در مهار ایران

عباس امامی
پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی

Modir_1384@Yahoo.com
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فرانسه در اذهان ایرانیان تصور دوگانه ای دارد، اگر چه کشوری استعمارگر، اما 
ترکش های استعماری اش کمتر گریبان ایران را گرفته بود. زمانی فتحعلیشاه برای 
افزایش توان مقاومتش در برابر روسیه تزاری دل به امپراطورش؛ ناپلئون بسته بود. 
با او معاهده »فین کن اشتاین« را منعقد کرده بود، اما جوهرش خشک نشده، با 
عهده نامه ی » تیلسیت «)قراردادی میان روسیه و فرانسه( از حیِز انتفاع افتاد. بعدها 
اگر چه فرانسه همچنان در نگاه حکومت، ناصواب، در چشم و دل روشنفکران اما 
قابل احترام بود. دیالوگ عباس میرزا با ژوبر؛ دیپلمات فرانسوی هنوز هم جالب است.

انقالب 17۸۹ و شعارهایش، روشنفکران؛ کافکا، روسو، آندره ژید، ژان پل سارتر، 
جمیز موریه... الگوهایی قابل اتکاء بودند. زبان فرانسه زبان فاخری قلمداد میشد. 
حتی محمدرضاشاه مکالمات سری اش را به فرانسه انجام می داد. در نگاه او ژنرال 
دوگل شخصیت قابل تمجیدی بود. پدرش را هم با ناپلئون قیاس می کردند که هر 
دو از سربازی آغاز و دسِت آخر شنل شهریاری را پوشیدند. شاید قیاِس بی ارتباطی 
نبود حداقل در سرنوشت شان، که هر دو برکنار و به جزیره ها تبعید شدند. آل احمد، 
شریعتی، شاملو، هدایت و سایر روشنفکران ایرانی بر خالف روشنفکران چپ که دل 

به ادبیات کشور شوراها سپرده بودند،الفت بیشتری با ادبیات فرانسه داشتند.
فرانسه در گذارِ قدرت از سلطنت به جمهوری هم خواسته یا ناخواسته درگیر شد. در 
فرانسه بود که مبارزه اپوزیسیون با شاه شکل و شمایل جهانی پیدا کرد. چند صباحی 
قلِب انقالب از قریه ی کوچکی در فرانسه می تپید و خون الزم را به تهران پمپاژ می 
کرد. جلسه ی تاریخِی سران کشورهای چهارگانه و در جزیره گوادلوِپ آنها، خروج 
شاه را نسخه پیچی کرد. بلندپروازی های هسته ای شاه با قرارداد ده درصدی شرکت 
اورودیف آنها می رفت که جامه عمل بپوشد. فرانسه موجِد اصلِی تواِن همیشه مبهم 
اسرائیل هم بود. اینگونه فرانسه در پیچ های تاریخی مربوط به ایران حضور پررنگی 

داشت. در ادبیات و سیاست و صنعت!
فرانسه اکنون نیز بنا دارد در مناسبات مربوط به ایران فعالیت منفی و مثبت در 
خوری داشته باشد. طبیعتاً ناروِی دقیقه ی نودِی وزیر امور خارجه اش در پالِن نهایی 
»برجام« در خاطرمان مانده است. فرانسه بعد از برجام و وقتی که ترامپ آنرا به مسلخ 

برده بود بسیار تالش کرد که پلی میان ایران و آمریکاِی ترامپ ایجاد کند، جایی 
که موفق نشد. روحانی به سختی با خنده های هیستریکش به لغزندگِی مارماهی با 

معجونی از خوف و شوق و حسرت، گریخت. 
فرانسه و اروپا در تنِش رو به تزاید آمریکا و اروپا در دوره ی ترامپ در تالش بودند 
تا از وخامت اوضاع و وقوع جنگ جلوگیری کنند. ترامپ که تمام شد و ابرهای سیاه 
جنِگ خواسته یا ناخواسته کنار رفتند، اروپا دیگر دل آسوده از رفتارهای هیجانی و 
خودسرانه خود تبدیل به مدعی شدند. برای ایران رجزخوانی میکنند. فرانسه دوباره 

در نقِش »بتاِی منفی« فرو رفت. 
نامعمول ترین رفتار فرانسه به اظهارات آنها در مورد ضرورت وجود عربستان 
و دیگر کشورهای منطقه در مذاکرات مربوط به برجام است. در حالی که برجام 
با انواع دردسر مواجه هست و چگونگی اعاده ی آن خود هزاران مشکل ریز و 
درشت دارد، موضع فرانسه نمایی از تمثیِل »قوِز باال قوز« و حضور عربستان نوعی 
حضور »خروس بی محل« می باشد. قضیه ای که شدنی نیست و بر فرض محال 
هیچگونه کمکی به پیشبرد امور مربوط به برجام نیر نخواهد کرد. مسئله ای که از 
جوانب مختلف غیرمنطقی و ناشی از همان سازهای ناکوکی هست که فرانسه گاه 

و بیگاه کوک میکند.
به نظر میرسد بیشتر برنامه ای برای دلخوشی عربستان باشد تا سیاسِت پخته 
و منبعث از هماهنگی با سایر کشورهای همسو بویژه اتحادیه اروپا، نوعی تیر در 
تاریکی، چند پاره کردن تمرکز ایران و درگیر کردنش با شرایط غیرمنتظره... نشانه اش 
موضع اتحادیه اروپا پیرامون این اظهارات و شخصی خواندن آنها... چرا که اختالفات 
ایران و عربستان و کشورهای منطقه از جنسی دیگر و مستلزم کنسرتی دیگریست. 
فعال شدن اتحادیه اروپا برای میانجیگری با ایران و آمریکا، بازگشت به برجام و 
رفع تحریم ها اقدام مثبت و رو به جلویی است که قادر است پالس های منفی فرانسه 
را بی تاثیر و در خودش هضم نماید. اتحادیه اروپا به خوبی می داند که تنها راه باز 
شدن باب مذاکره بازگشت آمریکا به برجام است. بخوبی واقف است که سراغ باز 

کردن گرِه کوِر مناقشه برود؛آمریکا!
اگر این گره باز شود می توان سراِغ گره های دیگر رفت و بخت آنها را آزمود! 
گرهی که شاید بتواند مقدمه ای برای کالِف سر در گم روابط ایران و غرب باشد! 
و شاید هم نباشد! باشد و نباشد این کالف به عوامل مستقیم و غیر مستقیم زیادی 
ارتباط وثیق دارد، مهمترین عامل مستقیم اراده ی طرفین ماجراست که در محِک 
آزمونی جدی قرار دارد! زمان و بویژه خواسِت نیروهای ثالث به نفِع هیچ کدام نیست!

فرانسه از فین کن اشتاین تا پسابرجام

سید قائم موسوی
پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و عضو دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران

ghaemmousavi745@gmail.com
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سخن از دیپلماسی نفتی، سخن از رابطه سیاست و اقتصاد در عرصه انرژی است. 
امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی تک بعدی جای خود را به دیپلماسی ترکیبی داده 
است و در این میان انرژی و علی الخصوص نفت جایگاه ویژهای را داراست. در راستای 
این تحول فراگیر، رویکرد بسیاری از دولتها در سیاست خارجی و روابط بینالملل در حال 
گذر تدریجی اما پرشتاب از مفاهیم و دیدگاههای مبتنی بر تفکیک و استقالل منافع 
سیاسی از منافع اقتصادی و روی آوردن به مفاهیم و نگرشهای تلفیقی و ترکیبی است.

از میان صورت های مختلف انرژی، جایگاه و اهمیت و تأثیرگذاری نفت در عرصه 
دیپلماسی انرژی بی - بدیل است. این جایگاه و اهمیت تا حدی است که این حامل 
انرژی را از ابعاد اقتصادی و تجاری صرف بسیار فراتر برده و نیاز و وابستگی صنعت، 
اقتصاد و تولید و توسعه به آن ها نقش حیاتی، امنیتی و راهبردی ایجاد کرده است. 
نفت به عنوان اصلیترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحوالت سیاسی و 
اجتماعی دولتهای نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت 

بوده است. 
جمهوری اسالمی ایران باتوجه  به ظرفیتها و ویژگیهای خود، یکی از کشورهای 
مهم و تعیینکننده در منطقه محسوب میشود. چهره بینالمللی ایران و دیپلماسی آن، 
هیچ گاه از نفت و مسائل مربوط به آن جدا نبوده است. برای این کشور نفت نه تنها 
تأمین کننده بخش اعظم درآمدهای ارزی موردنیاز اقتصاد ملی است، بلکه بستر اصلی 
تعامل و پیوند با محیط بینالمللی و نقش آفرینی در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیت 

منطقهای و جهانی نیز محسوب میشود. 
ایران با برخورداری از برخی موقعیت ها و نقاط قوت مناسب در عرصه بهره گیری 
از ابزار انرژی در جهت حضور مؤثر در معادالت بین الملل، هنوز به جایگاه شایسته 
خود در این حوزه دست نیافته است که این امر نتیجه فقدان یک دیپلماسی انرژی 
قوی و کارآمد میباشد. دیپلماسی نفتی ایران، بایستی بتواند باتوجه  به موقعیت مناسب 
جغرافیایی خود و نیاز فزاینده کشورهای جهان به انرژی توجه آن ها را به سوی خود 

جلب نماید. پیش از اجرای برجام، تحریمهای اعمال شده صنعت نفت را ضعیف ساخته 
بود؛ اما پس از برجام صنعت نفت با خیزشی چشمگیر توانست به بازارها بازگردد. 
پس از توافق برجام توفیقات فراوانی به دست آمد که نقطه اوج آن در صنعت نفت 
بود. صنعت نفت به بسترسازی توسعه کشور پرداخت و باوجود مخالفت بسیاری از 
کشورها میزان صادرات خود را به پیش از تحریمها بازگرداند اما پس از خروج آمریکا 

شرایط تغییر یافت. 
بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا EIA )۲00۹(، تقاضای انرژی 
مایع جهان )نفت و گاز( تا سال ۲0۳0 به 117 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در 
عرصه بازیگران دولتی میتوان ایاالت متحده آمریکا از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین 
بازیگران عرصه جهانی انرژی و همچنین بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان نیز 
محسوب میشود و از طریق به کارگیری اهرمهای قدرت خود نقش اساسی در هدایت 

نظام ساماندهی جهان نفت به گونه ای که تأمینکننده منافع ملیاش باشد
 امروزه هیچ کاالیی را در دنیا نمیتوان یافت که ارزشی به اندازه نفت داشته باشد. 
نقش کلیدی این ماده را میتوان در ابعاد گوناگون زندگی بشر یافت. کشورهای صنعتی 
با دو مشکل اساسی برای جایگزینی نفت با سایر حاملهای انرژی روبرو هستند: اول 
باال بودن هزینه تولید سایر انرژیها و دوم پایین بودن بهای نفت وارداتی. بدین ترتیب 
امروزه نیز نفت علیرغم تالشهای غرب برای جایگزینی آن همچنان مهم ترین انرژی 

مصرفی دنیا محسوب می شود.
ذخایر نفتی در سطح جهان پراکندگی یکسانی در سطح جهان نداشته و عمدتاً در 
منطقه خاورمیانه و خلیج فارس واقع شده است. از میان کشورهای حاشیه خلیج فارس 
که جزء بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند میتوان به کشور ایران اشاره 
کرد که باتوجه  به ظرفیتها و ویژگیهای خود، یکی از کشورهای مهم و تعیینکننده 
در منطقه محسوب میشود. چهره بینالمللی ایران و دیپلماسی آن، هیچ گاه از نفت و 
مسائل مربوط به آن جدا نبوده است. برای این کشور نفت نه تنها تأمین کننده بخش 
اعظم درآمدهای ارزی موردنیاز اقتصاد ملی است، بلکه بستر اصلی تعامل و پیوند 
با محیط بینالمللی و نقش آفرینی در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیت منطقهای و 

جهانی نیز محسوب میشود.
بنابر گزارش BP در سال ۲01۵ ایران چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان شناخته 
شده است و نزدیک به ۹/۳ درصد از کل ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد که از این 

 دیپلماسی نفتی ایران
قبل و بعد از خروج آمریکا
از برجام

اعظم رمضانی مقدم
پژوهشگر مسائل سیاسی و عضو حزب اراده ملت ایران

ramezani.moghadammm@gmail.com
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نظر رتبه دوم خاورمیانه و رتبه سوم اوپک را به خود اختصاص داده است.
طبق چشم انداز ۲0 ساله ایران که از سال 1۳۸۴ )۲00۵( آغاز شده است و با یک 
رویکرد آیندهنگر تا سال 1۴0۴ )۲0۲۵( را پوشش میدهد، جمهوری اسالمی ایران 
در نظر دارد »جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهای« را کسب 
نماید و در سال 1۴0۴ باید اولین تولیدکننده مواد و کاالهای پتروشیمی، دومین 
تولیدکننده نفت اوپک، سومین تولیدکننده گاز در جهان و دارای جایگاه اول فناوری 

نفت و گاز در منطقه باشد. 
تحقق این چشمانداز در عرصه انرژی و بخصوص دررابطه  با نفت مستلزم تدابیر 
ویژهای در سطح ملی و بین المللی )جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش وابستگی 
اقتصاد به درآمدهای نفتی، حاکمیت نقش تعاملی و مشارکت فعال در عرصه امنیت 
انرژی در سطوح دوجانبه، منطقهای و فرامنطقهای بر روابط خارجی و غیره( است. 
اما باوجود اهداف و استراتژیهای مختلف ذکر شده در سند توسعه، ایران به دالیل 
مختلف نتوانسته است همگام با چشمانداز موردنظر حرکت نماید، برای نمونه حجم 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور طی سالهای ۲001 تا ۲01۴ کمتر از ۴0 
میلیارد دالر بود که از مهم ترین عوامل اثرگذار در این موضوع تحریمهای بین المللی 

بوده است.
تحریم اقتصادی را میتوان به عنوان یکی از گزینههای رفتاری قدرتهای بزرگ و 
کشورهای غربی علیه ایران در سیاست بینالملل دانست. ازآنجایی که اقتصاد ایران 
تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار دارد، بنابراین طبیعی به نظر میرسد که بلوکه کردن 
درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران آثار خود را در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی 
به جا گذاشته است. مهم ترین عامل در تحریمهای بین المللی علیه ایران، فعالیتهای 
هستهای ایران بوده که به یکی از موضوعات مهم در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. 
ایاالت متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و خصوصاً اعضای دائم شورای 
امنیت، ایران را به تالش برای دستیابی به سالح هستهای متهم میکنند، اما ایران 
تأکید دارد که فعالیتهای هستهای کاماًل دارای اهداف علمی و مقاصد صلح جویانه 
میباشد. این موضوع منجر به قرارگیری ایران مقابل آژانس شورای امنیت، آمریکا و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. این موضوع منجر به مذاکراتی میان ایران 
و این کشورها شده و سرانجام پس از کشمکشهای طوالنی توافقی میان ایران و 

کشورهای ۵ + 1 به تصویب رسید. 

برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با توافق نهایی وزرای امور خارجه ۵ + 1 و وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۲۳ تیرماه 1۳۹۴ )1۴ جوالی ۲01۵( 
به امضا رسید. این توافق پس از نزدیک به دو سال مذاکره و در دوران دولت یازدهم 
و در خصوص حل وفصل موضوعات مربوط به مسئله هستهای ایران و رفع تحریم ها 
علیه ایران به نتیجه رسید و پس ازآن در فاصله کوتاهی، بنابر توافق صورت گرفته میان 
طرف های مذاکره کننده، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص تصویب 
گردید. بعدازاین توافق مهم و سرنوشتساز ضرورت پرداختن به اثرات و فرصت های به 
وجود آمده به واسطه آن، از ضرورتها و نیازهای اساسی است. برجام جمهوری اسالمی 
را وارد فضای جدیدی از تعامالت منطقهای و بین المللی نمود. برجام را میتوان نقطه 
عطفی در روابط سیاسی ایران و غرب دانست که از ابعاد مختلف بر دیپلماسی کشور 
و علی الخصوص دیپلماسی نفتی ایران اثرگذار میباشد. این توافق به لحاظ ماهیت و 
موضوع یک اتفاق نادر بینالمللی بود که در تاریخ سیاسی ماندگار بود. این توافق به 
یک تنش سیاسی و اقتصادی دیرینه و خطرناک پایان داد که میتوانست زمینه - ساز 
مسائل و مشکالت کثیری باشد. اما با این وجود این توافق آن چنان که انتظار میرفت 
به نتیجه نرسید و درنهایت در تاریخ 1۸ اردیبهشت سال 1۳۹7 ایاالت متحده آمریکا 

خروج خود از برجام را اعالم نمود.
مقابله با ایران و سیاستهای جمهوری اسالمی در منطقه، یکی از موضوعات اصلی 
سیاست خارجی ترامپ در منطقه خاورمیانه بوده است. ترامپ بارها عنوان کرده است 
که برجام باعث قدرت یابی ایران در منطقه و تهدیدی برای آمریکاست. وی مانند 
بسیاری از جمهوریخواهان به شدت با توافق هستهای ایران مخالفت کرد و آن را 
چالشی برای آمریکا و متحدانش خواند. وی انتقادات شدیدی به دستگاه دیپلماسی 
آمریکا در خصوص توافق هستهای با ایران داشت. تالش آمریکا برای خروج از برجام، 
برنامهای بود که ترامپ از زمان شرکت در انتخابات در سر داشت. برای نمونه وی در 
مارس ۲01۶ بیان نمود که اولویت من لغو معامله فاجعهآمیز با ایران است. درنهایت 
دولت آمریکا رسماً از برجام خارج و بازگشت تحریمها به صورت گذشته را اعالم کرد و 

برای انجام مجدد مذاکرات در صورت تمایل ایران اعالم آمادگی نمود.
 خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریمها علیه ایران، به خصوص تحریمهای 
نفتی، ازجمله دالیل مهم وخامت اوضاع اقتصاد امروز ایران هست و به نظر نمی رسد 

هنوز راهکاری برای خروج از این وضعیت اندیشیده شده باشد.
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اندیشه توسعه

هفته نامه
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در این قسمت به چرایی فقدان فرایند گفتگو اشاره می شود تا مشحص 
شود که چرا این همه قیل و قال در فضاهای مجازی و حقیقی را نمی توان 

گفتگو نام نهاد.
بدون تردید روابط دامنه دار، پر دوام و منتهی به نتیجه بین افراد، گروه ها و 
ملل اساساً برای رفع نیازها، نارسایی ها و کمبودهایی است که به طور طبیعی 
بر زندگی انسان تأثیر دارند و تحققشان باعث و بانی توسعه و پیشرفت در 
نزد آنها )فرد، گروه و ملل( می شود و صد البته که چنین رابطه ای برقرار و 
میسر نمی شود و یا نیاز و کمبودی برطرف نمی گردد مگر آنکه یک طرف 

بگوید من نیازمندم و از کمبود و محدودیت در عذابم تا گروه و طرف مقابل با 
طیب خاطر و یا در متن مذاکراتی طوالنی راضی شود تا داشته های خود را در 
مقابل عرضه بدارد که اگر چنین فضایی ایجاد شود یعنی گروهی بگویند که 
مشکالتشان چیست و یا کمبودشان با کدام امکان برطرف می شود و طرف 
دیگر با عرضه داشته های خود امکان رفاه و آسایش را تقدیم دیگران بکند 
آنگاه مسلم است که نیل به تحقق و افزایش ظرفیت ها، ثروت، رفاه، صلح و 

همزیستی، انسان ها ممکن می شود.
حال همین فرض را اگر بخواهیم به این واقعیت هدایت کنیم که در 
جامعه ای که همه چیز سیاه و یا سفید دیده شود و یا هر عنصری که در 
پیرامون وجود دارد دوست و یا دشمن انگاشته شود و هر ارتباطی به این امر 
محتمل شود که حتماً توطئه ای در کار است، تنها تشخیص و قرائت رسمی 
همه حق است و نمی توان بدان ان قلتی وارد کرد و درنهایت هر آنکه حرفی 
خارج از قاعده و رسم معمول می زند مزدور است و مأموریت دارد که اختالف 

حسن اسدی
پژوهشگر سیاسی و عضو شورای سیاست گذاری حامای استان زنجان

hasanasadi.1338@gmail.com

 ما محکومیم
به روز آمدی، توسعه اتحاد و گفتگو/ 2
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ایجاد کند آیا ممکن است که بشود در رابطه با 
موضوعی مشترک و مؤثر بر سرنوشت همگانی 

گفتگو مستمر و هدف دار کرد؟
حال اگر در ادامه این سؤال را مطرح کنم که 
ما در متن خانواده، جامعه و کشور کی و کجا 
بدون هراس و اضطراب توان تشخیص نیاز و 
کمبود را بکار برده و با احصاء خواست واقعی به 
بیانش اقدام کرده ایم و دیگرانی که ظرفیت های 
برطرف کردن مشکالت و محدودیت های ما را 
داشته اند به تقاضا و تمنای ما پاسخ داده اند و از 
ردوبدل شدن این پیام ها طرح جامعی از آنچه که 

درخواست شده تولید و ارائه شده است؟
قطع به یقین در این خصوص حتی در صنایع 
خصوصی نیز اقدامی صورت نگرفته است تا 
جایی که سرمایه گذاران بی توجه به نیاز بازار 
وارد می شوند و کاالهایی را تولید می کنند که 
همانند آن ها بسیاران اند و یا مدیران ما به کارهای 
تکراری دست می برند که مدیران پیش از آن ها 
بدان دست زده و صدمه و خسارت های فراوانی 
بار آورده اند؛ اما در بحث سیاه وسفید و یا دوست 
و دشمن دیدن دیگران که نقل مستمر و جاری 
تاریخ ماست نیازی به روده درازی نیست زیرا تا 

آنجا مخرب و مخل در گفتگوست که بعید است کسی از ما شرنگ تلخ آن 
را تجربه نکرده باشد.

هرروز در سطح جامعه اظهارنظرها و حتی رهنمودهایی را مشاهده می کنیم 
که با هر منطق و حتی توجیهی بدان نگاه شود به راحتی نمی شود آن را هضم 
کرد و یا آن را مبنایی برای اتخاذ تصمیم جهت اعتماد و اطمینان باور داشت 
درحالی که پیدایش و گسترش اعتماد اجتماعی مهم ترین الزمه تالش با برنامه 
جهت تعالی و تکامل سرمایه اجتماعی است و تا در جامعه ای این مفهوم نهادینه 
نشود نمی توان به تداوم اجتماعی و از مسیر آن تحقق تولید و تحکم هنجارها 
که قطع به یقین مهم ترین محور برای همبستگی اجتماعی است امیدوار بود

همچنین مفاهیمی چون تداوم اجتماعی، هنجارها، همبستگی اجتماعی که 
مؤلفه هایی از سرمایه اجتماعی می باشند و به هر میزان فربهی و وزانت خاصی 
داشته باشند آن جامعه از گزند مصائب دور می ماند از مقوالتی اند که در نزد ما 
ایرانیان بسیار مورد غفلت واقع می شوند و ازاین روست که اعتماد اجتماعی با 
قرار گرفتن در سراشیب انهدام هر روز نحیف تر می شود و باعث بروز گسست 
در همبستگی اجتماعی می شود آما سردمداران متکی به سرمایه اجتماعی 
و برخورداران از نعمت های مستخرج از همبستگی که موظف اند با استفاده 
محض از این سرمایه به تقویت اعتماد اجتماعی کمک کنند به هر ترفندی 
که شده حکم منتج از سالیق خود را پیش می برند گویی که مأموریت دارند 
تا با منهدم ساختن تاروپود سرمایه های اجتماعی جامعه را از حداقل اعتمادی 
که باید به همه عناصر خود داشته باشد محروم دارند و ازاین روست که ابراز 
نظرهای غیرعلمی، اعمال اقتدار پدرساالرانه و صغیرانگارانه اجتماع و عناد 
با همه موجودیتی به نام علم و منطق هزینه به  فایده به مهم ترین روش های 
معمول در نزد مسئوالن ما تبدیل شده است تا جایی که با استفاده بی پروایانه از 
آن ها مخوف ترین ضربات بر ساختار اعتماد اجتماعی وارد می شود و شوربختانه 

سرمایه ای به نام همبستگی را بر باد می دهد.
در چرایی پیدایش چنین خصلت هایی حرف فراوان است اما شاه کلید آن 

برمی گردد به این نکته که ما با مفاهیم روزآمدی 
بیگانه ایم و مملکت و  چون مشارکت مدنی 
ساختار آن را در حد روستای دورافتاده از علمی 
تصور می کنیم که می شود سرنوشت آن را به 
اماواگر متصل داشت و با هر امایی اگری را مطرح 
ساخت که همه توان آن در نزد بیگانه بوده و یا 
چنین تصور کرد که این دشمن است که اجازه 
نمی دهد و یا مزدوران آن است که اگر رخنه 
نمی کردند و کارشکنی نمی نمودند و یا اطالعات 
را در اختیار آن ها نمی گذاشتند حتمًا شرایط ما 

به از این بود!
حال اگر بخواهم از مشارکت مدنی تصویری 
ارائه نمایم مطمئناً به این مهم می رسم که عناصر 
اجتماعی با اعتماد به داشته های شخصی خود 
وارد در قراردادهایی می شوند که از طریق آن 
می توانند بهره های چند برابری از داشته های خود 
داشته باشند و یا مردمان با این تصور و هدف به 
قراردادهایی تن می دهند که داشته های آن ها را 
چند برابر کند و این ممکن نمی شود مگر آنکه 
همه بتوانند ضمن استفاده تام از سرمایه های 
انسانی و فیزیکی در اختیار خود در جهت مدیریت 
استفاده از آن ها اختیار ابراز آزادانه نظر خود را 
داشته باشند و این در جامعه ای با شرایط ما ممکن نیست و نخواهد بود زیرا 
که در نزد ما اواًل کسی برای قرارداد اجتماعی تره خرد نمی کند بدون اینکه 
داشته ای را عرضه بدارد با داشته های دیگران و یا امکانات عمومی وارد در 

بازی می شود
و نهایت اینکه در نزد ما مقصود از مشارکت افزایش دادن داشته های 
سرمایه گذاران و عموم مردم نیست و یا اگر هم باشد در جریان عمل محوریت 

نمی یابد
همان طور که گفته شد موقعیت امروزی ما در جهان مخصوصًا در بحث 
دست یابی به منطق هزینه به فایده درشان تاریخ تمدن ایرانی نیست تا جایی 
که به سختی پول درمی آوریم و در یک چشم به هم زدن آن را خرج می کنیم 
و یا با هزاران زحمت کانی های بسیار حیاتی چون نفت، معادن و حتی آب 
را بیرون می کشیم و از محل درآمدهای سرشار آن عروسک و آرد می کنیم 
و یا هندوانه تولید می نماییم و تازه سرخوش از آنیم که این ما هستیم که 
می توانیم چنین سرمست از برخورداری باشیم و یا چهار سال از عمر و قدرت 
استفاده بی حدوحصر از منابعمان را با یک رأی در اختیار یک فرد به نام 
ریاست جمهوری، نماینده مجلس و نمایندگان شورا قرار می دهیم و دقیقًا 
در جلو چشممان به آتش کشیده شدن منابع و عمرمان را تماشا می کنیم و 
دقیقًا فردای همان روز با همه دانایی و تجربه ای که کسب کرده ایم دوباره 
پای صندوق رأی حاضر می شویم و دوباره به همان سیاق منابع و عمرمان 
را در متن یک آتش جهنده قرار می دهیم و باز صبر می کنیم تا چهار سال از 
عمرمان و سرمایه های هنگفت از منابعمان تباه شود و دوباره تعداد دیگری 
را آقاباالسر خودمان بکنیم آقاباالسرهایی که می خورند و فرصت ها را نابود 
می سازند و درنهایت اگر تهدیدمان نکنند که آل و بلمان می کنند و به پای میز 
محاکمه می کشانند با همه بی حرمتی کمترین جوابی به انتقادات و اعتراضات 
ما نمی دهند گویی که اصاًل ما را نمی شناسند و یا عددی محسوبمان نمی دارند.
 )ادامه دارد(

در جامعه ای که همه چیز سیاه و یا 
سفید دیده شود و یا هر عنصری که در 
پیرامون وجود دارد دوست و یا دشمن 

انگاشته شود و هر ارتباطی به این امر 
محتمل شود که حتماً توطئه ای در کار 

است، تنها تشخیص و قرائت رسمی همه 
حق است و نمی توان بدان ان قلتی وارد 
کرد و درنهایت هر آنکه حرفی خارج 
از قاعده و رسم معمول می زند مزدور 

است و مأموریت دارد که اختالف 
ایجاد کند آیا ممکن است که بشود 

در رابطه با موضوعی مشترک و مؤثر 
بر سرنوشت همگانی گفتگو مستمر و 

هدف دار کرد؟
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اندیشه شورا
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�تشکیل�شوراها���
تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقالب اسالمی در دوران مبارزه 
از سوی امام خمینی )ره( عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواسته های مردم 
در طول مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل اولیه مجلس 
خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تالش آیت اهلل طالقانی اصل ششم، هفتم و 
اصول یک صدم الی یک صد و ششم قانون اساسی موضوع شوراها به عنوان یکی از 
ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای 
آغازین انقالب و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقالب و با تالش جهاد سازندگی 
شوراهای اسالمی روستا و شوراهای اسالمی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به 

دلیل بحران های روزهای آغازین انقالب 
و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.

اولین قانون اساسی شوراهای اسالمی 
در سال 1۳۶1 از تصویب مجلس گذشت. 
پس ازآن این قانون در ۵ نوبت دستخوش 
تغییرات و اصالحاتی گردید و نهایتاً آخرین 
مجلس  دوره  پنجمین  در  آن  اصالح 
شورای اسالمی در سال 1۳7۵ انجام شد. 
درنهایت در 17 اسفند سال 1۳77 اولین 
دوره انتخابات سراسری شوراهای اسالمی 
کشور با استقبال چشمگیر مردم برگزار شد 

و نهایتاً ۲00 هزار نفر از منتخبین مردم برگزیده شدند.

�شوراهای�شهر�و�توسعه�سیاسی��
امروزه یکی از مهم ترین مشکالت کالن شهرهای ایران، شیوۀ مدیریت و نحوۀ اداره 
شهرهاست. حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت شهری، بر 
رعایت اصولی چون شفافیت، مشارکت، قانون مداری و... تأکید دارد تا بتواند بستری 
فراهم نماید تا تعاملی پویا بین حکومت، بازار و بازیگران اجتماعی برقرار شود. یکی 
از اهداف کالنی که در حکمروایی خوب شهری دنبال می شود افزایش مشارکت و 
مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرهاست. بدین ترتیب 
شورای اسالمی شهرها به صورت بالقوه دارای سازوکاری است که می توان آن را جزئی 
از اجزای حکمروایی شهری قلمداد کرد که نقش غیرقابل انکاری در توسعه سیاسی دارد. 
شکل گیری شوراهای اسالمی شهر و روستا، یکی از نقاط آغازین تحوالت و دگرگونی 
در جامعه بوده است؛ زیرا شوراها دربردارنده پیامدهای متعددی برای حرکت روبه جلو 
جامعه هستند. رشد و توسعه مفاهیمی همچون مشارکت اجتماعی، حقوق شهروندی، 
حکومت محلی و درنهایت جامعه مدنی در شکلی مبنی و ملموس خود با تشکیل 
شوراهای اسالمی قوت بیشتری به خود گرفته است. شوراهای اسالمی را می توان 
به عنوان نهاد مردمی برای سرعت بخشیدن در سیر تبدیل دولت متمرکز به غیرمتمرکز 

برشمرد که از ساختار قدرت و تصمیم گیری در بخش عمومی تأثیر می پذیرد.

وظیفه اصلی مدیریت هر شهر بر عهده شوراهای اسالمی شهر است که 
نمایندگانش از طرف مردم انتخاب می شوند. بدین منظور هدف اصلی تشکیل شورای 
اسالمی، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم 
است، به همین دلیل در ایران، شوراها به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد 
بخش عمومی، فلسفه وجودی پیدا کرده اند. وظایف شورای اسالمی جلب مشارکت 
مردم در اداره شهر، جلوگیری از تبعیض، صیانت از حقوق شهروندی، وضع مقررات 
محلی و نظارت بر اجرای اثربخش امور مربوط به شهر و شهروندان است؛ لذا هدف 
اساسی شکل گیری شوراهای اسالمی شهر پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری 
از طریق همکاری و مشارکت مردم است. سیاست ها، برنامه ها و ضوابط قانونی 
دولت های محلی در خأل آگاهی شهروندان، به نتیجه نخواهد رسید و عالوه بر اختالل 
در مدیریت شهرها، شهروندان را نیز با مشکالت متعددی روبه رو خواهد کرد. توسعه 
شوراهای اسالمی می تواند موجبات گسترش نهادهای غیردولتی، افزایش مشارکت 
مردم در اداره امور خود و پاسخگو نمودن نهاد مدیریت شهری را فراهم آورد. به عبارتی 
امروزه با غلبه رویکردهای مشارکتی بر نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، شوراها به 
یکی از مهم ترین ارکان این نظام تبدیل 
شده اند. شوراها به مفهوم امروزی خود در 
پی رویکرد تمرکززدایی و جلب مشارکت 
شهروندان شکل گرفتند. الزمه جلب 
مشارکت شهروندان، پیش از هر چیز در 
این است که شورای شهر به وظایف خود 
عمل نماید؛ لذا شناخت عوامل مؤثر در 
جلب مشارکت شهروندان و دیدگاه آنان 
نسبت به شورای شهر و همچنین رفع 
نقایص و کاستی های شوراهای شهر 
ضروری است. پیدایش هر نهادی در 
جامعه، اذهان عمومی را متوجه ضرورت وجودی آن می سازد و در واقع هیچ نهادی 
در جامعه شکل نمی گیرد، مگر اینکه جای خالی و ضرورت آن احساس شده باشد؛ 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که تا چنین مقدمه ای فراهم نشود، هیچ نهادی پایدار 
نمی ماند. پدیده تفکر شورا و نظام شورایی کشور در چندین سال قبل و تجربه عملی 
آن در سال های اخیر، از این ضرورت حکایت دارد و بیانگر خواست پنهان و آشکار 
جامعه و مردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب با 

اقتضائات این عصر تلقی می شود.
 این نهاد نوپا که به نوعی در تقسیم قدرت بین مردم و دولت نقش اساسی ایفا 
می کند، مدلی از مشارکت اجتماعی و مردم ساالری در کشور جهان سومی که سالیان 
دراز و در طول تاریخ با قدرت حاکمیت مرکزی و دولتی اداره شده و تمام ارکان اداری 
و اجرایی با این سیستم شکل گرفته و قدرت یافته و وابسته به قدرت مرکزی شده اند 
و با ارتزاق از آن و بودجه دولتی نهادینه شده و شکل کنونی خود را یافته اند. در این 
شرایط شوراها برای پیاده کردن نظام جدید مشارکتی و مشارکت دادن مردم در اداره 
حکومت با مشکل اساسی و ساختاری روبرو هستند و بدین علت نوسان زیادی در مدت 
حضور خود در عرصه مدنی و سیاسی کشور داشته اند. تا جایی که حتی محدودیت هایی 
در اجرای مصوبات آن ها در محدوده و حوزه انتخابیه به وجود می آورند و با اجرا نکردن 
آن مصوبات شورا قدرت اجرایی خود را از دست داده و محدودیت عملکردی برای شورا 

پیش آمده و دامنه آن به در شهر به شورای شهرداری محدود می شود.

شورا و نقش شوراهای شهر در توسعه سیاسی

شهرام آقایاری
پژوهشگر مسائل شهری و عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران

ramezani.moghadammm@gmail.com
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ده روز است جمله ای در گلویم گیر کرده. از بس نگرانم تا متهم نشوم به غرب زدگی 
و شیفته ی بیگانه ها بودن.

از این ترسویی خودم بدم آمده.
در جبهه که بودیم در پاسخ یکی که بلند و شعاری می پرسید؛ »کی خسته است« باید 

محکم پاسخ می دادیم »دشمن«.
خیلی هم این شعار برایمان روحیه بخش بود. واقعاً هم همین طور بود. دشمن ما که صدام 
بود و همه ی نیروهای انبوهش، در برابر اراده جوان های ما واقعاً کم می آوردند. بعدها هم 
که از نزدیک داخل عراق را در همان زمان جنگ دیدم مطمئن شدم آنها واقعاً خسته بودند.

مسلماً اگر کمک کشورهای عربی نبود و پول های هنگفتی که به صدام می رسید، او 
بریده بود. خسته بود و به شدت در مقابل نیروی اراده جوان های ایران زمین، با همه ی 

کمبودهایشان، کم آورده بود.
همان موقع حدیثی برایمان می خواندند از پیامبر اسالم و می گفتند این جنگ، جهاد 

اصغر است، جهاد اکبر هنوز مانده.
ما چون حدیث بود قبول می کردیم، اما در دلمان می گفتیم کدام جهاد از این باالتر؟ 

جانمان، سالمتی مان، جوانی مان را گذاشته ایم وسط. مهم تر از این کدام است؟!
اما هم جهاد اکبری در پیش بود، هم دشمنی بزرگ تر! یعنی دشمنی خیلی خیلی بزرگ تر 

از صدام، بزرگ تر از اسرائیل و بزرگ تر از آمریکا.
همانی که جهاد اکبر را می طلبید.

چند روز پیش در مراسم سوگند ریاست جمهوری آمریکا بایدن سخنرانِی کوتاهی کرد 
و در همان بدو شروع به کارش تعریفی از دشمن برای همه ی مخاطبینش که همه ی 

دنیا بود، فرستاد.
او گفت دشمِن پیِش روی ما نفرت است، افراطی گری است، بی قانونی است، خشونت 
است، بیکاری است، بیماری است و ناامیدی. او گفت تنها با وحدت می توانیم کارهای 

بزرگی انجام بدهیم.
گفت باید شغل ایجاد کنیم، باید به مراکز آموزشی توجه کنیم، باید در جهان منشأ 
خیر باشیم، و گفت باید همه ی اختالف نظرهای پیش آمده را کنار بگذاریم تا بتوانیم به 

اهداف مان برسیم.
من نمی گویم رئیس جمهور آمریکا در سخنانش حتماً صادق است.

می دانم درصد زیادی از ظلم هایی که در کشورهای عقب افتاده اتفاق می افتد گردن 
آمریکا است.

می دانم بسیاری از آوارگی های جهان به خاطر سیاست های استکباری آمریکاست.
اما چرا نباید بگویم چقدر سخنان او سنجیده و زیبا بود. چقدر درس آموز بود، چقدر 
قابل تحسین بود، چقدر ترجمه ی دقیقی از سخنان پیشوایان ما بود. ترجمه ای از آیات 

خدا بود. نبود؟!
ما همان زمان جنگ فکر می کردیم صدام را که شکستیم، کشورهای منطقه را که 
مقهور قدرت خود کردیم، قدرت منطقه ای و جهانی که شدیم، به اهداف مان می رسیم، 

بزرگ می شویم، با عزت می شویم، و چقدر باال می رویم!
نمی دانستیم دشمن اصلی جای دیگری است، درون خودمان است، مایی که مغرور 
می شویم، مایی که قانون را تنها برای خودمان می خواهیم، مایی که خودخواه می شویم، 

یادمان می رود خشونت و نمایش قدرت یعنی حقارت.
مایی که فراموش می کنیم بی سوادی مان، سطحی نگری مان، نفرت مان می شوند 

حاکم جان مان.
مایی که نمی دانستیم همه ی دنیا را هم داشته باشیم، هیچ نداریم اگر نتوانیم منشأ 

خیر و عدالت در آن باشیم.
امروز از ما بپرسند دشمن ما کیست؟ جواب مان معلوم است. این کشور است، آن کشور 

است، این آئین است، آن آئین است، این گروه است، آن افرادند ...
فکر می کنیم اگر کاخ سفید را کردیم حسینیه، کرملین را کردیم مسجد، کاخ ورسای 
را کردیم مهدیه، دیگر رسالت ما در دنیا تمام شده، وقتی از همه ی بلندگوها قرآن پخش 
شود، وقتی همه خانم های جهان پوشش ما را داشته باشند، وقتی همه مردها ریش شان 

بلند باشد، همه به نمازجمعه بروند، ما دیگر آرزوی برآورده نشده ای نداریم!
امام زمان مان هم که می آید و گردن همه ی ظالم ها را می زند. دیگر چه می خواهیم؟!

همین است که امروز بی عدالتی در دادگاه ها موضوعی است فرعی برایمان، اختالس 
و دزدی موضوعی است غیر مهم، ازهم پاشیدگی خانواده ها اهمیتی ندارد، رواج دروغ و 
خرافات و ریا و تظاهر در جای جای کشور عادی است. فاصله ی طبقاتی، فقر، نیازمندان 

بی شمار، ناامیدی، خشونت، همه مسائلی پیش افتاده هستند برایمان.
چون ما باور نکردیم جهاد بزرگ تری در پیش داریم.

دشمن بزرگ تری مقابل ما می ایستد.
دشمنی که خیلی ترسناک است.

و االن البه الی چنگال هایش دست وپا می زنیم!
همان دشمنی که بایدن به آن اشاره می کند؛ نفرت، خشونت، بی قانونی، افراطی گری، 

ناامیدی، بیکاری، بیماری
و ما بعالوه ی آن دشمن ها که او می شمارد لیست بلندتری داریم؛

خودبزرگ بینی، ناآگاهی، اعتقاد به موهومات، ترس، تظاهر و دورویی، پنهان کردن 
مصلحتی حقیقت، استبدادزدگی، شخصیت پرستی، و صدها دشمن دیگر.

دل مان را خوش کرده ایم به دشمنان زمینی، دشمنان با نام و نشان، دشمنانی که خیلی 
کوچک اند و ما بزرگ شان می کنیم!

راستی آموزه های دینی ما چه می گویند؟
بایدن چه گفت؟
ما چه می گوییم؟

بزرگان ما چه می گویند؟
دشمنان ما را چه تعریف می کنند؟!

رحیم قمیشی

دشمنی بزرگ تر از آمریکا و اسرائیل!
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زمان جنگ یادم هست همیشه زیباترین و دلچسب ترین بچه ها خیلی زود شهید 
می شدند. و این همیشه برایمان بسیار عجیب بود.

سجاد خویشکار با آن موهای نرم و قهوه ای روشن، و آن چشم های رنگی اش را هر 
چه نگاه می کردیم سیر نمی شدیم.

یک روز گفتند خمپاره ای آمده درست همان جایی که سجاد بوده در جزیره.
غفار درویشی قد بلندی داشت، الغراندام و بسیار زیبا. چشم های درشت و سبزش را 
نمی شد نگاه کرد و لذت نبرد. قلبش سرشار بود از محبت. وقتی گفتند غفار با بچه های 
هویزه مانده در محاصره، و دیگر برنمی گردد، نگاه آسمان کردم و گفتم خدایا! چرا غفار ...

منصور منتظری پسری بود بی نهایت خوش خنده و خوش قلب، همیشه خوش لباس 
بود و خوش پوش. آن قدر زیبا بود که وقتی ترکشی آتشین و بزرگ، نیمی از صورتش را 
له، و یک چشمش را نابینا کرد و همه دندان هایش را ریخت، هیچ از زیبایی اش نتوانست 
کم کند. بیشتر از یک سال فقط می توانست مایعات بخورد، آن هم با نی. صحبت کردن 

چقدر برایش سخت شده بود.
منصور خوش تیپ برگشت جبهه و چند ماه بعد شهید شد.

ناز بود، هم رفتارش، هم جدی بود هم  بیژن رهداری هم صحبت کردنش 
دوست داشتنی، دلت می خواست فقط نگاهش کنی. باور نمی کردی با چه دلی می رفت تا 
چند متری عراقی ها برای شناسایی و با خنده برمی گشت. همان عملیاتی که محو نگاهش 
بودم، شهید شد. اسماعیل فرجوانی آن قدر منظم بود و خوش لباس که حتی وقتی دست 
راستش قطع شد یک بار نمی توانستی او را ببینی که موهایش شانه زده نباشد. ما تنبل ها 
دو بند از پوتین را می بستیم و راه می افتادیم، تلق تلق به قدم برداشتن، اسماعیل تمام 
بندهای پوتینش را با همان یک دست باید می بست تا راه بیفتد. همیشه کاله قشنگی 
به سرش می کرد و  هیچ کس نمی دانست او دو فرزند معلول هم دارد. فرمانده ما بود و از 

اولین شهدای کربالی چهار شد.
بخواهم لیست کنم دوستان زیبایم را که بی سروصدا می رفتند و کسی نمی دید، 

می توانم لیستم را به بیشتر از صد نفر می توانم برسانم.
یکی یکی می رفتند و ما فقط به پشت دست مان باید می زدیم که چرا او ...

یعنی نمی شد نرود!
جنگ بود و این زیبارویان خوش قلب باید می رفتند تا ما شاید بدانیم چقدر هزینه 
دفاع از کشور باالست، ایستادن چقدر دشوار است و کشور چقدر باید هزینه بدهد تا بتواند 

برای مردمش آرامش بیاورد.  
البته اگر ما مدیریت بهتری داشتیم. در همین یک هفته به خاطر کرونا، هم میناوند 

مظلوم و خوش اخالق را دادیم، هم انصاریان عزیز و خوش قلب را.
این دو عزیز به جز صدها پرستار و پزشک جوان و میان سال، به جز هزاران مردمی 
که هرگز فکر نمی کردند سال 1۳۹۹ می شود آخرین سال عمرشان، یکی از یکی زیباتر، 

یکی از یکی خنده روتر و امیدوارتر.
سال های جنگ، شهید شدن آن بچه های نازنین نهیبی بود به تصمیم گیرندگان که 
هزینه های جنگ بسیار سنگین است. یک روز زودتر هم بشود باید جنگ را تمامش کرد.

نمی دانم آنها که باید می دیدند، دیدند؟!
آنها که باید می فهمیدند فهمیدند؟

و دانستند چه جوان ها و چه سرمایه های بزرگ است که از دست می روند ...
و تالش شان را کردند جنگ زودتر تمام شود؟

اما حاال هم میناوند عزیز رفته، هم انصاریان پرانرژی و خنده رو، آن همه کادر درمان، 
آن همه معلم، آن همه کاسب، آن همه استاد دانشگاه، و آن همه انسان های نازنین و زیبا 

رفتند، آیا آنها که باید می دیدند دیده اند؟ آنها که باید لمس می کردند، کرده اند؟ دردها 
را حس کردند؟!

با مردم گریه کردند؟
یا فقط ارقام را می بینند. ۵00، ۲00، 100

و آیا آنها که باید سریع تر تصمیم بگیرند می گیرند!
جان مردم یک بازی نیست، آنها برنمی گردند.

شنیدن خبر رفتن علی انصاریان و مهرداد میناوند یک داستان نیست، واقعیت است.
اینکه هنوز یک واکسن در کشور ما تزریق نشده یک خواب نیست، یک حقیقت است.

به که باید بگوییم؟
ما از اخبار بد خسته شدیم

ما از اخبار مرگ خسته شدیم
ما از بازی های سیاسی خسته شدیم

ما از نگاه های بی احساس خسته شدیم
نمی توانیم توجیهات هیچ کس را قبول کنیم

این نازنین ها دیگر به دنیا نمی آیند
می دانیم عمر دست خداست

اما مگر همه ی مردم می توانند مثل شما خود را در هزارتوی قرنطینه محبوس کنند؟
بازی ها را تمام کنید

واکسن را تهیه کنید، واکسنی مطمئن
هیچ توجیهی قابل قبول نیست

دیگر جنگ نیست!
دروغ نگویید که هنوز جنگ است.
من خودم دیدم که جنگ تمام شد!

ما نمی خواهیم دیگر جوانان ما بمیرند.
وقتی می شود کاری کرد.

حق ما دسترسی به بهترین واکسن هاست
نمی خواهیم واکسن هایی که در جهان علم ساخته شده از ما دریغ شود ...

به هر دلیلی!
لطفاً بشنوید

به مادر علی آقا فکر کنید
به همسر میناوند

به مردم مظلوم ایران
واکسن حق آنهاست
واکسن حق ماست ...

انصاریان و میناوند عزیز رفتند
حق�مردم�ما�دسترسی�به�بهترین�واکسن�هاست
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فعال سیاسی اصالح طلب گفت: سیاست حوزه پرهزینه ای است که سختی های 
خودش را دارد و پیمودن راه ممکن است دشوار باشد.

»احمد حکیمی پور«، فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری برنا با اشاره به تفاوت شرایط اصالح طلبان با گذشته اظهار کرد: شرایط 
اصالح طلبان با توجه به شرایط موجود جامعه فرق می کند و یکنواخت نیست. طبیعتًا 
در دوره ای که خاتمی سرکار بود اصالح طلبان هم دولت را داشتند و هم مجلس در 
اختیار آنها بود. چند موضع اصلی کشور را داشتند و امکان سیاست ورزی و تأثیر در 
ساختار نظام جمهوری اسالمی به اصطالح مقدور و امکان پذیر بود اما در حال حاضر 
به حاشیه رانده شده اند و عماًل آن نقش و نفوذی که در ساختار کشور داشتند را ندارند، 

بنابراین نه در قوه مجریه و نه در قوه مقننه اصالح طلبان قدرتی ندارند.
او گفت: به لحاظ گفتمانی، گفتمان اصالحات یک روشی برای اصالح امور در 
کشور است و با قدرت ادامه دارد. شما باید بین اصالح طلبان سیاسی و اصالح جویی 
در متن جامعه تفکیک قائل شوید. اصالح طلبان به عنوان یک مجموعه سیاسی یا 

سازمان سیاسی به هرحال گاهی قوی و گاهی ضعیف می شوند.
حکیمی پور افزود: اینکه میل به اصالحات و میل به تغییر در جامعه ایران با کمترین 
هزینه و به نوعی در چهارچوب رویه های عمومی و قانونی کشور انجام شود راهی 
است که پیشینه در دوره قاجار دارد و تاکنون هم ادامه داشته است. برای مثال شما 
اصالحات را در حوزه سیاست نبینید در این حوزه رقابت حادی وجود دارد و به نوعی 
کشمکش و منازعه ایجاد می کند. او ادامه داد: سیاست حوزه پرهزینه ای است که 
سختی های خودش را دارد و پیمودن راه ممکن است دشوار باشد. اما در عرصه های 
دیگر مثل مناسبات اجتماعی و همچنین حوزه فرهنگ و اقتصاد و سبک زندگی جریان 
اصالحات با سرعت خوبی پیش می رود و اثرش را هم در ساخت قدرت، حاکمیت و 

فرهنگ جامعه می گذارد.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست چون رقابت، رقابت 
نابرابری است و فضا سنگین بوده و هزینه های رقابت در ایران باالست ممکن است 
در ظاهر اتفاقی نیفتد. ما یک عدم تعادل و میل به اصالح در جامعه را در حوزه های 
مختلف داریم. حوزه سیاست به خاطر اینکه چالش برانگیز بوده و رقابت ها هزینه بر 
است کار سخت پیش می رود اما در حوزه های دیگر اصالحات جلو می رود. میل به 
اصالح یا تکاپوی مردم ایران برای اصالح نه تنها متوقف نشده بلکه خوب جلو آمده 
و این طور نیست که توقف ایجاد شده باشد و یا به مشکل خورده باشد و آثار آن را 

در جامعه می بینیم.
او با اشاره به ریزش سرمایه اصالح طلبان تصریح کرد: در حوزه سیاسی 
اصالح طلبان دچار ریزش شده اند. جریان اصالحات از یک سو امکان رقابت عادالنه 
را ندارد و از طرف دیگر همواره زیر هجمه و نقدهای غیرعادالنه و غیرمنصفانه قرار 
می گیرد که بخشی از آن تقصیر خود اصالح طلبان است و بخشی هم به عملکرد 

دولت برمی گردد.
حکیمی پور در خصوص حصر نیز سخن گفت و با بیان اینکه نشانه های خوبی 
دراین رابطه می بینیم، گفت: امیدواریم شاهد برطرف شدن حصر باشیم چرا که این 
مسئله یکی از موانع پیوند و همبستگی واقعی در جامعه ایران شده است. وقتی افرادی 
که در انقالب و با امام همراه بودند، در حصر به سر می برند باید موضوع برای جامعه به 

لحاظ حقوقی مشخص شود این سؤال بزرگی است و باید زودتر پاسخ داده و حل شود.
او افزود: امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد و حرکت ها و سیاست ها به سمت 
التیام زخم ها و شکاف ها باشد. من نمی دانم که چگونه یک اقلیتی در جامعه به َدر 
تفرقه و تعارضات در جامعه می کوبند و به نوعی تالش دارند که نیروهای فعال و 
شناخته شده در سیاست و شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در این ۴0 سال به نوعی 

تخریب و کنار زده شوند.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: من فکر می کنم یک رویکرد جدید باید 
شکل بگیرد که میل به تفاهم و همبستگی جمعی و تمایل به اعتماد عمومی بیشتر 
شود. کشور ایران متعلق به هیچ گروه، جناح و اشخاص خاصی نیست و همه شهروندان 

ایرانی باید این کشور و مملکت را در کنار هم بسازند.
او افزود: حصر، اختالف و دامن زدن به نفرت پراکنی باید آسیب شناسی شود که به 
چه صورت بوده و پشت این قصه چه کسانی هستند. بزرگ ترین ضربه به هر کشوری 

کاری تر از این نیست که بخواهند سرمایه های انسانی کشور را بسوزاند.
حکیمی پور در خصوص نهاد اجماع ساز اصالح طلبان نیز متذکر شد: حزب ما دیگر 
در جلسات شورای هماهنگی شرکت نمی کند و این مسئله را طبق یک بیانه عمومی و 
نامه رسمی به شورا بیان کردیم. به نظرم باید منتظر ماند تا ببینیم این نهاد اجماع ساز 
در عمل به کجا می رسد و می تواند به یک بستری برای خروجی مناسب ختم شود یا 
خیر. امیدوارم این نهاد نهایی شده و اصالح طلبان به هدف خود برسند و یک صدا برنامه 
واحدی از اصالح طلبان بگوش برسد که هنوز این موضوع به قطعیت نرسیده است.

او در خصوص اینکه آیا نهاد اجماع ساز مشکل اصالح طلبان را حل می کند، گفت: 
طبق خبرهایی که داریم و ارزیابی که انجام می دهیم، خبر خاصی جز عوض کردن نام 
اتفاق نیفتاده و نام شورای عالی را به نهاد اجماع ساز تغییر داده اند. یعنی ساختار همان 
است و اشخاص حقیقی یک به یک اضافه می شوند. تعدادشان قرار بود ۵ نفر باشد 
که این تعداد باال می رود قرار بود صرفاً طرف مشورت باشند و حق رأی نداشته باشند 
مثل اینکه رأی هم خواهند داد. این مسائل چیزی بوده که سال ها مورد نقد است که 
فرد معادل یک حزب نباشد. باید این نقد به جریان اصالحات درست شود، یعنی در 
حوزه ساختار، گفتمان، رفتار و کنش اصالح طلبانه تغییراتی ایجاد شود که بتواند انگیزه 
جدید به صورت بسیج گونه ایجاد کند. امیدواریم که در ادامه یک مقدار شفاف تر با 
جامعه صحبت شود که تفاوت این ساختار جدید با ساختار قدیم که شورای عالی بود 

در کجاست و چه چیز جدیدی اتفاق افتاده است.

احمد�حکیمی�پور:

 اصالح طلبان به حاشیه رانده شده اند
و نقش و نفوذ گذشته را ندارند
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در نشست چهارم که روز شنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل 
نظر در مورد »فرصت ها و تهدیدهای انتخاب بایدن برای ایران« پرداختند و ضمن 
بررسی فرصت ها و تهدیدهای محتمل از جوانب گوناگون، تأکید شد روابط خارجی 
ایران باید مبتنی بر منافع ملی باشد و دستگاه دیپلماسی خارجی کشور در راستای 
دستیابی به روابطی سودمند به ویژه با کشورهای همسایه، راهکارهای بلندمدت تری 
اتخاذ کند و اساساً هر راهبرد استراتژیک می بایست با مراجعه به خرد جمعی و به طور 
مشخص تعریف و از هرگونه سردرگمی در این زمینه پرهیز شود از جمله اینکه در این 
قبیل موارد حد مخاصمه تعیین و بر پایه آن بهره مندی از فرصت ها و تبدیل تهدیدها 

به فرصت قابلیت تحقق پیدا خواهد کرد.
نشست پنجم در روز شنبه 1۸ بهمن ماه تنش ها و شکاف ها و تضادهایی که کشور 
را تهدید می کند مورد بررسی قرار داد و با مدنظر قرار دادن این اصل که برای دستیابی 
و طرح ریزی هرگونه راهبردی جهت حل وفصل مشکالت و معضالت ناشی از آن ها 
که بالقوه یا بالفعل کیان کشور را در معرض آسیب جدی قرار می دهد ایجاب می کند 
از تنش ها و شکاف هایی که فرعی تر بوده و برای کشور اولویت محسوب نمی شوند 
احتراز کرد و توان و انرژی را در منازعات مربوطه هدر نداد و هرچه بیشتر بر روی مسائل 

اصلی متمرکز شد. در این جلسه تنش های موجود در سطح جامعه از قبیل زیست بوم و 
زیست محیطی؛ اقتصادی )دارا و ندار( ؛ نسلی؛ قومی؛ جنسیتی؛ بین المللی و هویتی و ... 
بر اساس فاصله وضع موجود و وضع مطلوب در هر مورد مطرح و با توجه به ضرورت 
و اهمیت آن ها، مقرر گردید اولویت بندی و ریشه یابی آن ها همچنان در دستور کار 

جلسات بعدی دفتر قرار داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی حاما پورتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران به طور 
رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این پورتال فعاًل در نسخه آزمایشی تمامی اخبار 
و تحلیل ها و مواضع مربوط به حاما، کتاب های منتشر شده در انتشارات حزب و 
رسانه های مکتوب و غیرمکتوب وابسته به حزب را انعکاس خواهد داد. قابل ذکر 

این که تنها مرجع رسمی رویدادهای مرتبط با حزب اراده ملت ایران از طریق این 
سایت و ارگان رسمی )هفته نامه غیر برخط اراده ملت( و کانال تلگرامی حامانیوز 

خواهند بود.
 www.erademelat.ir :آدرس سایت

گزارش نشست های دفتر 
سیاسی حزب اراده ملت ایران

شروع�فعالیت�نسخه�آزمایشی�پورتال�اطالع�رسانی�حزب�اراده�ملت�ایران
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رفتارهای زن و مرد تحت کنترل هورمون های آنهاست و نحوه ی تربیت، 
هورمون های جنسی زن و مرد در هر دو جنس وجود دارد و حالت نرمال این است 
که هورمون جنس مخالف در هر فرد کمتر از هورمون های اصلی جنس او باشد 
حال اگر این فرد نحوه ی تربیت و محیط آن نرمال نباشد اعتمادبه نفس او تغییر 
می کند و نحوه ی ترشح هورمون های بدن، تغییر می کند، شخصیت زن از نظر 
بیولوژیک با مرد فرق دارد در نحوه ی برخورد با مسائل اجتماعی فرق می کند 
نرمش او در مواجه با مسائل به دلیل احساسات مولد بودن اوست و در برخورد 

با مسائل طوری برخورد می کند که بتواند تا آخر نقش مولد بودن را حفظ کند، 
چه مولد بیولوژیک چه مولد اجتماعی، نحوه ی برخورد یک مادر با مسائل چه در 
محیط کار و چه در خانه و چه در مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار هوشمندانه تر 
از یک غیرمولد است. در محیط کار زن تفاوت های جنسیتی را احساس نمی کند 
چون خالق احساسات و خالق مهربانی و خالق مدیریت در کار و زندگی است این 
خالقیت بیولوژیک به او قدرت و اعتمادبه نفس می دهد و نیاز نیست برای حضور 
در جامعه مردانه رفتار کند. همان طور که مردان ضعیف داریم می توانیم زن های 
ضعیف داشته باشیم، تفاوت ها در زن و مرد در محیط یکسان به شخصیت آنها 
و نحوه ی آموزش اجتماعی و خودباوری است که هورمون ها را در هر دو جنس 
رهبری می کند، پس برای جامعه ی سالم فرزندانی تربیت کنیم که در جایگاه 
جنسیتی خود چه از نظر اجتماعی و چه بیولوژیک توانمند باشند و اگر محیط را 

ناامن کنیم توانمندی ها را کور کردیم.

به�بهانه�روز�زن

زن نقش خود را بازی می کند

فاطمه امامی
پژوهشگر حوزه مسائل آموزش

 و قائم مقام کمیته زنان حزب اراده ملت ایران  
Femami53@gmail.com
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معرفی ماهنامه آدان
ماهنامه غیربرخط آدان از آبان ۹۹ آغاز به کار کرده است. این ماهنامه به 
دو زبان فارسی و کوردی می نویسد و به صورت الکترونیک منتشر می شود؛ 
بنابراین دامنه انتشار مشخصی ندارد. اما با برآوردهای تیم آدان، در ایران 
و عراق به صورت گسترده ای بازدیدکننده دارد و ازاین حیث ماهنامه ای 
بین المللی تلقی می شود. آدان در چهار ماه گذشته با دعوت از اساتید 
دانشگاهی، نویسندگان، بازیگران و هنرمندان داخلی و خارجی توجهات 
بسیاری را به خود جلب کرده است. حوزه فعالیت ماهنامه آدان اجتماع 
و فرهنگ می باشد و عالوه بر دریافت مقاالتی در حوزه های مذکور از 
ژورنال های معتبر جهانی نیز ترجمه هایی را منتشر می کند. آدان نامی 
کوردی به معنای »خاک حاصلخیز است«. مدیرمسئول این ماهنامه 

ادریس محمدی و سردبیر آن محمد ذاکری نسب می باشد. 
ادریس محمدی در آغازین سخِن شماره اول نوشته است:

کرونا اگرچه سایه خویش را بر مال و جان افکنده؛ اما آنچه که همواره 
رهاست؛ اندیشه است. آدان در قالب یک ماهنامه اما به مثابه مجموعه 

»اندیشه« گردآوری می شود. اندیشه هایی که بازه فکری آن عبارت است از 
مردم و پژوهش هایی که برای »اندیشیدن مردم« صورت می گیرد. حقیقت 
این است که راه اندیشه هیچ گاه هموار نبوده؛ به همین جهت قصد ما آبیاری 
زمین سنگالخ، از برای شکفتن است. برای حصول خاکی حاصلخیز که به 

میمنت آن »آدان« و یا »ئادان« نام گرفت. 
گردآوری مجموعه گفتمان ها به دو زبان فارسی و کوردی به دو منظور 
است: اول ایجاد ارتباط میان تمدن ها و شکل گیری گفتمان فرامرز ی و دیگر 
ایجاد حس همدلی و اتحاد در میان ایرانیان و رخ نمایی هویت و زبان کوردی 
دوشادوش دیگر فرهنگ های پویا و زنده ایرانی. بنای قلم زنی ما بر اندیشه 
روشن و ایران آباد نهفته است. اینکه زبان، فکر و اسلوب کرداری و رفتاری 
متفاوت شالوده ترقی و تمدن مدرن است و »دیگری« مکمل راستین ما. 
همچنین آدان سعی دارد بستر زایش افکار نو باشد که میالد آن در اذهان 
پژوهشگران جوان و نیز کارکشتگان علم و فرهنگ نهفته است ... امید 

است که این راه پرتالطم چونان موجی آرام ما را به ساحل مقصود رسانَد.
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