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7
نوشتار

11
گزارش

نشست علمی دیوار شکسته قانون از پالسکو تا مترو پل سه شنبه 17 
خرداد 1401، با حضور دکتر مهدی هداوند رئیس کمیته حقوقی هیات علمی 
حادثه پالسکو و دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس و مهندس علی زمانی، 
پژوهشگر حوزه سوانح و بازسازی از سوی انجمن حقوق شناسی با همکاری 

25
گفتگو

اراده ملت، فائزه صدر: گروه های صنفی به عنوان اجتماعی با اهداف مشترک، 
نقش مهمی در شکل دهی به حیات جامعه دارند. با توجه به تأثیر پررنگ این 
مجموعه ها، تقویت یا کاهش نقش و اختیاراتشان، همواره مدنظر قدرت سیاسی 
بود. کانون وکال یکی از قدیمی ترین مجموعه های صنفی ایران است که به عنوان 
نهادی مدنی و واسطه ای میان مردم و حاکمیت تعریف می شود. این مجموعه 

33
معرفی و پیشنهاد

فیلم وحشی داستان یک پیاده روی طوالنی را روایت می کند. سفری بیش از هزار 
مایل از کویر کالیفرنیای جنوبی تا جنگل های انبوه او ریگان.

داستان این فیلم بر اساس کتاب معروف شرل استراید با همین عنوان است و درواقع 
بخشی از زندگی نامه خود استراید می باشد. فیلم در مورد سفری تنها در طبیعت است، آنچه 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته نامه

39
اخبار حزبی

از ابتدای تیرماه دفتر رسانه ای حزب باهدف پوشش دادن و تسهیل 
فعالیت های مجموعه رسانه های حزب در تهران افتتاح شد. باتوجه به پایان 
یافتن پاندمی کووید 19 و طبیعی شدن فعالیت های فیزیکی، مجموعه 
مدیریتی حزب این فضا را برای فعالیت های رسانه ای مهیا کرده است تا اعضا و 
عالقه مندان بتوانند در آن به فعالیت بپردازند.

پاییز 1375 که زنگ شروع انتخابات هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
زده شد و کاندیداهای احتمالی این انتخابات گمانه زنی می شد تقریباً هیچ کس 
گمان نمی برد که کسی جز ناطق نوری برنده این انتخابات باشد، خصوصاً با 
اعالم انصراف میرحسین موسوی، تقریباً انتخاب این گزینه قطعی و یقینی 
به نظر می رسید، نیروهای چپ خط امامی که پس از درگذشت رهبر فقید 

16
اندیشه

چنانکه در قسمت قبلی همین نوشتار عرضه شد، آموزه های اپیکوری، تلقی 
و خوانش آدوئی از تاریخ فلسفه مشتی ست نمونه خروار. حتی اگر غایت و هدف 
فعالیت فلسفه و ذات هویتی آن نبوده باشند، سراغ جستن از چنین تالش هایی 
در طول تاریخ فلسفه کار چندان دشواری نیست. برخی نحله ها و فالسفه، 

30
رویدادهای ایران

بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار متصدیان کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ 
خرداد 1401 برگزارشده بود، روز 31 خرداد منتشر شد. در بخشی از این صحبت های آمده 
است: رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشور را 
ازجمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القاء بی آیندگی، 
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به جای مقدمه

شماره )41(هفته نامه اراده ملت را در ابتدای 
فصل تابستان تقدیم شما می نماییم. امیدواریم 
که در این شرایط کم آبی، با مدیریت بهینه منابع 
آب بتوانیم با کمترین تنش آبی از این تابستان 

گرم و پرغبار گذر کنیم.
در این شماره در سخن سردبیری به موضوع 
ناکارآمدی و مدیریت غیرعلمی می پردازیم و 
در سرمقاله نگاهی داریم به لزوم حزبی شدن 

مجلس در ایران.
در بخش نوشتار دو یادداشت را به شما 
عنوان سرنوشت  با  یکی  تقدیم می کنیم. 
محتوم اصالح طلبان است که در دفتر سیاسی 
حزب ارائه گردیده است و دیگری در مورد 

اتحادیه های کارگری مستقل.
ارائه  گزارشی  ابتدا  گزارش،  در قسمت 
می دهیم از میزگردی با عنوان دیوار شکسته 
قانون که به بحث حوادثی نظیر آتش سوزی 
ساختمان پالسکو و فروریختن ساختمان 
متروپل می پردازد؛ و سپس آخرین وضعیت 
بازارهای مالی را خدمت شما گزارش می نماییم.

در قسمت اندیشه ابتدا نگاهی داریم به 
موضوع اختالف نظر و در بخش دوم به بازنشر 
مقاله ای میپردازیم از محمدجواد روح در مورد 
اصالحات گام به گام که هفته پیش منتشر شد 
و دو نقد اساسی که از جانب اعضا حزب اراده 

ملت در مورد آن صورت گرفته است.
در بخش گفتگو ابتدا با نعمت احمدی از 

کانون صنفی وکال مصاحبه ای خواندنی داریم 
و سپس پای صحبت یکی از اصالح طلبان 
مطرح خراسان رضوی آقای محمدصادق 
جوادی حصار می نشینیم تا با دیدگاه های 
ایشان در باب تحزب و دموکراسی بیشتر آشنا 

شویم.
در بخش ایران در هفته ای که گذشت؟ 
مروری داریم بر شش رویداد برجسته دو هفته 

اخیر.
در بخش معرفی و پیشنهاد، ابتدا فیلم وحشی 
را معرفی می کنیم و سپس نگاهی می اندازیم 
به کتاب مشهور کودتا اثر یرواند آبراهامیان. در 
همین بخش ابتدا نگاهی داریم به مشهورترین 
تور دوچرخه سواری جهان و سپس یاد زنده یاد 

احمد مهدوی دامغانی را گرامی می داریم. 
عکس هفته اختصاص دارد به شغل دور 
از نظر زندانبانی و در این بخش مشکالت و 

مصائب این شغل را از نظر می گذرانیم.
در بخش خبرهای حزبی با چند خبر از 
انتشارات، دفتر سیاسی و نشریه خاطرات 

سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
و در انتها در صفحه آخر به آنچه می خواهیم 
و آنچه نمی خواهیم؟ در قالب ستون سیاست 

خودمانی می پردازیم.
مثل همیشه امیدواریم که نگاهی به تبلیغات 
نشریه خصوصاً محصوالت فرهنگی داشته 

باشید.

تابستانی گرم و پرغبار و کم آبی و ...



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

4

شامره41
6 تیر 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

 سخن سردبیر

بحران ناکارآمدی
 و مدیریت غیرعلمی

روزانه تعداد بی شماری تحلیل و نقد پیرامون ناکارآمدی در سطوِح 
مدیریت کالن سیاسی ارائه می شود؛ که این ناکارآمدی، منشأ انبوه 
چالش های اجتماعی و بسترساِز زیستی طاقت فرسا برای شهروندان 
است. این تحلیل های متعدد در انواع رسانه های نوشتاری، مجازی، 
صوتی، تصویری و ... تولید و به شهروندانی که “تشنه و جویای آرامش، 
ثبات و امید” هستند، عرضه می شود؛ اما بنا بر شواهد عینی، مدیریت 
کالن سیاسی به دالیل نامشخص، هیچ تأثیری از انبوه تحلیل هایی 
که تبلور نگرانی های اجتماعی است، نمی پذیرد. اگرچه این موجز نیز 
همانند خیل تحلیل ها، تأثیری بر مدیریت کالن کشور نخواهد داشت، 
بااین وجود، برحسب رسالت روشنگری به یکی از عوامل این ناکارآمدی، 

به طورکلی و مختصر می پردازد.
یکی از اصلی ترین عوامل ناکارآمدی مدیریت کالن سیاسی، رویکرد 
غیرعلمی است. تبیین کلی و مختصر چند مفهوم به درک بهتر مفهوم 

مدیریت غیرعلمی کمک خواهد کرد.
اگر رفتار انسانی را ناشی از عادات، آموزه ها، اهداف، احساسات و 
فرایندهای ذهنی در محیط تلقی کنیم، آنگاه می توان رفتار انسان ها را 
به دو نوع رفتارهای واکنشی و کنشی تقسیم کرد. برای مثال، “دویدن” 
می تواند رفتار واکنشی ما نسبت به یک عامل خطرناک و درنتیجه ی 
هراس ما باشد. یا مبتنی بر این “آموزه” که دویدن، ورزشی مفید برای 

سالمتی است.
علم؟ به کاربردی ترین بیان، معطوف به درک و تشخیص عناصر و 
رفتار فردی و جمعی عناصر موجود در یک پدیده، امر یا ساختار از هر 
نوعی می باشد. اینکه، علم ذاتًا یک فعالیت و پدیده جمعی و نه فردی 

است.
سیاست؟ به معنی کاربردی و عام، یعنی “تدبیر راهکار” به منظور 
تحقق اهداف، نیازها، خواسته، آرزوها و تمایالت فردی، گروهی و ملی 

می باشد.
مدیریت؟ مدیریت معطوف به تهیه، تأمین و هماهنگ کردن برخی 
منابع، امکانات، دارایی ها، ابزارآالت، نیروی انسانی و ... در یک ساختار 
رفتاری یا اجرایی به منظور تحقق اهداف و نیازهای انسانی در عرصه های 
گوناگون اقتصادی، آموزش، علمی، صنعتی، بهداشت و درمان، فرهنگی 
ساماندهی،  مدیر  یک  تخصص  و  وظیفه  بنابراین،  می باشد؛   ... و 
برنامه ریزی، نظارت، هدایت و کنترل مؤلفه های گوناگون به منظور 

تحقق اهداف از پیش تعیین شده، می باشد. نکته قابل توجه اینکه فعل 
مدیریت تابع زمان است. به عنوان مثال، در قرون پیشین حیوانات وسایل 
حمل ونقل بودند؛ بنابراین فردی که مسئول مدیریت سفر )یک کاروان( 
بود، می بایست اطالعات کافی از نیازهای و توانایی های حیوانات برای 
طی مسیر داشته باشد؛ اما در عصر معاصر انواع خودروها، هواپیما، قطار، 
کشتی و ... وسایل حمل ونقل می باشد و اینکه برای مدیریت هر یک از 
وسایل حمل ونقل، تخصص و توانایی های خاصی الزم است. اگر تبیین 
مختصر مدیریت، کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، می توان مدیریت 
را به سنتی و معاصر تقسیم کرد. برجسته ترین ویژگی مدیریت سنتی 
این است که مدیریت سنتی تبلور و انعکاس خرد، اراده و اهداف فردی 
و گروهی است؛ و برجسته ترین ویژگی مدیریت علم بنیاد معاصر این 
است که مدیریت علمی در جهان معاصر، تبلور و انعکاس خرد، اراده و 

اهداف جمعی )اجتماعی و ملی( می باشد.
اگر نکات ارائه شده در این موجز کاربردی و منطقی تلقی شود، 
آنگاه می توان ادعا کرد که ریشه ای ترین عامل انواع و انبوه چالش های 
اجتماعی و ملی که زیستی غیرانسانی را برای شهروندان ایجاد کرده 
است، “مدیریت کالن سیاسی غیرعلمی یا به بیان دیگر مدیریت سنتی 
است”. یقینًا، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان مدیریت 

علمی را جایگزین مدیریت سنتی کرد؟
به باور نگارنده پاسخ این پرسش در اعماق تاریخ، فرهنگ و روح و 
روان شهروندان و به ویژه روشنفکراِن )روشن ذهن ها( جامعه نهفته است. 
اگر بپذیریم که علم یک پدیده یا فعالیت جمعی است، آنگاه مدیریت 
سیاسی علمی جایی برای ویژگی ها یا صفاتی چون؛ فردگرایی، خودمحور 
بینی، خودشیفتگی، خود را عالم دانا یا منشأ همه دانش ها تلقی کردن و 
... نیست. ازاین رو، “روشن ذهن های” جامعه باید درک کنند و بپذیرند 
که مدیریت سیاسی در جهان معاصر؛ تبلور خرد، اراده و اهداف جمعی 

)اجتماعی و ملی( است.
ترویج و آموزش این واقعیت کاربردی که “مدیریت سیاسی یک 
جامعه فرصت یا امکانی برای تحقق اهداف، تمایالت و خواسته های 
فردی و جناحی نیست”، باید وظیفه همه وطن پرستان صادق و دلسوز 
سالمت، پایداری و توسعه ایران باشد. به عبارتی، زیست اجتماعی و 
توسعه جامعه، برآیند مستقیم، توسعه و کاربردی بودن اذهان روشنفکران 

)روشن ذهن ها( جامعه می باشد.
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 سرمقاله

 مدیریت سیاسی کشورو

جای خالی احزاب

حدوداً یک ماه پیش بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با ۲11 
رأی در مقابل 14۸ رأی توانست برای یک سال دیگر در سمت 
نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار ابقا شود؛ اما نکته مهم 
این رأی اعتماد 59 درصدی این است که تنها هم حزبی های بوریس 
جانسون در این رویداد شرکت کردند. درواقع، اعضای حزب محافظه کار 
که اکثریت را در پارلمان در اختیاردارند به خاطر رسوایی های متعدد 
بوریس جانسون برای برگزاری مهمانی هایی متعدد در دوران کرونا 
در محل دفتر نخست وزیر که به پارتی گیت معروف شده است او را 
فراخواندند، به شدت در مقابل رسانه ها بازخواست کردند و برای ماندن 
دوباره بوریس جانسون در رأس قدرت حزب محافظه کار و سمت 

نخست وزیری، در داخل خود حزب دوباره رأی گیری کردند.
این موضوع به خوبی از نقش و کارکرد تحزب در یک کشور آزاد و 
دموکراتیک را نشان می دهد. جایی که نخست وزیر قبل از پاسخگویی 
در برابر افکار عمومی و مخالفان سیاسی، مجبور است در داخل خود 
حزب پاسخگوی رفتار و اقدامات خود در زمان تصدی نخست وزیری 
باشد. این فرایند دموکراتیک برای ما آن چنان زیبا و ایده آل گراست که 
دهه ها بعد از مشروطه هنوز نتوانسته ایم رؤیای تحزب و پاسخگویی 
مسئوالن سیاسی کشور را به یک امر بدیهی و ابتدایی همچون دیگر 
کشورهای دموکراتیک و آزاد تبدیل کنیم. درنتیجه، در زیر سایه 
نظارت استصوابی شورای نگهبان شاهد تشکیل مجلس ضعیف تر و 

غیر پاسخگوتر در برابر مردم هستیم.
 این روزها در کنار یکدست شدن همه نهادهای قدرت در ایران، 
مجلس یازدهم که با پایین ترین میزان مشارکت مردم تشکیل شده است 
در اوج نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی تنها درگیر روزمرگی عادی 
و تبلیغاتی خود شده است و با تصویب مصوباتی همچون ممنوعیت 
رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت ها علیه شورای عالی فضای 
مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی، روزبه روز یک رویکرد غیر 

شفاف تر و غیر دموکراتیک تر را پیش می برد.
اگر صندوق انتخابات روح دموکراسی است قطعًا مجلس هم شاهرگ 
همه کشورهای دموکراتیک و آزاد است و انتخابات مجلس به خاطر 
گستردگی جغرافیایی عماًل همه اقشار و گروهای سیاسی و قومی را 
پوشش می دهد. مجلس می تواند متشکل از همه احزاب سیاسی باشد 
و حتی جریان ساز و حزب ساز هم باشد؛ اما در ایران برچسب غیر حزبی 

و تشکیالتی یک ارزش و فاکتور مثبت برای پیروزی در انتخاباتی 
همچون مجلس محسوب می شود. ظاهراً عدم پاسخگویی نمایندگان 
مجلس در قبال عملکرد خود به احزاب سیاسی و افکار عمومی آن چنان 
شیرین و خوش است که حتی طرح شفافیت آرای نمایندگان هنوز 

بالتکلیف مانده است.
 نظارت استصوابی، عدم استقالل، عدم تخصص و ضعف نظارتی را 
مهم ترین دالیل ضعیف تر و ناکارآمد شدن مجلس در ایران می دانند؛ اما 
دلیل اصلی که باعث چنین سرنوشتی برای مجلس ایران شده، فرایند 
برگزاری انتخابات مجلس در ایران است. ۲90 نماینده مجلس در ایران 
در نبود سازوکار حزب و تشکیالت باید در یک انتخابات محلی و کوچک 
دنبال جمع کردن رأی باشند. این به آن معناست که نمایندگانی که باید 
برای اهداف کالن حاکمیت برنامه و طرح داشته باشند با وعده هایی 
همچون ساخت دوربرگردان در ورودی شهر، درمانگاه، ایستگاه راه آهن 
و چنین پروژه های بومی و پیش پاافتاده با میانگین محدود رأی وارد 
مجلس می شوند. درنتیجه، افرادی که ابتدایی ترین مهارت های سیاسی 
و نمایندگی مردم را نمی دانند باید برای امور مهمی همچون امنیت، 

برجام، اقتصاد، سالمت و حکمرانی کشور تصمیم بگیرند.
استراتژی حکمرانی در ایران روزبه روز غیر شفاف تر و غیر حزبی تر 
می شود حتی احمد وحیدی وزیر کشور ابراهیم رئیسی بیان می کند: 
مردم ساالری ما در جمهوری اسالمی هیچ ربطی به دموکراسی غربی 
ندارد، اما حاکمیت باید بداند این رویکرد باعث فشار بیشتر افکار عمومی 
به جمهوری اسالمی در آینده خواهد شد. شاید بهتر باشد برای شروع 
یک اصالحات جامع و ساختاری در کشور، در ابتدای امر با تغییر قوانین، 
در آینده انتخابات مجلس به صورت حزبی برگزار شود، شاید این تغییر 
کوچک باعث شود افراد توانمندتری وارد مجلس بشوند تا بتوانند به جای 
دعوت دختران با ازدواج با مسلمانان عالقه مند به ایران به امور کالن 

و ملی در مجلس بپردازند.
به هرحال هرچند نمی توان آرزوی داشتن تحزب و تشکیالت را 
همچون کشورهای دموکراتیک در آینده نزدیک ایران به واقعیت تبدیل 
کرد، اما نباید فراموش کرد که برای داشتن ایران آزاد نیاز به سال ها کار 
فکری و تشکیالتی برای آموزش مردم درباره کارکرد حزب و قدرتمند 
کردن احزاب وجود دارد. این اتفاق یک پروژه زودگذر نخواهد بود بلکه 

یک فرایند طوالنی و مداوم است تا به ثمر برسد.
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سرنوشت محتوم اصالح طلبان

انتخابات  دوره  هفتمین  انتخابات  شروع  زنگ  که   1375 پاییز 
ریاست جمهوری زده شد و کاندیداهای احتمالی این انتخابات گمانه زنی 
می شد تقریبًا هیچ کس گمان نمی برد که کسی جز ناطق نوری برنده 
انصراف میرحسین موسوی،  با اعالم  باشد، خصوصًا  انتخابات  این 
تقریبًا انتخاب این گزینه قطعی و یقینی به نظر می رسید، نیروهای 
چپ خط امامی که پس از درگذشت رهبر فقید انقالب عماًل فرصت 
چندانی برای حضور در قدرت نداشتند، بیش از هر چیز برای کسب 
حداقلی از آراء در تدارک این انتخابات بودند، در انتخابات مجلس پنجم 
راست های مدرن بریده از راست های سنتی یا نادیده گرفته شده توسط 
آن ها، سراغ نیروهای چپ آمده بودند و اگرچه چپ های سنتی تمایلی 
به ائتالف با آن ها نشان ندادند اما ائتالف راست های مدرن و چپ های 
مدرن سبب شد که بتوانند اقلیتی قدرتمند در آن مجلس تشکیل دهند 
آن چنان که ریاست علی اکبر ناطق نوری بر آن مجلس را به چالش 
جدی بکشند و با فقط اختالف 15 رأی کرسی ریاست مجلس پنجم 
به جای عبداهلل نوری نصیب علی اکبر ناطق نوری شود. این تجربه سبب 
شده بود که چپ های سنتی نیز به تشکیل ائتالف با راست های مدرن 
تشویق شوند و درنهایت سید محمد خاتمی، وزیر ارشاد نخست دولت 
سازندگی )راست های مدرن( و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون 
مبارز )چپ های سنتی( و رئیس کتابخانه ملی ایران )محبوب چپ های 

مدرن( به عنوان کاندیدای مشترک انتخاب و معرفی شود.
بهار 1376، به تدریج یخ این انتخابات شکسته می شود و سید محمد 

خاتمی بافاصله گرفتن از شعارهای سنتی چپ های خط امامی )دفاع 
از محرومین و مستضعفین( شعارهای جدیدی را وارد ادبیات سیاسی 
پس از انقالب می کند، طرح شعارهایی نظیر جامعه مدنی و آزادی های 
مدنی برخالف انتظار برخی رهبران چپ سنتی با اقبال عمومی مواجه 
می شود و به تدریج در نظرسنجی های آن روزها میزان آراء سید محمد 
خاتمی افزایش می یابد و باالخره انتخابات دوم خرداد 1376 با افزایش 
مشارکت نزدیک به سی درصدی نسبت به سه انتخابات ریاست جمهوری 
قبل، باالترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تا آن زمان 
)79.9۲ درصد( را ثبت می کند. )فقط انتخابات سال 13۸۸ با ۸4.۸3 

درصد مشارکت بیشتری داشت(
طرح شعارهای جامعه مدنی و آزادی های سیاسی از سوی سید محمد 
خاتمی سبب شده بود که عالوه بر آن سه گروه )چپ های سنتی، مدرن 
و راست های مدرن( برخی فعالین جنبش های اجتماعی )نظیر زنان، 
کارگران، معلمان، هنرمندان، دانشجویان و ...( و گروهی از نیروهای 
تحول خواه این انتخابات را شورای برای تغییر مسالمت آمیز و گذار 
دموکراتیک در ایران بیابند و با کمپین انتخاباتی او همراه شده و این 
امر سبب پیروزی خاتمی در آن انتخابات گردید. )هرچند که مهم ترین 
گروه مخالف درون ایران، نهضت آزادی ایران و شورای هماهنگی 
نیروهای ملی و مذهبی حاضر نشدند در این انتخابات به خاتمی رأی 
بدهند اما به تدریج و خصوصًا در انتخابات ریاست جمهوری هشتم از 

او حمایت کردند(

علی صابری
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دولت دوم خرداد اما به تدریج در پیش برد برنامه های اصلی خود 
دچار چالش های جدی و اساسی شد، چالش هایی که به تدریج سبب شد 
که شعارهای اصلی این دولت به فراموشی سپرده شود، دولت خاتمی 
اگرچه در ابتدای راه با شعار زنده باد مخالف من آغازشده بود اما در اجرا 
مجبور شد به تدریج از این سیاست و نیز سیاست تبدیل معاند به مخالف، 
مخالف به منتقد، منتقد به همراه فاصله بگیرد و حزب بر خواسته از این 
دولت، جبهه مشارکت ایران اسالمی نیز به تدریج از فعالیت جبهه ای و 
بین العباسین )عباس عبدی و عباس دوزدوزانی( فاصله گرفت و عماًل 

شعار ایران برای همه ایرانیان فراموش شد.
این فاصله گرفتن و دور شدن از شعارها به گونه ای بود که به تدریج 
کرد  پیدا  کاهش  اصالح طلبان  به  مردم  تمایل  و  مشارکت  میزان 
به گونه ای که در دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا باوجود 
تأیید صالحیت بسیاری از کاندیداها و تقریبًا آزاد بودن این انتخابات 
اما اختالفات درونی این نیروها و تنش های درونی در این انتخابات 
سبب شد که یکی از کم مشارکت ترین انتخابات کشور در این دوره 
برگزار شود و یا تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد 
صالحیت های گسترده بازتاب آن چنانی در جامعه نیافت و درنهایت در 
انتخابات ریاست جمهوری نهم سرنوشت محتوم اصالح طلبان محقق 
شد وجود کاندیدهای متعدد و عدم تعیین بک راهبرد مشخص و صرفًا 
فعالیت بر اساس منافع محفلی خود سبب شد که اصالح طلبان در این 

انتخابات شکست بخورند.
اصالح طلبان در انتخابات سال های 139۲ و 1396 با استفاده از 
مانده آبروی خود توانستند پیروز انتخابات شوند تا این بار فاصله گرفتن 
از شعارها و برنامه های آن ها بیشتر و بیشتر شود، عدم اجرای و پایبندی 
به شعارها و برنامه های اعالم شده از سوی این جریان سبب شد که 
به تدریج فاصله میان خرده جنبش های اجتماعی و نیروهای تحول خواه 
از آن ها شدت بیشتری بگیرد. در حقیقت مأیوس شدن جامعه از انجام 
اصالحات اجتماعی و مدنی بیان شده از سوی این جریان و فاصله 
گرفتن رهبران اصالحات از این شعارها فاصله ای بلند میان آن ها و 

مردم ایجاد نموده است.
اصالح طلبان با طرح شعارهایی بیش از توان و قدرت خود )رؤیایی 
دیدن عرصه سیاست( و نیز عدم رویارویی مناسب با محافل تمامیت خواه 
سبب شدند که فاصله و شکاف میان مردم و آن ها افزایش یابد به گونه ای 
که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری باوجود هم زمانی با انتخابات 
شوراهای شهر و روستا درصد مشارکت به کمترین میزان خود در تمام 
سال هایی پس از انقالب کاهش بیابد. دقت شود که انتخابات محلی 
به صورت طبیعی به علت وجود چالش ها و رقابت های محلی پذیرای 

مشارکت بخش های بیشتری از مردم می باشد.
 اصالح طلبان از سوی دیگر به علت ساختار ائتالفی خود دچار 
مشکلی اساسی تر می باشند، تعارض و اختالفات شعارها و برنامه های 
بخش های مختلف این جریان سیاسی سبب می گردد که در عمل 
بخش هایی از شعارها و برنامه های این جریان توسط نیروهای درون 
این جریان نقض شود به عنوان مثال باوجود شعار مدنی از سوی این 
جریان اما مجلس ششم با اصالح قانون کار زمینه کاهش قدرت 

چانه زنی نیروهای کارگری را فراهم نمودند یا اینکه وزارت علوم 
دولت اصالحات با عدم برخورد مناسب زمینه ساز انشقاق دفتر تحکیم 

وحدت شد.
نمونه دیگر این تناقض ها را می توان در شعارهای ابتدای دهه 
هفتاد نیروهای چپ خط امامی دید، آن ها که سال ها منتقد شعارها و 
برنامه های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بودند اما پس 
از کسب قدرت به جای اجرای شعارها و برنامه های خود، بر همان 
ریل اقتصادی دولت هاشمی باقی ماندند و عماًل دولت اصالحات 
تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی بود و حتی با شتاب 
بیشتری به آن سمت حرکت نمود. )البته این نقد به همه دولت های 

پس از هاشمی حتی دولت های احمدی نژاد و رئیسی نیز وارد است(
اصالح طلبان در تمام این سال ها هنوز هیچ استراتژی مشخصی در 
برابر مهم ترین چالش انتخاباتی خود ارائه نداده اند و هنوز برای مقابله 
با تیغ بران نظارت استصوابی هیچ استراتژی جز تاکتیک نهضت ثبت نام 
ندارند که نتیجه آن رد صالحیت های گسترده تر بوده است و عماًل هر 
دوره دایره تأیید صالحیت تنگ تر و محدودتر شده است و این گونه 

آن ها هر دوره نسبت به دوره قبل محدودتر و منفعل تر شده اند.
اصالح طلبان برای آنکه در آینده سیاسی ایران بتوانند دوباره نقشی 
فعال و مؤثر داشته باشند می بایست پیش از هر چیز نسبت به بازتعریف 
خود اقدام نمایند و با مشخص نمودن برنامه ها و اصول اساسی خود 
مرزهای خود را با دیگر نیروهای فعال در سپهر سیاسی ایران و نیز 
نیروها و گروه هایی که وارد این جریان شده اند را  با برخی  بعضًا 

مشخص نمایند.
بازتعریف  محتوم،  سرنوشت  این  از  گریز  راه  تنها  حقیقت  در 
اصالح طلبی و تعریف استراتژی های مشخص و معین و دست برداشتن 
از فعالیت مبتنی بر تاکتیک های لحظه ای و انتخاباتی و روی آوردن به 

سمت فعالیت و عمل مبتنی بر استراتژی می باشد.
گرچه آینده از پیش نوشته نشده است؛ اما چند سناریو برای آینده 

اصالح طلبان قابل تصور است:
اول اینکه اصالح طلبان با عدم ورود نسل جدید و خون تازه به ترکیب 
ایشان به تدریج در محاق می روند و به خاطره ای در کنار سایر خاطرات 
بدل می گردند. طبعًا میراث فکری و تجارب عملی ایشان در سپهر 

سیاسی ایران تا سال ها باقی می ماند و اثرگذار است.
دوم اینکه افراد شکل دهنده این جریان بر اساس مبانی پایدارتر 
و مشخص تری کنش ورزی خود را ادامه می دهد که در این صورت 
حداقل سه جریان از دل آن بیرون خواهد آمد که هرکدام طرفدارانی 

خواهد داشت و نمایندگی طبقات و اقشار مشخصی را خواهد داشت.
سوم اینکه با چراغ سبز حاکمیت و جهت حفظ موازنه قوا، مجدداً 
بخشی از اصالح طلبان به چرخه دولت دعوت می گردند و با توجه به 
مزایای قدرت خیل عظیمی از طرفداران خویش را نیز همراه می نمایند.

و نهایتًا اینکه این جریان یک بار دیگر، اما مصممانه تر و بر اساس 
شعارهای محوری خویش با حذف فرصت طلبان از صفوف خویش، 
محوریت فرایند دموکراتیزاسیون در ایران را به دست می گیرند و 

می توانند نسل جوان را همراه خود کنند.
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نشریه )Political Behavior( یکی از نشریات دانشگاهی علوم سیاسی 
که بر روی رفتار سیاسی افراد، گروه ها و احزاب سیاسی پژوهش می کند، 
در آوریل 2019 در مقاله ای با نویسندگی دیوید مک دونالد به افزایش 
آگاهی سیاسی اتحادیه های کارگری در سال های اخیر پرداخته است. 
نویسنده در این مقاله معتقد است اتحادیه های کارگری مهم ترین بخش 
سیاسی در بسیاری از کشورها هستند و این اتحادیه ها تأثیر مستقیمی در 
بینش سیاسی افراد و تصمیم رأی دهندگان در انتخابات دارند. نویسنده 
دو روش ارائه مستقیم اطالعات به افراد و بحث و تحلیل های سیاسی در 
محل کار را مهم ترین دالیل افزایش آگاهی سیاسی اعضای اتحادیه های 

کارگری آمریکا می داند.
اتحادیه های کارگری به نوعی احزاب سیاسی هستند و در آمریکا 16 
میلیون عضو ثابت دارند و به طور برنامه ریزی شده از طریق ایمیل، بروشور 
و تراکت اطالعات و تحلیل های سیاسی را به دست افراد می رسانند. 
به عنوان مثال فدراسیون کار آمریکا و کنگره تشکل های صنعتی آمریکا 
)AFL–CIO( به صورت هفتگی با ایمیل، تمام اعضا را از آخرین رویدادها 
و تصمیمات آگاه می کنند. اتحادیه ها همچنین زمان، هزینه و نیروی 
انسانی بسیاری در انتخابات سرمایه گذاری می کنند و معتقد هستند 
هسته اصلی قدرت سیاسی اتحادیه در تأثیرگذاری مستقیم در نتایج 

آرای انتخابات آمریکا ناشی می شود.
در انتخابات ریاست جمهوری 2004 نزدیک به 30 میلیون نفر از 
AFL–( خانواده های اتحادیه کارگری به روش های مختلف توسط

CIO( اطالعات و تحلیل های سیاسی موردنیاز در رابطه  با انتخابات 
را دریافت کردند. همچنین در سال 2008 با مشارکت نزدیک به 250 
هزار داوطلب توانستند تحلیل های سیاسی را با کمک 76 میلیون 
تماس تلفنی، 57 میلیون ایمیل و 27 میلیون تراکت صنفی در سطح 
جامعه پخش کنند. عالوه بر این 100 هزار داوطلب در انتخابات 2012 
با استفاده از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به منازل، با 800 هزار 
رأی دهنده ارتباط برقرار کردند. همچنین، این آگاهی افزایی اتحادیه ها 
محدود به کمپین های انتخاباتی نبوده است و به طور دائم این فرایند در 

زمان های غیر انتخاباتی هم انجام شده است.
نویسنده این مقاله گفتگوهای صنفی و سیاسی در محل کار را یکی از 
دیگر دالیل افزایش آگاهی سیاسی اعضای اتحادیه های کارگری آمریکا 
می داند. طبق آمار رسمی هر فرد آمریکایی تقریباً 8 ساعت از زمان روزانه 
خود را در محل کار سپری می کند. با توجه  به اینکه محیط کار یک فضای 
اجتماعی دارد، اکثر افراد تمایل به انجام وظایف کاری را به صورت گروهی 
دارند که این موضوع باعث خلق یک سرمایه اجتماعی مناسب برای 
گفتگو و تحلیل در رابطه با موضوعات سیاسی و صنفی بین افراد ایجاد 
می کند. هرچقدر گفتگو و تحلیل های سیاسی در محیط کار بیشتر رایج 
باشد افراد به همان نسبت هم آگاهی سیاسی بیشتری کسب می کنند.

نویسنده با توجه  به پژوهش های مشابه معتقد است گفتگوهای گروهی 
پراکنده در محل کار نمی تواند به آگاهی سیاسی کمک کند و باید این 
تبادل نظر به صورت هدفمند بر روی یک موضوع خاص صورت پذیرد. 
به طور مثال در تحقیقات مشابه دیگری مشخص شده است برگزاری 
جلسات مشترک اتحادیه های کارگری با دیگر گروه ها و کنشگران مدنی 

خارج از محیط کار تأثیر بیشتری برافزایش آگاهی سیاسی دارد.
دیوید مک دونالد در این پژوهش آموزش منظم و سازمان دهی شده 
توسط اتحادیه های کارگری و جلسات گروهی برای تبادل نظر بین افراد 
در محل کار، به عنوان دو فاکتور اصلی برای افزایش آگاهی سیاسی 
معرفی کرده است. حال با توجه  به اینکه در کشور ما اتحادیه های کارگری 
سازمان دهی شده و قدرتمند وجود ندارد، این سؤال پیش می آید چگونه 
می توان از این ابزارها و تکنیک های تجربه شده برای ارتقای سطح بینش 

سیاسی و آگاهی صنفی جامعه کارگری ایران استفاده کرد؟
قطعاً پیدا کردن یک جواب شفاف و دقیق برای شرایط بحران زده فعلی 
ایران که از تحریم، سوء مدیریت و تمامیت - خواهی حاکمیت در عرصه 
سیاسی رنج می برد، کاری بسیار سخت است! بااین حال هنوز عرصه 
کنشگری به صورت کامل بسته نشده است و به لطف وجود فعالین 
مدنی، گروه ها و احزاب مستقل می توان با کمک گرفتن از ظرفیت فضای 
مجازی جامعه کارگری ایران را از حقوق و ظرفیت های باالی آنان در 
نقد حاکمیت آگاه کرد. در این مسیر نخبگان کارگری و صنفی در ایران 
باید بیشتر از هر زمان دیگر در پی ایجاد یک ارتباط پایدار با احزاب و 
گروه های سیاسی مستقل و نزدیک به مطالبات سیاسی و صنفی جامعه 

کارگری ایران باشند.
در پایان باید به این نکته توجه کرد باوجود فشارهای سیاسی باالدستی 
که بر احزاب در داخل ایران وارد می شود اما تجربه احزاب در سازمان دهی، 
لجستیکی و فکری می تواند به جامعه کارگری برای تشکیل اتحادیه های 
کارگری مستقل صنفی کمک بسیار کند. به امید اینکه این مطالبه گری 
صنفی و سیاسی در پایین ترین سطح جامعه تشکیل شود و ما روزی 
شاهد کاهش مشکالت معیشتی و صنفی جامعه کارگری ایران باشیم.

پیش به سوی اتحادیه های کارگری مستقل
امیرحسین سمائی
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گزارش

هفته نامه
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دیوار شکسته قانون
 از پالسکو تا مترو پل

نشست علمی دیوار شکسته قانون از پالسکو تا مترو پل سه شنبه 17 
خرداد 1401، با حضور دکتر مهدی هداوند رئیس کمیته حقوقی هیات علمی 
حادثه پالسکو و دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس و مهندس علی زمانی، 
پژوهشگر حوزه سوانح و بازسازی از سوی انجمن حقوق شناسی با همکاری 

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد.

سخنران اولیه جناب دکتر مهندس علی زمانی به دلیل کندی سرعت در 
اینترنت موفق به سخنرانی که قابل مفهوم برای مخاطب باشد نشد.

 سخنران بعدی، دکتر هداوند ابتدای سخنان خود را با تأیید عنوان نشست 
)دیوار شکسته قانون( شروع کرد و گفت که دیوار شکسته تمثیلی است از 
وضعیت نظام حقوقی ما در این حوزه و هم اینکه عبارت دیوار شکسته عبارتی 
است که در شهرداری ها برای مسئولیت خود به جهت حفظ شهر از خطر 
حریق، سیل و خطر بناها و دیوار شکسته ذکر می کنند و معنای دیگر از دیدگاه 
خودم این است که ما شهر را با قانونی اداره می کنیم که ناگزیر باید واژه ای مثل 
دیوار شکسته را آن قدر تفسیر موسعی یا روزآمدی بدهیم تا بتوانیم مسئله های 
امروز را با این قوانین هماهنگ کنیم که قطعاً قوانین به دلیل کهنگی و روزآمد 

نبودن نیاز به تعدیل دارند.
دکتر هداوند گفت که در مدت 5 سال خدمت خود در هیئت ملی حادثه 
پالسکو علی رغم تحلیل هایی که انجام شد و علی رغم ارائه راهکار برای 
اصالحات حقوقی در مورد عملکرد و ضعف سازمان ها در حوزه ساختمان و 
همچنین در حوزه مدیریت کماکان تغییری رخ نداده است و متأسفانه برای 
همه مسائلی که در پالسکو مطرح بود امروز در مورد مترو پل نیز صدق 

می کند.
سپس این متخصص در دو سطح به تحلیل این حوادث پرداختند:

1. سطح کالن مفاهیم حقوقی:
علل فروریختن سازه ها این است که قبل از فروریختن این ساختمان ها 
ما شاهد فروریختن سازمان ساختار حاکمیت قانون، فروریختن حقوق 

شهروندی، فروریختن ساختمان دادگستری، فروریختن نظام حقوقی، 
فروریختن ساختمان مجلس بوده ایم. اگر نظام نظارت پاسخگوی مناسبی 
وجود داشت، اگر ساختار قانون گذاری مناسب بود این اتفاقات رقم نمی خورد. 
ما با نظام حقوقی طرف هستیم که همه جا هست ولی هیچ جا نیست. ما با 

نظام حقوقی مواجه هستیم که توان انجام عملکرد خود را به خوبی ندارد.
۲. سطح خرد مفاهیم حقوقی:

برای تحلیل حادثه های متروپل و پالسکو در سطح خرد سه حوزه حقوقی 
مهم باید موردتوجه قرار گیرد:

1. حقوق ساخت وساز ۲. حقوق ایمنی 3. حقوق مدیریت بحران
وی خاطرنشان کرد که در حادثه مترو پل ضعف های حقوق ساخت وساز 
نمود بیشتری پیدا می کند. سپس مثلثی از سازمان های مسئول بر اساس نظام 
حقوقی ساخت وساز در ایران ترسیم کرد که رأس آن وزارت مسکن قرار دارد 

که دو صالحیت اساسی در قانون برای آن پیش بینی شده است:
1. تدوین مقررات ساختمان ۲. نظارت عالیه برساخت و ساز کشور

این متخصص گفت که در پالسکو مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ها 
که به نگهداری ساختمان ها می - پردازد مطرح بود و به دلیل تازه تدوین 
شدن این قانون خیلی کارآمد نبود؛ اما ۲1 مبحث مقررات ملی ساختمان ناظر 
به ساخت است که ضعف اساسی وزارت مسکن در روزآمد کردن مقررات 
گذاری ساختمان و رفع ابهامات برای مهندسین و دیگر افراد حاکی از آن است 
که وزارت مسکن در اصالحات این قانون ناتوان می باشد. اگرچه منشأ تمامی 
این حوادث، ضعف در مقررات مربوط به ساخت وساز کشور است، اما نباید از 
نقش نظارت عالیه که وزارت مسکن به راحتی از آن عبور کرده است غافل بود.

سپس به ضلع دوم مثلث که شهرداری ها هستند اشاره کرد و گفت که 
شهرداری ها با توجه  به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها این قانون را بدیل 
کهنگی، قدیمی و فاقد کاربرد عملی دانستند و همین امر دستاویزی برای 
انکار مسئولیت آن ها قرارگرفته است. همچنین وقتی شهرداری از یک نهاد 
حاکمیتی که متولی و مسئول خدمات شهری است به نهاد تجاری تبدیل 

می شود، باید منتظر هم چین وقایعی نیز بود.
اما ضلع دیگر مثلث سازمان نظام مهندسی است که این تکلیف را به 
یک نهاد مدنی واگذار کرده است و نکته قابل تأمل اینکه در مورد ساخت وساز 
مترو پل علی رغم اخطارهای داده شده توسط مهندس ناظر و مکفی بودن 
مستندات، عماًل ممانعتی برای جلوگیری از ساخت وساز مترو پل به عمل 

نیامده است.
دکتر هداوند گفت که ما در بین این سه مثلث وزارت مسکن، شهرداری، 
نظام مهندسی عالوه برخالء قانونی و عالوه برنداشتن قاعده ای برای ضمانت 

اجرایی به دلیل تعدد ناظرین، نظارت خوبی را نیز شاهد نیستیم.

فاطمه قدم
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وی مالک و پیمانکارانی که کار ساخت وساز را انجام می دهند در مرکز مثلث 
قرارداد و گفت اولین انگشت اتهام به سمت مالک می رود و در قانون مدنی 
و قانون جزا مسئولیت سنگینی برای مالک دیده شده است و البته این دلیلی 

بر سلب مسئولیت از شهرداری، وزارت مسکن و یا نظام مهندسی نمی گردد.
دکتر هداوند در قسمت دوم تحلیل خود از واژه دیوار شکسته استفاده کرد 
و گفت که این دیوار شکسته خیلی در کشور ما مصداق دارد. در کشور ما 
نهادهای اداره کننده ای مثل وزارت کشور یا وزارت کار یا مقامات عدم تراکم 
محلی مثل فرماندار، استاندار، یا شورای تأمین مالی هستند که همه در این 

وقایع مسئول می باشند.
این سخنران در خصوص شورای تأمین مالی گفت که اولین مفهوم این 
شورا امنیت است و ایمنی جز - الینفک امنیت است. امروز مسئله ایمنی 
می تواند به مسئله امنیتی تبدیل شود اما نهادهای امنیتی درک صحیحی از 
مفهوم ایمنی ندارند. به طور مثال ما در دادسراها، دادسرای فرهنگ، دادسرای 
رسانه، داریم و شاهد مسئله امنیتی در این دادسراها هستیم، اما دادسرای 

ایمنی نداریم.
همچنین در حوزه حقوقی در وزارتخانه کشور، استانداردی، فرمانداران و 
بخش دارای، اولویت اصلی خود را به توسعه شهرها، بدون توجه به مسائل 

امنیتی، به حق شهروندی، حق ایمنی شهر و ... می دهند.
در پایان از فقدان افراد توانمند و متخصص در صورت ایجاد تغییرات 
ساختاری و سازمانی گفت و اظهار امیدواری کرد تا اراده ای شکل بگیرد و 

مشکالت رفع شوند.
سخنران بعدی دکتر فاضلی گفت که تمامی صحبت های خود را به عنوان 
تعامالت پس از پالسکو نام گذاری می کنم زیرا در پالسکو ایده ما این بود که 
یک مسیر تاریخی را بررسی کنیم که چگونه منجر به فروریزی ساختمان شده 
است و تفاوت عمده با مترو پل این است که در ساخت پالسکو هیچ فسادی 
صورت نگرفته بود و طراحی و سازه به درستی شکل گرفته بودند و مشکل اصلی 
در فرایند نگهداری ساختمان پالسکو بود؛ اما در مترو پل با توجه به گزارش ها 

وصول شده، فساد و نقض قانون شکل گرفته است.
وی گفت که از منظر جامعه شناختی اولین حامی قانون، نیروی اجتماعی 
است. چیزی که امروز قانون را قانون می کند نیروی اجتماعی است که آن را 

مطالبه و حمایت می کند.
در ادامه با اشاره به مسئولیت خود در کمیته اجتماعی و رساله پالسکو گفت 
که ما در همان سال نسبت به تدوین پروتکل ها در اطالع رسانی بحران ها اقدام 
کردیم و از فقدان درس یا رشته ای تحت عنوان ژورنالیست بحران، پرده برداری 
کردیم، اما گویی همان اطالع رسانی غلط به همان رویه تکرار می شود، گویی 
از فاصله پالسکو تا مترو پل هیچ درس آموزی صورت نگرفته است و هیچ 

الگویی برای بهبود شکل نگرفته است.
اساساً سؤال جامعه شناختی این است که چرا جامعه ایران یاد نمی گیرد؟ 

پاسخ اول این است که نیروی اجتماعی مطالبه گری وجود ندارد.
این متخصص با استناد به متن یک جمله از کتاب توانمندسازی حکومت 
از مت اندرز به شرح ذیل گفت: به نظرم 90 درصد فروریزی مترو پل و دیوار 

شکسته قانون در این پاراگراف خود را به خوبی نمایان می کند.
“خیلی چیزها برای توسعه نیافتگی وجود دارد، خیلی بررسی ها شکل گرفته 
است، خیلی دالیل وجود دارد که چرا سازمان ها ناتوان اند، چرا آتش نشانی 
پروتکل های خود را بازنگری نمی کند، چرا شهرداری ها تعارض منافع دارند؟ 
بعد سال ها بررسی و مطالعه و تحقیق فهم ما می گوید: عنصر گمشده در 
تالش های پیشین ناتوانی در بسیج یک جنبش اجتماعی پرشور متشکل از 
شهروندان و پژوهشگران و کارشناس توسعه بوده است تا از آن تغییر ضروری 

پشتیبانی کنند.

بنابراین جامعه درجایی تغییر می کند که یک جنبش اجتماعی مؤثر بتواند 
دو بال یک قیچی، یعنی بال پول و قدرت را کنترل کند در مترو پل به وضوح 
شاهد این قضیه هستیم که بال پول با مالکیت عبد الباقی و بال قدرت با حمایت 
سازمانی شهرداری، حمایت پدرخوانده های خوزستان یا حمایت منطقه آزاد 
و ... این قیچی جان قریب 4۲ نفر را در آبادان گرفته است. درصورتی که این 
قیچی باید دارای بال دیگری باشد که بتواند پول و قدرت را پاسخگو کند که 

این امر فقط به کمک یک جنبش اجتماعی امکان پذیر است.
وی از سیاسی خواندن جریان پالسکو نقد کرد و گفت تالش بنده و 
همکارانم در کمیته پالسکو یک جریان سیاسی نبود بلکه در راستای خدمت 
به مردم کشور بود و درنهایت هیچ حکمی در هیچ دادگاهی علیه هیچ مقام 
مسئولی صادر نشد و مادامی که در کشوری صاحبان قدرت سیاسی در هیچ 

دادگاه علنی محاکمه نشوند، متروپل ها اصالح نخواهند شد.
درنهایت به این نتیجه می رسیم که سه قاعده اصولی باعث استحکام 

ساختمان ها می شود:
برابری سیاسی  .1

دستگاه قضایی مستقل که بتواند همه برابران سیاسی را جدا از   .۲
قدرت سیاسی آن ها محاکمه کند.

جنبش اجتماعی به عنوان پشتوانه این دو مورد  .3
این کارشناس از فقدان برگزاری دادگاه علنی برای بازماندگان این حوادث 
اظهار ناراحتی کرد و گفت باید اجازه دهیم تا بازماندگان متروپل خواستار 
برگزاری یک دادگاه شوند و هر فرد مسئولی در هر سطح و مقامی مجازات 
شود و این نقطه، آغاز اصالحات است تا همگان بدانند وقتی مترو پلی فرو 

می ریزد باید پاسخگو باشند.
این جامعه شناس از بعد دیگر به قضیه پرداخت و گفت تا زمانی که قانون 
به خوبی رعایت نشود دیوار شکسته قانون معانی خاصی پیدا می کند و بی ارزش 
خواهد شد و قبل از اینکه ستون های متروپل فروبریزد ستون سازمان ها 

فروریخته است.
در پایان این متخصص گفت که سال هاست که صفحات بروکراسی ایران از 
افراد متخصص، تحت فشار فقدان برابری سیاسی تهی شده، سال ها استقالل 
سازمان ها از بین رفته، سال ها مالیه سازمان ها مخدوش شده، سال ها تعارض 
منافع اتفاق افتاده، سال ها جنبش های اجتماعی برای حمایت از اجرای قانون 
نادیده گرفته شده یا غیرمجاز در نظر گرفته شده است و نتیجه آن بروز یک 
فرایند سیاسی اجتماعی است که موجب فروریزی متروپل در فقدان برابری 

سیاسی و فقدان استقالل قضایی شده است.
این کارشناس در پاسخ به سؤال دبیر جلسه در خصوص موانع تشکیل 
جنبش اجتماعی گفت که فقدان یک قرارداد اجتماعی که بتواند آزادی شهروند 
را برای ۲ امر مهم به رسمیت بشناسد، یک سازمان دهی و دیگری اعتراض 
است که جامعه بشری فقط با این دو بال می تواند شهروندان را به حرکت وادارد.
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مهدی هداوند
دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه های شهید بهشتی و آزاد

سوابق مرتبط:
1.  مسئول امور قراردادهای داخلی و بین المللی در هلدینگ 

سرمایه گذاری سامانه استراتوس
۲.  مدیر حقوقی و امور قراردادهای پروژه ساخت شهر هفت هزار 
واحدی اوهدا؛ استان سولیا؛ کشور ونزوئال )شرکت خانه سازی ارکیده(

3.  تألیف کتاب نظام حقوقی رسیدگی به اختالفات عوارض 
)کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری( )انتشارات جاودانه، به همراه 

آقای هرمز یزدانی(
4.  تألیف کتاب نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان 

)شورای انتظامی( )انتشارات جاودانه، به همراه آقای محمد احمدی(

محمد فاضلی
جامعه شناس ایرانی و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی است.

سوابق مرتبط:
1.  مشاور وزیر نیرو و رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب 

و انرژی
۲.  معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک

3.  مدیر شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی از سال 139۲ تا 
1396

4.  عضو هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو
5.  تألیف کتاب ایران بر لبه تیغ، ناشر: روزنه

6.   گردآوری کتاب شهر، حمل ونقل و زندگی روزمره، ناشر: تیسا
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شب های بی پایان اقتصادی
رضا علی آبادی

شاخص کل بورس و اوراق بهادار طبق تحلیلی که در شماره 39 
دوهفته نامه حزب اراده ملت منتشر شد; به سقف ناحیه مقاومتی واکنش 
نشان داد و اکنون با شروع یک روند نزولی، خود را به 1.513.000 واحد 

رسانده و در تالش است که خود را در این قیمت تثبیت کند اما ...
متأسفانه دیگر اقالمی که در شماره قبلی دوهفته نامه بررسی شده 
بود، طبق تحلیل در روند افزایشی خود پیشروی کردند و دالر با شکست 
مرز ۲۸ هزار تومان خود را به قیمت 33 هزار تومان نیز رساند و همچنین 
طال 1۸ عیار از قیمت 13.۲41.000 با افزایشی کم سابقه به قیمت 

15.16۸.000 رسید.
در این میان بازار سکه نیز سکه بود، سکه برای دومین بار به مرز 
15.451.000 رسید و با شکست این ناحیه مقاومتی به قیمت های تازه ای 
دست پیدا کرد و رقم 15.۸۸0.000 را به عنوان سقف بعدی خود معرفی 

کرد.
طی اخباری که در تاریخ 1401/03/۲۲ خبرگزاری ایرنا در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرد، 31 نفر از سرشاخه های معامالت فردایی 

ارز و طال دستگیر شدند.

ازاین قبیل اخبار پس از هر افزایش قیمت اقالم ارزشی منتشر می شود 
که حاکی از عدم کنترل بر ماهیت اقتصادی قیمت ها دارد

در دهه اخیر، دستگاه های مختلف جمهوری اسالمی هنگام مواجهه 
با بحران های اقتصادی که جامعه را تحت تأثیر شدید خود قرار می دهد، 
سعی کرده اند با دستگیری و یا اعدام برخی افراد که آن ها را سلطان آن 

حوزه اقتصادی نامیده اند، مدعی برخورد با عوامل اصلی شوند،
 هرچند که در مواردی همچون ارزهای خارجی و به ویژه دالر، این 
سیاست به دلیل تکرار استفاده از آن، به گفته بسیاری از فعاالن این عرصه 

نخ نما و پوسیده شده است
تصویری که بخشی از اموال مسروقه یکی از شعب بانک ملی را نشان 
می داد به وضوح بیانگر این حقیقت است که میلیاردها دالر سرمایه راکدی 

وجود دارد که توسط مردم به طریق مختلف نگهداری می شود
حال باتوجه به این اموال هنگفتی که توسط مردم از ترس هدر رفتن 
سرمایه به علت تورم نگهداری می شود و اخباری مبنی بر دستگیری 
اختالل گران، حکایت از آن دارد که با این راهکار زمانی مسئله حل 

می شود که تمام مردم دستگیر شوند
رئیس بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ها اعالم کرد: )عرضه 
ارز را بیشتر می کنیم، ایشان خاطرنشان کرد که اکنون بیشتر از هر زمان 
دیگری در تاریخ بانک مرکزی، اسکناس در اختیارداریم و مقررات مربوط 
به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را تسهیل می بخشیم(. الزم به ذکر 
است که طبق مصوبه اخیر شورای عالی سران قوا در ایران، بانک مرکزی 

اختیار نامحدود برای دخالت در بازار را نیز خواهد داشت.
مطلب قابل توجه دیگری که در افزایش قیمت دالر وجود داشت 
رکوردشکنی فاصله نرخ آزاد و رسمی معامالت دالر امریکاست که به 

شش هزار تومان رسید
این رکورد افزایش فاصله نرخ آزاد و رسمی نشان دهنده جدایی بازار 
آزاد از بانک مرکزی است یا به عبارتی بازار آزاد به دین خود بود و بانک 

مرکزی هم به دین خود
حال باتوجه به مصوبه اخیر که به بانک مرکزی اختیاراتی نامحدود 
می دهد و خط مشی ایران در موضع سیاست خارجه باید دید تا چه اندازه 
این تصمیم اثربخش خواهد بود. آیا بانک مرکزی می تواند قیمت ها را 

کنترل کند یا خیر؟
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اندیشه 

هفته نامه
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معرفت شناسی از شاخه های مهم فلسفه است که به چیستی و ماهیت 
آنچه ما آن را با نام های دانش، علم، معرفت و باور می شناسیم، می پردازد و 

تالش می کند شرایط حصول معرفت را بشناسد و بشناساند.
طبق تعریف سنتی معرفت در معرفت شناسی، معرفت عبارت است از باور 
صادق موّجه؛ یعنی باوری که مطابق واقع بوده و صادق باشد به شرط آنکه 

بنا بر ادله ای توجیه پذیر به دست آمده و صدقش از نظر عقلی موّجه باشد.
چیستی معرفت و چگونگی به دست آوردن آن همواره مسئله ای فلسفی 
بوده اّما از زمان کانت و نقدهای سه گانه اش، این مبحث رنگ و بوی دگری 
یافت. بنا بر دیدگاه کانت، ما درنهایت همراهی بخت و اقبال و در اوج قدرت 
درک و شهود حّسی، می توانیم به “نمود” اشیا و پدیده ها معرفت پیدا کنیم، 

“بود” آن ها دور از دسترس عقل ماست و دست نیافتی است.
بنابراین، هر یک از معرفت های ما، بر اساس توان ادراکی و استنباطی 
ما و وابسته به شرایط و مقتضیات محاط بر ماست. از همین رو بیراه نیست 

که از یک پدیده واحد، معرفت ها و باورهای گوناگونی وجود داشته باشد 
که درعین حال، همگی صادق و درست باشند چراکه هرکدام از ما از زاویه 
دید خود و بر اساس مقتضیات زیستی و ادراکی خاص خودمان درکی از 

پدیده ها پیدا می کنیم.
صرف نظر از خطا و اشتباه در درک و فهم، حّتی ادراکات صادق نیز 
می توانند با یکدیگر متفاوت باشند و حّتی از وجوهی متناقض و متضاد 

به نظر برسند.
اختالف نظرهای ما دارای چنین منشأای هستند. معرفت شناسی فلسفی 
ما را به چنین منشأ ای آگاه می کند و آگاهی به منشأ اختالف، حتماً و الجرم 

اولین قدم برای تحّمل دیگری و فهم های دیگر است.
کتاب “اختالف نظر” نوشته برایان فرانسس که با ترجمه خانم دکتر غزاله 
حّجتی به زیور طبع آراسته گردیده، ضمن منشأ شناسی “اختالف نظر”، 

راهکارهای عملی و عقالنی برای مواجهه در خود دارد )1(.
ناشر این کتاب یعنی نشر کرگدن، معّرقی کوتاه اّما جامع و گویایی از 

فحوای کتاب را در پشت جلد آن آورده:
اختالف نظر همه جا هست و می تواند بر سر هر چیزی باشد. ممکن 
است در حوزه سیاست، دین، اخالق، ورزش، فلسفه تاریخ، علم، سرگرمی 

و تجارت پدید آید. اختالف نظر پدیده ای شایع است.
این کتاب در مرز بین معرفت شناسی نظری و کاربردی قرار دارد و به 
این مسئله می پردازد که وقتی متوّجه می شویم افرادی با ما مخالف اند، 
باید چه کنیم. کانون توّجه کتاب “اختالف نظر” در زندگی واقعی و نیز 
در کاری است که انتظار می رود در واکنش به کشف اختالف نظر انجام 
دهیم. نویسنده از پرداختن به مسائل صرفاً نظری و اختالف نظرهای خیالی 
چشم پوشی کرده و کار خود را بررسی پرسش معرفت شناختی قرار داده 

است.
اگر می توانستیم اختالف نظرهایمان را بهتر حل وفصل کنیم احتمااًل 
زندگی میلیون ها نفر را نجات می دادیم و از اینکه میلیون ها نفر دیگر در فقر 

و فالکت زندگی کنند جلوگیری می کردیم؛ فقط اگر می توانستیم.
این کتاب، نشر آن و توّجه به مباحثی پیرامون موضوع آن، امری مبارک 
برای جامعه به شدت متشّتت ماست. مترجم این اثر، در تألیف اثری دیگر، 
مبانی اختالف نظر دینی )۲( را برشمرده و به بررسی وجوه معرفت شناختی 
مسئله پرداخته اّما هّمت “مدرسه مطالعات دیالوگ باشگاه اندیشه” در 
برپایی سلسله نشست هایی در موضوع “اختالف نظر” فتح باب و نقطه 
عطفی برای ادامه چنین مباحث کاربردی و درعین حال نظری ای است که 

لزوم انجام آن، امروزه بیش ازپیش پیدا و بدیهی است.
باشگاه اندیشه میزبان صاحب نظرانی چون دکتر محمدابراهیم آزادگان، 
دکتر غزاله حّجتی، دکتر جواد حیدری، دکتر هادی خانیکی، دکتر محسن 
زمانی، آیت اهلل سروش محاّلتی، دکتر حسین شیخ رضایی، دکتر محمود 
مروارید، اردشیر منصوری و محمدرضا طبیب است تا در عصر شنبه هر هفته 
در محل باشگاه به یکی از وجوه عملی یا نظری موضوع “اختالف نظر” 

بپردازند.
در صفحه رسمی باشگاه اندیشه برای معّرقی این دوره چنین آمده:

اختالف نظر، امری به ظاهر رایج و بدیهی است که در شاخه های مختلف 

مباحث فلسفی پیرامون مسئله “اختالف نظر”

مسّلح به فلسفه؛ به سوی زندگی مسالمت آمیز
کاظمطیّبیفرد
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علوم و زندگی روزمره دیده می شود. اّما در طی تاریخ طوالنی فلسفه، 
کمتر به عنوان موضوعی مستقل شناخته شده است. به نظر می رسد یکی 
از تالش های اندیشمندان در تاریخ تفکر، در کنار پاسخ به سؤاالت اساسی 
و غیراساسی - متناسب با نیازها و خواسته آدمیان - حل اختالف ها و پر 

کردن شکاف ها بوده است.
عموماً میل عالمان به این است که گزاره هایی معقول و منسجم درباره 
عالم داشته باشند و برای نیل به این مقصود می بایست ابتدا به حل وفصل 
دیدگاه خود در کنار دیدگاه های دیگر بپردازند. در سطح زندگی روزمره نیز 
بارها با انواع “اختالف نظر” مواجه می شویم و هرکجا که صحبت از حقوق 
اساسی آدمیان مثل آزادی و حق انتخاب و همزیستی در کنار دیگران 

می شود، اختالف پررنگ تر می شود و بیشتر رخ می نماید )3(.
بر مبنای چنین نگرشی، مدرسه مطالعات دیالوگ باشگاه اندیشه در 
سلسله نشست های “اختالف نظر” در پی یافتن پاسخ به پرسش هایی 
ازاین قبیل است که اختالف نظر چیست؟ چطور اختالف نظر را بفهمیم؟ آیا 
شواهد واحد می توانند رویکردهای باوری متفاوتی را توجیه کنند؟ سیمای 
اختالف نظر در آیینه سّنت فکری اسالمی ایرانی ما چیست؟ سهم توجه به 
“اختالف نظر” در علوم اجتماعی، سیاسی و دینی چه میزان است و در هر 
یک با چه چالش هایی مواجه هستیم؟ “اختالف نظر” منجر به بازسازی 
می شود یا تخریب؟ رابطه “اختالف نظر”با نسبی گرایی چیست؟ و درنهایت 
کمک به یافتن این پرسش کلیدی که راه های مواجهه با “اختالف نظر” 

کدام اند؟
اولین نشست از این سلسله نشست ها در روز ۲1 خرداد برگزار شد و دکتر 

غزاله حّجتی تحت عنوان “آشنایی با مفاهیم معرفت شناسی اختالف نظر” 
مقدمات بحث را مطرح و کلّیات مسئله را پیشروی مخاطبان قرارداد. در 
نشست دوم، روز ۲۸ خردادماه، دکتر محسن زمانی ذیل مبحث “شواهد و 
باور” به این پرسش که آیا که شواهد واحد می توانند رویکردهای باوری 

متفاوت را موّجه کنند، پرداخت.
در صفحه رسمی باشگاه اندیشه موضوع این نشست چنین معرفی شده:

وقتی با کسی اختالف نظر داریم که شواهدمان درباره موضوع اختالفی 
یکی است، آیا باید در باور خود تجدیدنظر کنیم. این سؤال آسانی نیست. 
شاید به این خاطر موقعیت وصف شده در سؤال را پرسش برانگیز می یابیم که 
فکر می کنیم نمی شود که هر دو درست بگوییم، باالخره شواهد مشترکمان 
حداکثر نظر یکی از ما دو نفر را حمایت می کند. اگر با این گفته همدلید 
“اصل یکتایی” را درست می دانید و اگر همدل نیستید این اصل را نادرست 

می شمارید.
در این نشست، سخنران، دکتر محسن زمانی، به بررسی و توضیح 
استدالل های تامس ِکلی در رد اصل یکتایی پرداخته و در نشست آینده، 
دکتر محمود مروارید، در سّومین نشست این دوره، بحث از مسئله “شواهد 
و باور” را پی می گیرد و برای تکمیل این بحث، استدالل های راجر وایت 

را به نفع اصل یکتایی بررسی خواهد نمود.
این سلسله نشست ها، در شنبه های آینده نیز ادامه خواهد یافت و حضور 
عموم عالقه مندان در آن آزاد و رایگان خواهد بود. عالوه بر این، از طریق 
صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه نیز می توان از جلسات به صورت مجازی 

و برخط بهره برد.
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)این مطلب به عنوان سرمقاله شماره 10۸ هفته نامه صدا در شنبه ۲۸ خرداد 
1401 منتشرشده است(

یک سال پس از ۲۸ خرداد 1400 همچنان شکاف ها و تعارضات راهبردی میان 
اصالح طلبان بر سر برخوردهای متفاوتی که با آن انتخابات داشتند، بر سر جای 
خود پایدار مانده است. کمترین رخداد یا سوژه ای که از سوی دولت سیزدهم )و 
حتی مجلس یازدهم( بروز می یابد، در فضای مجازی، گروه ها و محافل سیاسی 
به بهانه ای تبدیل می شود برای احیای شکاف 1400. شکافی که البته، مربوط به 
1400 نبود و ریشه در دو نوع مواجهه با امر انتخابات در میان نیروهای اصالح طلب 
داشت که گرچه در ادوار قبل هم تعارضاتی را شکل داده بود؛ اما این بار توازن قوا 
)از منظر نخبگان سیاسی و فکری حامی دو راهبرد متمایز( چنان بود که عماًل 
جریان اصالحات دوپاره شد و نیروی مخاطب تصمیم اصالح طلبان، در اینکه با 
کدام راهبرد همراهی کند، بالتکلیف می ماند. ازآنجاکه شخصاً در انتخابات 1400 
از حامیان راهبرد “تداوم مشارکت” بودم، مناسب دیدم در سالگرد ۲۸ خرداد با 
رویکردی تاریخی - نظری به بازخوانی ریشه های این تعارض راهبردی و نقد 
راهبرد “مشارکت مشروط در انتخابات” بپردازم. راهبردی که در انتخابات 1400 
به جایی رسید که جبهه اصالحات 9 نامزد را معرفی و اعالم کرد در صورت تأیید 
آن ها در انتخابات شرکت خواهد کرد. طرف مقابل هم به سادگی هر 9 نامزد و عماًل 
جریان اصالحات را رد صالحیت کرد و این جناح سیاسی را از میدان بیرون راند. 

حتی رد صالحیت علی الریجانی که احتمااًل می توانست تجربه حسن روحانی در 
سال 139۲ را تکرار کند و از “حمایت دقیقه 90” اصالح طلبان برخوردار شود، از 
این منظر خاص، ریشه در همین پروژه حذف اصالح طلبان از میدان انتخابات داشت. 
در این شرایط، باقی ماندن دو چهره اصالح طلب در میان کاندیداها )که البته در آن 
لیست 9 نفره جبهه اصالحات نبودند(، زمینه احیا و شکل گیری تعارض راهبردی 
میان اصالح طلبان را فراهم ساخت و آتشی که به نظر می رسید زیر خاکستر مانده، 
برافروخت. این در حالی بود که نتیجه انتخابات و نیز نرخ پایین مشارکت کاماًل 
قابل پیش بینی بود و البته، بخشی از اصالح طلبان هم به دلیل همین “محتوم بودن 
شکست”، رد صالحیت ها را فرصت مناسبی یافتند تا کنار بروند و شکست انتخاباتی 
را در کارنامه خود نبینند. امروز که یک سال از ۲۸ خرداد می گذرد، فارغ از نتیجه ای 
که در انتخابات 1400 رقم خورد و فارغ از عملکرد دولت سیزدهم و اینکه در صورت 
انتخاب عبدالناصر همتی وضع موجود تاچه حد متفاوت بود؛ می توان این پرسش 
را پیش نهاد که “خروجی راهبردی انتخابات 1400 برای اصالح طلبان چه بود؟”. 
این پرسش از آنجا مجال طرح می یابد که این انتخابات نشان داد شکاف و تعارض 
راهبردی چه در راس و چه در بدنه جریان اصالحات جدی است و نمی  توان آن 
را با وساطت و رایزنی و یا با پیام بزرگانی چون خاتمی و کروبی و بهزاد نبوی هم 
رفو کرد )چنان که رفتار خود این بزرگان هم متأثر از آن شکاف و تعارض راهبردی 
است(. این در حالی است که “اصالح طلبی” در اساس، یک ائتالف میان نیروها 
و جریان هایی با ایدئولوژی ها و منافع متفاوت بر سر استراتژی عمل سیاسی است 
و اگر خود جریان اصالحی تا این حد دچار تعارض استراتژیک باشد، موجودیت 
آن موضوعیتی ندارد. مقاله پیشرو، درآمدی است برای ورود به این بحث، از منظر 
پافشاری بر “اصالحات گام به گام” )به مثابه یک راهبرد سیاسی - تاریخی( و 
نقد “مشارکت مشروط” )به مثابه یک راهبرد انتخاباتی غیر ثمربخش و شکاف 
آفرین(. البته، حق هر جریان سیاسی است که در ساختار موجود، انتخابات را فاقد 
موضوعیت بداند و از “تحریم” یا “عدم شرکت” بگوید؛ اما راهبرد “مشارکت 
مشروط” که در آن، مشارکت انتخاباتی مشروط به شرایطی می شود که نیروی 
سیاسی نقش چندانی در تحقق آن ها ندارد، عماًل چیزی نیست جز سپردن گردن 

اصالحات به تیغ استصواب.
1-پیشینه تاریخی اصالح طلبی گام به گام: شعار خاتمی، سیاست بازرگان
شعار اصلی اصالحات دوم خرداد، “فردای بهتر برای ایران اسالمی” بود.

 فارغ از تعاریف آکادمیک و نیز سطح بندی و صورت بندی که از گونه های متفاوت 
اصالح طلبی می توان داشت، جای این سخن هست که شعار انتخاباتی سید محمد 
خاتمی، عبارتی کوتاه و گویا بود که می تواند در هر مقطع از مبارزه سیاسی، سقف 
و کف خواست ما از اصالحات را تبیین کند. به عبارت بهتر، اصالح طلبی از این 
منظر بسته به مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توازن واقعی قوا و 
نیز آرایش نیروها می کوشد گامی به پیش بردارد و وضعیتی بهتر را شکل دهد. حال 
ممکن است زمانی چنان شرایط فراهم باشد که برداشتن این گام به پیش، به معنای 
گشایش سیاسی - اجتماعی، ورود نیروهای محذوف به ساخت قدرت یا ساحت 

بازگشت به اصالحات گام به گام

خروجی راهبردی انتخابات ۱۴۰۰ برای اصالح طلبان چه بود؟

هفتهگذشتهمقالهمفصلوزیباییازآقایمحمدجوادروح
بهعنوانسرمقالهدرهفتهنامهصداشماره108بهچاپرسیدکه
درآستانهیکسالگیانتخاباتریاستجمهوریسال1400با
بررسیراهبرداصالحطلباندراینانتخاباتپرداختهبود.دراین
بخشنشریهعالوهبربازنشرمجدداینمقالهدونقدمختصر
برآنراکهنوشتهدونفرازاعضاشورایمرکزیحزباراده
ملتایراناسترابهشماخوانندگانمحترمارائهمینماییم.
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سیاست و حتی در سطحی کالن تر، “اصالحات ساختاری” از قبیل اصالح قانون 
اساسی یا حذف و محدودسازی نهادها و ساختارهای غیردموکراتیک و انحصارگرا 
باشد؛ اما در مقطع و شرایطی دیگر، این گام برداشتن در سطحی “بهبودخواهانه” 
در حد عادی سازی )نرمالیزاسیون( و حتی با رویکردی محافظه کارانه تر، حفظ 
وضع موجود بوروکراسی یا دیپلماسی یا آزادی های محدود سیاسی و اجتماعی در 
برابر نیروها و جریان های رادیکال، تمامیت خواه و انحصارگرا باشد. بدیهی است 
در هریک از این شرایط متفاوت، طیف های متفاوتی از اصالح طلبان )رفتارگرا، 
نهادگرا و ساختارگرا(، میانه روها )تکنوکرات ها، دیپلمات ها و بوروکرات ها( و حتی 
زمانی محافظه کاران خردورز، هژمونی گفتمانی پیدا خواهند کرد و ازاین رو، در کنار 
تضاد اصلی )در برابر انحصارگرایی و اقتدارگرایی(، تضادها و تعارض های فرعی و 
درون جبهه ای/ درون گفتمانی بین دایره بزرگ نیروهای اصالح طلب وجود خواهد 
داشت؛ چنان که در مقاطع مختلف ۲5 سال گذشته، این شکاف ها و تعارض ها به 

اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است.
شعار “فردای بهتر برای ایران اسالمی” که از سوی سید محمد خاتمی و 
اصالح طلبان دوم خرداد سر داده شد؛ البته، بی ریشه و بی پیشینه نبود. این شعار )و 
از نگاه نویسنده: “راهبرد”(، متکی و مبتنی بر سابقه تاریخی بود که اگر بخواهیم 
دایره بحث را به پس از انقالب محدود کنیم؛ در گفتار بزرگانی چون مهدی بازرگان 
ریشه داشت. اصالح طلبانی چون بازرگان در عصر انقالب، از سیاست “گام به گام” 
گفتند و البته، ژیان کندروی آنان زیر بولدوزر انقالبی گری ماند. بااین حال، توفیق 
سیاسی و مانایی تاریخی آنان بیشتر بود از کسانی که خواستند با سالح به نبرد 
تندباد روند و حّتی از آنانی که با رویکردی جامعه محور کوشیدند با شکل دادن 
شوراها، سندیکاها، اعتراضات و اعتصابات با حاکمیت یکدست جریان خط امام 
مواجهه کنند. به عبارتی، “ اپوزیسیون اصالح طلب” گرچه جذابیت مقطعی و 
نیز سازمان گسترده “اپوزیسیون مسلّح” و حّتی “اپوزیسیون جامعه محور” را 
نداشت؛ اما از پس چهار دهه، بسیار بیش از آنان واجد اعتبار، منزلت و نیز نفوذ 
سیاسی و اجتماعی است. البته، آن نیروها نیز در آن زمان شعارهای دموکراتیک 
می دادند و مطالبات نسبتاً مشابهی را مطرح می کردند؛ اما آنچه مبنا و معیار تفاوت 
و تمایز آن نیروها با چهره های ماندگاری چون بازرگان شد، “تفاوت در استراتژی” 
بود. تفاوت این بود که یکی به اصالح طلبی )به مثابه راهبرد سیاسی( گرایش 
داشت؛ اما آن دو نیروی دیگر راهبرد “تداوم انقالب” یا “تدارک انقالب” را در 
پیش گرفتند )گرچه یکی وارد فاز مسلحانه شد و دیگری نه(. از نگاهی تاریخی، 
این انقالبیون علی رغم همه شعارهای دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه ای که 
می دادند؛ در عمل، جاده صاف کن اقتدارگرایی دهه اول انقالب شدند که البته، نسبت 
به اقتدارگرایی موجود، نیرویی اصیل و مبتنی بر نوعی آرمان گرایی بود و واقعًا، 

پشتوانه توده ای اکثریتی داشت.

شعار “فردای بهتر” خاتمی از این پشتوانه تاریخی “گام به گام” بازرگان 
برخوردار بود و هر دوی این شعارها، بیش از هرچیز، رد انقالبی گری هم در 
اندیشه و هم در عمل بود. )در اینجا، منظور از مخالفت با انقالب در اندیشه، 
مخالفت با “اندیشه سیاسی انقالبی گری” است و نه نفی انقالب در فکر، به معنای 

ساختارشکنی و تعصب زدایی(.
اما این سیاست “گام به گام” یا “فردای بهتر” به چه معناست؟ چنان که 
اشاره شد، معنای این شعارها )و به بیان درست تر: راهبردها( این است که نیروی 
اصالح طلب، در هر شرایطی اگر امکان یک گام پیش رفتن و بهتر کردن شرایط 
جامعه یا پس راندن نیروی مخالف را دارد، سزاست که آن گام را بردارد. در این 
میان، گاه ممکن است اکثریت جامعه نیز با نیروی سیاسی همراهی کند )همچون 
سال های 76، 7۸، 9۲، 94 و 96( و زمانی هم همراهی نکند )همچون سال های 
۸4 و 1400(؛ اما مسئله مهم تر از همراهی کردن یا نکردن جامعه، این است که 
نیروی سیاسی از استراتژی خود )راهبرد اصالحی( دست نکشد. به عبارت دقیق تر، 
نیروی سیاسی نباید استراتژی مبنایی خود را که همانا “اصالح طلبی” است، تابع 
متغیرهای دیگر کند. این دو متغیر، یکی جامعه )رأی دهندگان( است و دیگری، 

حکومت )ساختار انتخاباتی(. در ادامه، هریک از این دو متغیر را توضیح می دهم.
2-اصالحات گام به گام و رأی دهندگان:

جامعه ای که کوتاه مدت است

یکی از مهم ترین نظریه های سیاسی که توانسته جامعه ایران را توصیف کند، 
نظریه “جامعه کوتاه مدت” دکتر همایون کاتوزیان است. اگر به تحوالت جامعه 
ایران در تاریخ معاصر بنگریم، تقریباً همه آن ها با این نظریه قابل تبیین هستند و یا 
دست کم، ردپایی از “جامعه کوتاه مدت” در آن ها دیده می شود: شکست مشروطه، 
حاکمیت دیکتاتوری رضاخانی، برآمدن دولت مصدق به عنوان نیروی اصالح طلب 
و سپس هل دادن او به سمت انقالبی گری و در آخر سقوط آن، تحوالت دهه 
40 و برخوردی که جبهه ملی و دیگر نیروهای اپوزیسیون با دولت علی امینی و 
حتی اسداهلل علم کردند که خروجی آن، تقویت و تشدید دیکتاتوری محمدرضا 
شاهی بود. پس از آن، خود انقالب رخ داد که گزینه های بدیل و اصالح طلبانه 
ملی گرایان و روشنفکران لیبرال و حتی برخی روحانیون محافظه کار را به حاشیه 
راند. پس از انقالب نیز، در هر سه دولت  میانه روی بازرگان، خاتمی و روحانی شاهد 
حرکت سینوسی جامعه هستیم. جامعه ای که ناگاه یک چهره سیاسی یا فرهنگی 
را به مثابه فرصتی تاریخی می انگارد و به او می چسبد و با تمام نیرو از او حمایت 
می  کند و باالیش می برد؛ اما ناگهان چنان رهایش می کند که با سر به زمین 
بخورد. البته، در این روند کارشکنی و مقاومت نیروهای محافظه کار و اقتدارگرای 
رقیب و نیز ضعف ها و ایرادهای تاکتیکی، رهبری، تشکیالتی، رسانه ای و... خود 
نیروی سیاسی اصالح طلب هم مؤثر بوده که ناامیدی جامعه را در پی می آورد. اّما 
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به هرحال باید در طراحی راهبرد سیاسی این پارامتر را واقع گرایانه پذیرفت که ما با 
یک جامعه کوتاه مدت مواجه هستیم و هیچ تضمینی نیست که این جامعه بر سر 
رأی یا تصمیمی که امروز گرفته، شش ماه دیگر هم بماند. البته، برآمدن حسن 
روحانی در سال 139۲، نشانه هایی از تثبیت شدن اصالح طلبی و استمرارطلبی در 
جامعه ایران را با خود داشت. آری، “اصالح طلبی” از منظری تاریخی و با رویکرد 
رفع یکی از مهم ترین ریشه های شکاف ساختاری دولت/ملت در ایران، مترادف با 
“استمرارطلبی” است. این، ایستادن در راه و استمرار دادن به اصالحات گام به گام 
است که زمینه پیشبرد کالن پروژه ای چون دموکراتیزاسیون را فراهم می آورد. 
نفس گسست در مسیر اصالحات، به معنای شکست آن است. گسست در مسیر 
و روند حرکت اصالح طلبانه، صرفًا شکست یک جریان یا نیروی سیاسی به نام 
“اصالح طلبان” )با هریک از مصادیق آن( نیست. گسست در روند تثبیت و پیشروی 
حامالن اصالحات، بسترساز عقب نشینی و واپس گرایی کلی جامعه از بسیاری 
دستاوردهای خود در روند توسعه و دموکراسی خواة و حتی تغییر مسیر تاریخی آن 
است. کافی است به اوایل دهه 13۸0 بازگردیم و ببینیم رویکرد کوتاه مدت جامعه 
در کنار ایرادات تاکتیکی نیروهای سیاسی اصالح طلب، چگونه مسیر جامعه ایران 
را از توسعه به انحراف کشاند و با فراز و نشیب هایی، به مسیر فروپاشی اجتماعی 
- اقتصادی کنونی انداخت. جدایی جامعه از اصالحات )به هر عنوان و بهانه ای که 
صورت گرفت(، بهایی سنگین را متوجه کشور و ملت کرد و ایران را از جامعه ای که 
توسعه اقتصادی آن تثبیت شده بود و در جهت توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون 
گام برمی داشت، به جامعه ای فروکاست که امروز، برای حفظ جان خود )چه از منظر 

اقتصاد و چه از منظر امنیت(، درگیر تهدید و در حال تقالست.
اهمیت پیروزی حسن روحانی در سال 139۲، از منظر این کالن روایت، 
به مسیر توسعه گرایی و  بازگشت  یک حرکت ملّی استمرارطلبانه در جهت 
دموکراسی خواهی پس از گسستی هشت ساله بود که البته، بنا بر شرایط بحرانی 
کشور، اولویت آن حل مسائل خارجی بود؛ آنچه که سعید حجاریان، به درستی عنوان 
“عادی سازی )نرمالیزاسیون( “ بر آن نهاد؛ اما این رأی جامعه ایران در سال 139۲، 
نشانه گرایشی استمرارطلبانه در جامعه ایران نیز بود؛ چراکه برخالف دوره های 
تاریخی قبل، فاصله زمانی میان این دو دوره امیدواری و گرایش به اصالح طلبی 
اندک بود. این مسئله تا آنجا اهمیت داشت که دکتر کاتوزیان، خود در گفت وگویی 
که با کریم ارغنده پور داشت و به شکل کتابچه ای منتشر شد، گفت نشانه هایی 
از بلندمدت شدن جامعه ایران را در این تجربه سیاسی - اجتماعی مشاهده کرده 
است. از این منظر، انتخابات سال 1394 )مجلس دهم و خبرگان پنجم( نقطه 
بلوغ و اوج این گرایش به سمت بلندمدت شدن و استمرارطلبی بود؛ چراکه در اوج 
ردصالحیت های حاکمیتی، نیروهای سیاسی به رهبری آقایان هاشمی رفسنجانی 

و سید محمد خاتمی توانستند از ظرفیت های باقیمانده جامعه سود جویند و فرصت 
تداوم روند سیاسی را فراهم آورند. جامعه نیز در زمستان 1394 همچنان تشنگی 
بهار 139۲ را داشت و با این کنش سیاسی همراه شد. روندی که در انتخابات 
ریاست جمهوری 1396 هم تداوم یافت و به درستی، با شعارهایی چون “امتداد 
اعتدال” یا “امتداد اصالحات” تئوریزه شد. رخدادهای پس از انتخابات 1396 
)که با فشار هم زمان راست رادیکال در ایران و آمریکا بر میانه روها و حامیان برجام 
همراه بود(، بستر ناامیدی دوباره جامعه حامی “اصالحات گام به گام” از مشارکت 
سیاسی و قهر آشکار آن با صندوق رأی را فراهم آورد. بخش گسترده ای از نیروهای 
سیاسی هم به بهانه رد صالحیت ها با این قهر و گسست اجتماعی، همراه شدند و 

راهبرد 1396-139۲ را ترک گفتند.
3-اصالحات گام به گام و ساختار انتخاباتی:

استصوابی که بالموضوع می شود
از منظر مواجهه با ساختار انتخاباتی نیز که مبتنی و متکی بر نظارت استصوابی 
و رد صالحیت نیروهای مخالف است، تجربه 1396-139۲ حرکتی راهبردی در 
جهت “بالموضوع کردن نظارت استصوابی” محسوب می شود. نیروهای سیاسی 
حامی تغییر )و ازجمله اصالح طلبان( همواره مدعی اند که جریان حاکم )با گرایش 
ضد دموکراسی و توسعه(، یک نیرو و یک گفتمان اقلیت در جامعه ایران است )که 
هست(؛ بنابراین، برخالف رویکردی که اکثریت اصالح طلبان به تبعیت از “جامعه 
کوتاه مدت” آن را در پیش گرفته اند، حرکت راهبردی آن است که استراتژی و 
تجربه 1396-139۲ را دائمی کرد. بدین صورت که هرچه از نامزدهای مورد 
حمایت اصالح طلبان رد کردند، باز هم نیروهایی یافت و هر راهی بستند، باید راهی 
ساخت و خواست اکثریت جامعه را به ساخت قدرت تحمیل کرد. بر مبنای این 
تجربه تاریخی، عملکرد ساختار انتخاباتی هم نباید یک پارامتر مؤثر بر استراتژی 
اصالحی باشد. از این منظر، راهبرد “مشارکت مشروط” یک راهبرد ناکارآمد و از 
پیش شکست خورده است که نه کمکی به پیشبرد “اصالحات گام به گام” می کند 
و نه ظرفیت و امکان بسیج گری در رویکردهای شبه انقالبی و مشروعیت زدایی 
“رأی سفید” یا “تحریم” را با خود دارد. البته، ممکن است گفته شود حاصل 
روند استمرارگرایانه، حضور نیروهای ضعیف، کم کیفیت، کمتر تشکیالتی و... 
در نهادهای انتخابی )خصوصًا مجلس( خواهد بود که نمی توانند بار مطالبات و 
شعارهای اصالح طلبانه را به مقصد برسانند و طبعاً، جامعه را ناامیدتر خواهند کرد. 
البته، این سخن درستی است؛ اما برای طراحی استراتژی کارآمد نیست. درواقع، 
اگر راهبرد یک نیروی سیاسی در قبال انتخابات “مشارکت مشروط” باشد، در هر 
دوره ای می تواند هم مصادیق و بهانه هایی برای شرکت کردن بیابد و هم برای 

شرکت نکردن!
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چنان که در انتخاباتی چون مجلس ششم هم چهره هایی چون عباس عبدی، 
حمیدرضا جالیی پور، صادق زیباکالم و... رد صالحیت شدند؛ اما بااین وجود، از 
میان نامزدهای باقیمانده قوی ترین مجلس پس از انقالب شکل گرفت. یا مهم تر 
از آن در دوم خرداد 1376 که سیاستمداران ریشه دار اصالح طلب همچون ابراهیم 
یزدی، حبیب اهلل پیمان و عزت اهلل سحابی رد صالحیت شدند که دست کم در آن 
مقطع، از نظر وزن و سابقه سیاسی از سید محمد خاتمی قوی تر بودند و ایستادگی 
بیشتری بر مواضع خود داشتند. در مقابل، در مقطعی چون انتخابات مجلس هفتم 
که در آن اکثریت نمایندگان مجلس ششم و بسیاری چهره های سیاسی رد صالحیت 
شدند و حتی کار به تحصن و استعفای نمایندگان رسید، بخشی از اصالح طلبان با 
محوریت مهدی کروبی، لیست انتخاباتی ارائه کردند و علی رغم اعتراضاتی که به 

روند رد صالحیت ها داشتند، عماًل شرایط حداقلی برای مشارکت را فراهم دیدند.
بنابراین، راهبرد “مشارکت مشروط در انتخابات” عماًل بسترساز شکاف و 
اختالف درون اصالح طلبان است؛ چرا که در هر فرایند انتخاباتی، بخشی از نیروها 
شرایط مشارکت را فراهم می بینند و بخش دیگر فراهم نمی بینند و چنان که در 
انتخابات 1400 )و در سطح محدودتری انتخابات مجلس یازدهم( هم شاهد بودیم، 
هیچ یک از طرفین، توان اقناع و همراه کردن طرف دیگر را نخواهد داشت و حتی 
برخی اتهام زنی های سیاسی - امنیتی از سوی طرفین به یکدیگر را شاهد بودیم. 
راهبرد “مشارکت مشروط” برخالف “استمرار مشارکت”، ایراد دیگری هم دارد 
و آن، اینکه تحت عنوان ضرورت “تأیید نامزدهای شناخته شده” )که البته حق 
نامزدها و نیروی سیاسی اصالح طلب است(، سیاست موفق “بالموضوع کردن 
نظارت استصوابی” را که در سال های 1396-139۲ محقق شد، کنار می گذارد و 
با خودداری از شناسایی و معرفی چهره های ناشناخته اما پایبند و همراه با مطالبات 
اصالحی، ظرفیت اجتماعی طبقه متوسط و نخبگان را نادیده می انگارد و در چرخه 
محدود و معدود نیروهای سیاسی اصالح طلب باقی می ماند؛ نیروهایی که امروز، 
اغلب آن ها دهه ششم و هفتم زندگی خود را می گذرانند. این در حالی است که مثاًل 
تجربه انتخابات مجلس دهم در سال 1394 باعث شد تا اصالح طلبان نیروهای 
جدیدی را شناسایی کنند که بخش قابل توجهی از آنان هم نیروهایی توانمند بودند 

که به نسبت ظرفیت و سابقه سیاسی خود، عملکرد قابل قبولی هم داشتند.
4-اصالحات گام به گام و پایبندی استراتژیک:

استمرارطلبی بخشی از راه حل است
بنا بر آنچه گفته شد، “جامعه کوتاه مدت” و “ساختار انتخاباتی غیردموکراتیک” 

دو پارامتری هستند که در زمان تدوین استراتژی انتخاباتی، آن ها را باید تا اطالع 
ثانوی به عنوان واقعیت های گریزناپذیر جامعه و حکومت ایران مدنظر قرارداد و 
کوشید استراتژی را به شکلی پیش برد که این پارامترهای همیشگی، منجر به 
تعارض های راهبردی و گسست از اصالح طلبی )به مثابه راهبرد “حرکت گام به گام”( 
نشود. البته، در صورت ایستادگی جامعه در مسیر اصالحات و خسته نشدن و حاشیه 
نرفتن حامالن اصالحات )که به خصوص در مقطع 13۸4-13۸0 رخ داد(، امکان آن 
بود که باگذشت ربع قرن از اصالحات دوم خرداد، نظارت استصوابی بالموضوع شود. 
چنان که اولین رد صالحیت های گسترده در انتخابات مجلس هفتم رخ داد؛ زمانی 
که یک سال قبل و در انتخابات کاماًل آزاد شورای شهر دوم، مردم پای صندوق های 
رأی نیامدند و از اصالحات گسستند و درنتیجه، اعتمادبه نفس اقتدارگرایان برای 
حذف گسترده اصالح طلبان و پیشبرد سیاست “راه حل نهایی” افزایش یافت. 
به عبارت دیگر، پیشبرد “اصالحات گام به گام” باوجود این دو پارامتر در جامعه و 
حکومت، دچار چالش های جدی می شود؛ اما راه حل مقابله با این چالش ها، اتفاقا 
در استمرارطلبی و پیوست در روند حرکت اصالحی است؛ نه انزواگزینی، حاشیه 
رفتن و گسست. گرچه در زمان رخداد، رویکرد اعتراضی و قهر و گسست، رادیکال 
و آرمان گرایانه می نماید؛ اما در نگاهی تاریخی و کالن، این رویکرد استمرارطلبانه 
است که می تواند ساخت سیاسی را بفرساید و ظرفیت های بیشتری برای پیشبرد 
توسعه و دموکراسی فراهم آورد. در این نگاه، “استمرارطلبی” که نیروهای برانداز 
و ضداصالحات در سالیان اخیر آن را همچون برچسب و ناسزایی علیه اصالح طلبان 
به کار برده اند؛ نه یک ویژگی منفی که اتفاقا ویژگی ذاتی و ضروری حرکت اصالحی 
است. رویکرد استمرارطلبانه و “گام به گام” به اصالحات، می تواند فرازونشیب های 
پرهزینه ناشی از گسست ها و شکست ها را کاهش دهد و با پیشبرد آرام اما مستمر 
روند توسعه ایران با محوریت نخبگان و پشتوانه طبقه متوسط، امید اجتماعی به 
مشارکت سیاسی را نیز افزایش دهد و تاحدی، ویژگی کوتاه مدت بودن نگاه جامعه 

به حوزه سیاست )دست کم در میان طبقات متوسط و مدرن( را تضعیف کند.
خالصه سخن اینکه: عبور از “جامعه کوتاه مدت” و “حکومت استصوابی”، 
دو هدف راهبردی و تاریخی اصالحات است؛ نه پارامترهای تعیین کننده راهبرد 
انتخابات. اصالحات باید گام به گام پیش رود تا این پارامترها به تدریج، تضعیف و 
بی اثر شوند. انتخابات 1400 می توانست فرصت دیگری برای استمرار حرکت 
گام به گام باشد که نشد. حال، چاره ای نیست جز آنکه امید داشت 1400 آخرین 

فرصت نبوده باشد...
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استمرار با تحزب محوری
زهره رحیمی

سخن نخست اینکه تعارض و اختالف بین اصالح طلبان که 
برخی را حتی وادار به ترک تشکیالت شورایی آن ها و یا پرهیز از 
پیوستن به تشکیالت ایشان نموده است، صرفًا محدود به پدیده 
و فرایند انتخابات نیست و البته رفتارها و تصمیمات انتخاباتی 
هم نمی تواند به تمامی، بیان گر تفاوت ها و مرزهای رویکردی، 
ایدئولوژیک و ماهیتی بین اصالح طلبان باشد. محورهایی همچون 
تحزب محوری، شیخوخیت گرایی، تمرکزگرایی، شفافیت سیاسی 
و ... ازجمله مهماتی هستند که فراتر از چهارچوب زمانی و فرایندی 
انتخابات، پیوندهای مادام العمر شورایی و ائتالف های مداوم بین 
تشکل ها و گروه های فعال در این جبهه را به جد به چالش می کشند.

یکی از تفاوت های مشهود در جبهه اصالح طلبان، توافق بر 
بنا  چنانچه  است.  اصالح طلبی  مفهوم  از  واحد  تعریف  سر یک 
باشد بر تعریف “استراتژی واحد انتخاباتی در سایه تفاوت های 
ایدئولوژیک” به توافق برسیم. پس بهانه ی ایجاد تشکل های 
بر  مختلف  اَشکال  به  را  سایه حضورش  که  پایداری  و  دائمی 
استقالل و حتی روند تعالی تشکیالتی احزاب می اندازد، چیست؟ 
و این استراتژی واحد انتخاباتی در سایه تفرق و گاه حتی تضاد 
ذی نفعان  عموم  سیاسی  اهداف  تأمین  در  چطور  ایدئولوژیک، 

کامیاب خواهد بود؟
یکی دیگر از اختالف نظرهای درون این جبهه، انتخاب شعارهای 
تأثیرگذار و صف شکنانه ستادهای انتخاباتی است که انگار دقت 
نظر الزم را در انتخاب آن با لحاِظ سازگاری بین گفتار و رفتار 
نداریم. به ظاهر آنجا که اردوکشی و قدرت نمایی، نقشی حیاتی 
در حرکت سیاسی ما پیدا می کند، حرف از تکثر جامعه ایران را 
سخاوتمندانه به میان می کشیم و جلوه هایی از ادعای “ایران، برای 
همه ایرانیان” را به رخ کشیده یا روی موج این شعار دل چسب 
و مترقی، سوار می شویم؛ اما در سایه افزایش فشارها و تنگناهای 
سیاسی، بازنگری و عقب نشینی را ترجیح داده و بر حفظ مرزهای 
خود با جریاناتی تأکید و اصرار می ورزیم که در سایه تحقِق “ایران 
برای همه ایرانیان”، امکان و فرصت ظهور و بروز می یابند و 
شهروندانش مشروط به این شرایط، زیستی آزاد، برابرانه و بالنده 

را تجربه خواهند کرد!
بامشی  کوتاه مدت  جامعه  اصالح  ما،  راهبرد  و  هدف  اینکه 
از سوی تمام  استمرارطلبی در سایه استصواب است، می تواند 
ذی نفعان این جریان مورد اتفاق باشد اما خوانش ما از استمرار، اینجا 
تعیین کننده است. حزبی چون حزب اراده ملت ایران، این استمرار 
را حضور پایدار احزابی واقعی با مرامنامه مشخص و سخنگویی 

شفاِف بخشی از جامعه تعریف می کند. تا در سایه ی این ماندگاری 
و تعامل و برهم کنش احزاب پایدار، جمعیت های بی نظم و نظام 
در اندیشه که از آشفتگی در گفتمان رنج می برند، در جامعه به 
آرامی مسیر اصالح بپیمایند؛ و این همان هدف توسعه سیاسی 
است که برخی از احزاِب درون این جریان اما منتقد به آن، بر آن 
اصرار می ورزند. از سویی چنانچه مدعی هستیم؛ تداوم مشارکت 
انتخاباتی، استصواب را بالموضوع می کند. منتقدین این شکل از 
مشارکت نیز مدعی هستند که در سایه استصوابی غیرمنعطف، 
به طور کل مفهوم مشارکت، تهی از معنا خواهد شد. مشارکت با 
تفسیری عمیق و ارزشمند که با بریدن پروبال آن، مفهومی غریب، 

ناکارآمد و غیراصیل از آن بر جا خواهد ماند.
با  استمرارطلبی  موافقین  که  مهمی  پرسش های  از  یکی 
تداوم مشارکت انتخاباتی باید پاسخ بدهند این است که حقیقتًا 
پیشروی هایی که از آن سخن به میان می آوریم؛ یعنی بهتر کردن 
شرایط و پس راندن مخالفان در دوره های مورد ادعا تا چه میزان 
بنیادین، ماندگار، سازنده و متحول کننده بودند؟ شاید الزم باشد تا ما 
بر سر شاخص هایی دست به توافق بزنیم و پیشروی اصالح طلبان را 
با میزان تحقق و حفظ آن دستاوردهای معیار، به سنجش بنشینیم. 
آیا در این سال ها ما در حوزه ساختاری و یا حقوقی، از اصالحاتی 
دموکراتیک و آزادیخواهانه، هرچند کوچک و محدود برخوردار 
شده ایم؟! و یا در مسیر تحقق عدالت و رفع تبعیض، گامی بنیادی 
هرچند کوتاه برداشته ایم؟! که ضمانت تداوم و اجرا داشته باشند؟ 
یا خودتعریفی های ما از پیشروی، تمامًا به دستاوردهای روبنایی از 
دموکراسی و عدالت و آزادی و جلوه های خودفریبانه از این ارزش ها 
محدود می شود که با اندک تغییر و تحولی در نیروها و دولت ها و 
شرایط، همگی تضعیف، نابود و یا حتی در جهتی معکوس به جریان 
درمی آیند؟ لذا ضرورت دارد که ما با تعیین مشخِص دستاوردهای 
معیار که پیشروی ما را در این دوره های متمادی به اثبات می رساند، 

از خودفریبی و هم زمان از فریب خوردن مصون نگه داریم.
دست آخر اینکه انتخابات به عنوان یک کارزار پیچیده ی رقابتی 
که نتایجش، مناسبات قدرت را تعیین و تفسیر می کند، الزاماتی دارد 
که هوشمندانه و مدبرانه نیست اگر غیر محتاط و مصلحت اندیش، بر 
آن چشم بپوشیم. زمینی که در آن بازی رقابتی می کنیم و قواعدی 
که طبق آن این بازی را پیش می بریم، اگر تمامًا با موازین و منویات 
یک طرف، تعیین و نگارش شده باشد. نه تنها احتمال پیروزی ما را 
بشدت کاهش خواهد داد که راه هرگونه اعتراض و نقد بر تخلفات 
و بداخالقی های صورت گرفته را نیز بر ما خواهد بست. وقتی تن 
انتخاباتِی انحصارطلبانه و تمامیت خواه  به مناسبات یک رقابت 
می دهیم، در پی آن هرگونه اعتراضی به چرایی و چگونگی، بال 
موضوع و بی پایه خوانده می شود و پاسخ جماعت تمامیت خواه این 
خواهد بود که: ورود به این رقابت با این مناسبات را خود پذیرفته اید!
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اندر مزایای ابهام

افشین فرهانچی
که  اشاره کرده اند  به درستی  یادداشت خویش  در  روح  جناب 
استمرار طلبی می تواند بخشی از استراتژی اصالح طلبان باشد و 
مزایای خاص خودش را دارد. گرچه ممکن است در درستی این 
گزاره در همه شرایط بحث باشد ولی فعاًل از این بخش می گذرم و 

از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کنم.
بحث ما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این بود که نامزدهای 
جریان اصالح طلبی الزم است مشخص و احصا شده باشند. حال 
با هر مکانیسمی که متولیان جریان و شوراهای تصمیم گیر آن در 
نظر دارند و دیدیم که جریان اصالح طلبی در انتخابات موصوف 9 
نفر را به عنوان نامزدهای احصا شده خود معرفی کرد. در مرحله بعد 
الزم است که سایر جریان ها یا احزاب دیگر نیز نامزدهای خود را 
معرفی کنند؛ یعنی به طور رسمی و مشخص جریان های معتدل تر که 
می توانند نامزد خود را از سد شورای نگهبان بگذرانند، نامزد رسمی 
و پاسخگوی خود را معرفی کنند. آنگاه متولیان جریان اصالح طلبی 
در راستای استمرار طلبی و برای جلوگیری از حذف شدن از چرخه 

قدرت با آن نامزد رسمی جریان ها یا احزاب دیگر ائتالف نمایند.
این گونه هم مرزهای جریان اصالح طلبی و اعضا آن دچار خدشه 
قرار نمی گیرد و سرمایه اجتماعی آن هرز نمی رود. هم متهم به 
قدرت طلبی صرف و عدول از اصول خود نمی شود؛ و از طرفی هم 
به عنوان یک شریک ائتالفی سهم و منافع آن ها معلوم می شود و 
در همان حوزه هم پاسخگو می گردد و مسئولیت کلی بر گردن 

ایشان نمی افتد.
دقیق  را  پیش گفته  است جریان اصالح طلبی موضوع  ممکن 
آقای حسن  جمهوری  ریاست  تجربه  ولی  باشد  نکرده  تئوریزه 
روحانی به طور عملی باعث شد که قاطبه جریان اصالح طلبی متوجه 
انتخابات  این موضوع شود و این گونه تصمیم بگیرد. در همان 
سال 139۲ نیز بهتر بود که وقتی ارزیابی ها نشان داد که نامزد 
نسبتًا اختصاصی اصالح طلبان )آقای عارف( شانس کمتری دارند، 
اصالح طلبان وارد ائتالف با جریان اعتدال گرا شود و مسئولیت و 
پاسخ گوئی مشخصی را پذیرا شود. نه اینکه با یک پیام از طرف 

آقای خاتمی، نامزد اصالح طلبان با کدورت از صحنه خارج شود 
و تمام مسئولیت دولت روحانی نیز بر گردن اصالح طلبان بیافتد.

طبیعی است که تصمیم گیری بر این اساس نیاز به زیرساخت ها و 
مهیاسازی شرایط دارد که البته در تمام ادوار اخیر فراهم بوده است؛ 
اما گروه هایی که نفع خود را در فضای ابهام آمیز، ائتالف های مبهم 
و نانوشته، مشخص نشدن دقیق مسئولیت ها و سهم ها می بینند، 
مانع از حرکت در این مسیر شدند. به طور مشخص بخشی از مدیران 
بروکرات اصالح طلب که می دانند اگر فضا ابهام آمیز باشد آن ها 
کماکان در بدنه مدیریتی دولت حضور خواهند داشت از مانع گذاران 

در برابر این سبک تصمیم گیری هستند.
در این مورد می توان مفصل و بر اساس مصادیق هم صحبت 
کرد ولی در این مجال از باب فهم راحت تر موضوع به یک مثال 

بسنده می گردد.
عمل  بنده  گفته  طبق   139۲ سال  انتخابات  در  کنیم  فرض 
می شد و جریان اصالح طلبی نه با یک تکرار بلکه در قالب یک 
تفاهم نامه به ائتالفی با جریان اعتدال گرا با نامزدی آقای روحانی 
وارد می شد. آنگاه جریان اصالح طلب می توانست درخواست های 
خود را به طور مشخص از طرف مقابل درخواست نماید که مثاًل 
آقای شکوری راد یا صفائی فراهانی را در قامت وزارت با برنامه 
مشخصی قرار دهند. طبعًا گروه مقابل با چالش روبرو می گردید 
که اگر حمایت جریان اصالح طلبی را می خواهد پس در قبال آن 
باید بخش مشخصی از قدرت را با ایشان به اشتراک بگذارد وگرنه 
تکلیف جنابان جهانگیری، خباز، صفدر حسینی و نجفی که مشخص 
است. ایشان چه در ائتالف رسمی و مکتوب و چه در یک همراهی 
غیررسمی بر مصدر مدیریت قرار خواهند گرفت. لذا بخش هایی از 
جریان اصالح طلبی که از تر دامنی دوری جسته اند از این فضای 
مبهم سود می برند و خیلی تمایلی به ائتالف های مشخص و دقیق 

و شفاف ندارند.
شاید الزم به اشاره نباشد که در تمام دموکراسی های پیشرفته 
و نیمه پیشرفته به این شیوه عمل می گردد و جریان ها و احزاب در 
ابتدا بر اصول خود پافشاری می کنند و در مرحله بعد که شرایط را 
سخت یا امکان پیروزی را کمرنگ می بینند در قالب ائتالف وارد 

حمایت از جریانات نزدیک می گردند.
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هفته نامه
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استقاللی در صنف وکالت باقی نمانده است
اراده ملت، فائزه صدر: گروه های صنفی به عنوان اجتماعی با اهداف 
مشترک، نقش مهمی در شکل دهی به حیات جامعه دارند. با توجه به تأثیر 
پررنگ این مجموعه ها، تقویت یا کاهش نقش و اختیاراتشان، همواره 
مدنظر قدرت سیاسی بود. کانون وکال یکی از قدیمی ترین مجموعه های 
صنفی ایران است که به عنوان نهادی مدنی و واسطه ای میان مردم و 
حاکمیت تعریف می شود. این مجموعه نیز در دهه های اخیر با هجمه هایی 
از سوی قدرت سیاسی روبرو بود و استقالل و کارآمدی اش زیر سؤال رفته 
است. اراده ملت در این رابطه با نعمت احمدی، حقوقدان؛ گفت وگویی دارد 

که در ادامه می خوانید:

با توجه به عضویت شما در کانون وکال، ابتدا به این مجموعه صنفی 
می پردازیم، کانون وکال در چه زمانی و با چه اهدافی تأسیس شده است؟

من عضو قدیمی ترین جامعه مدنی ایران، یعنی کانون وکال هستم. 
بعد از مشروطه پسر حسن مشیرالدوله پیرنیا، مرحوم داوود پیرنیا با کمک 
علی اکبر خان داور مرامنامه و دستورالعملی نوشتند و تشکیالتی به راه 
انداختند و جامعه وکالت را به راه انداختند. علی اکبر خان داور در زمان 
رضاشاه کانون وکال را به شکلی رسمی ایجاد کرد. در آن زمان شرط داشتن 
حداقل لیسانس برای اعضا تعیین شده بود؛ و در زمان مرحوم مصدق الیحه 
استقالل کانون وکال گذشت و این موسسه به عنوان نخستین موسسه 
تمدنی مدرن در ایران شناخته شد که پیرامون دفاع از افراد در دادگاه ها 

فعالیت کرد.

به عنوان یکی از اعضای فعال و پرکار کانون وکال، مهم ترین مشکل این 
صنف را چه می بینید و چه راهکاری برای رفع مشکل پیشنهاد می دهید؟

تا زمان انقالب جایگاه کانون وکال تعریف شده بود و برابر قانون رئیس 

کانون وکال هم سطح دادستان کل کشور است و برابر قانونی که بعد از 
انقالب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت رئیس کانون وکال از 
نظر شانیت و جایگاه و مقام برابر با قضات دادگستری است؛ اما بعد از 
انقالب این نهاد مورد هجمه قرار گرفت به گونه ای که عماًل در سال 76 با 
گذراندن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت استقالل این مجموعه از دست 
رفت و اعضای هیات رئیسه این کانون باید توسط دادگاه عالی قضات 
تأیید صالحیت شود که عمدتاً افراد مستقل در این روند تأیید نمی شوند. 
از قانون برنامه توسعه سوم نیز مرکز مشاوران را ایجاد کردند. علی رغم 
اینکه ماده یک الیحه قانون وکال می گوید: "کانون وکال یک نهاد مستقل 
است." نهاد دیگری به اسم مرکز مشاوران قوه قضاییه درست کردند و قوه 
قضاییه شروع به تربیت عده ای وکیل کرد و به آن ها پروانه دادند و اخیراً با 
قانون تسهیل کسب وکار، وکالت و نقش و جایگاه نهاد صنفی کانون وکال 
را بسیار پایین آورده اند تا جاییکه عماًل می توان گفت استقاللی در صنف 

وکالت باقی نمانده است.

چرا حاکمیت از استقالل اعضای این صنف و توانمندی کانون وکال 
جلوگیری می کند؟

نگاه حاکمیت به نهاد صنفی وکال، نگاهی ارباب رعیتی است. این نگاه 
به ویژه از زمان ریاست آقای الریجانی بر قوه قضا به شدت تقویت شد 
و عماًل حاکمیت هرروز آیین نامه و طرح و برنامه ای برای وکال دارد تا 
جاییکه نمی توان ادعا کرد کانون وکال مستقل عمل می کند. اخیراً رئیس 
فعلی کانون وکال آقای دکتر جلیل مالکی که یکی از حقوقدانان خوش نام 
و باسواد است و بیش از بیست سال رئیس دانشکده حقوق بود و در حال 
حاضر در دوره ای دوساله رئیس کانون وکال است، برای شرکت در انتخابات 
جدید مجبور به استعفا شد و ایشان را از شرکت در انتخابات دوره بعد منع 
کردند. ازاین رو می توانم بگویم نهاد صنفی وکال دوره ای خاکستری را 
می گذراند و عماًل هر صبح فکر می کنم این آخرین روز کاری این صنف 
در معنای استقالل اصناف است. ضدیت با این صنف در دهه های اخیر 
به وضوح دیده می شد به ویژه قضات و گردانندگان قوه قضاییه این نگاه 
را در دستورالعمل ها و بخشنامه ها و طرح هایی که به اجرا درمی آورند 
به خوبی نمایش داده اند و جالب اینجا است که هر قاضی قوه قضاییه که 
بازنشسته می شود به سمت وکالت می آید ولی وقتی کارمند قوه قضاییه 
هستند دشمنی و عنادی ویژه با وکال دارند. این حالت وجود دارد که زحمات 
وکیل در گرداوری اسناد و مدارک و اکتشاف حقیقت و اینکه وکال مانع از 
رفتارهای غیرحقوقی می شوند، خوشایند نیست. قضات ترجیح می دهند با 
وکالیی که حقیقت را آشکار می کنند و می توانند کم کاری ها را پیدا کنند 
سروکاری نداشته باشند. وکالت تکمیل کننده قضاوت است اما در حال 
حاضر اطالعات حقوقی وکال در تقابل با کم کاری ها و نواقص موجود 
در قوه قضاییه قرارگرفته است. ازاین رو توانمندی این صنف و استقالل 
وکال یکی از عمده علت هایی است که این مجموعه در دهه های اخیر 

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت وگو با اراده ملت گفت:
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تحمل نشده است.

نهاد صنفی وکال چگونه می تواند در مقابل تصمیمات حاکمیت، قدرت 
و اقتدار و استقالل خود را بازگرداند؟

باید از اجرای موارد و مقرراتی که ناقض استقالل کانون هستند 
جلوگیری شود. این صنف باید بر اجرای مصوبه مجمع عمومی پافشاری 
کند. اجرای آیین نامه های قوه قضاییه اگرچه کانون وکال را از بن بست 
خارج می کند اما به معنای نقض استقالل این صنف است. قوه قضاییه 
بر اجرای بی چون وچرای آیین نامه هایش اصرار دارد و با نگاهی صفر و 
صدی استقالل صنف را هدف گرفته است، در این شرایط به باور من 
کانون وکال هم باید بر مواضع مجمع عمومی ایستادگی کند. رمز توسعه 
احترام به نهادهای مدنی است. ایران به نهادهای مدنی مستقل نیاز دارد. 
کانون وکال، مجموعه نظام مهندسی و نظام پزشکی و کجا و کجا باید 
مجموعه هایی مستقل باشند که دست حاکمیت از چینش ترکیب رئیس 
و هیات مدیره و مصوبات و مقرراتش کوتاه باشد. وظیفه حاکمیت نظارت 

است نه اینکه وارد این مجموعه ها بشود و دخالت مستقیم داشته باشد.

رابطه کانون وکال با احزاب سیاسی چگونه است؟
روابط اعضا شخصی و به صورت فردی است. بسیاری از اعضای کانون 
به گروه ها یا جریانات سیاسی نزدیک هستند ولی در کلیت کانون وکال 
سمت وسوی سیاسی ندارد. البته دلیل این مسئله بیشتر به جریانات سیاسی 
برمی گردد. در ایران حزب به معنای سیاسی و در تعریف بنیادی، وجود 
ندارد. حزب تشکیالتی است که زیرساخت و شاخه می خواهد و مرامنامه ای 
دارد و باید کادر سازی کند. در این مرحله حزب می تواند یک مجموعه 
صنفی را به عنوان زیرشاخه خود معرفی کند. ولی ما چنین حزبی نداریم 
که چنان مجموعه صنفی هم داشته باشیم! احزاب ما مسئولیت قبول 
نمی کنند. به واقع بعد از حزب توده باقی احزاب ایران بیشتر به کلوپ های 
خانوادگی و دوستانه می ماند و جمعی هستند و در ایام انتخابات فعال 
می شوند و برای نامزدی تبلیغ می کنند و بعد به راحتی پراکنده می شوند. 
مثل اصالح طلبی که در مقابل پیروزی آقای روحانی که به واقع با بهره 
گرفتن از سرمایه اجتماعی اصالحات صورت گرفته بود، در ادامه هیچ 
برنامه یا مطالبه و نظارتی بر ایشان و کارنامه اش نداشتند و هزینه آن 

را دادند.
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جمهوریت منشأ مردمی دارد و حکومت دینی منشأ آسمانی

محمدصادق جوادی حصار، فعال اصالح طلب در گفت وگو با اراده ملت عنوان کرد:

اراده ملت، فائزه صدر: وقتی صحبت از حزب به میان می آید، 
ذهن ها بی اختیار نیمه دوم دهه هفتاد و شروع به کار دولت اصالحات 
و در ادامه پا گرفتن جریان اصالح طلبی را به یاد می آورند. با قرار 
گرفتن سید محمد خاتمی خاتمی در راس قوه مجریه و اجرای 
رویکرد وی در توسعه سیاسی و فرهنگی، گفتمان اصالحات در 
کشور میدان داری کرد. جبهه دوم خرداد شکل گرفته بود و نگرش 
جدیدی از تحزب بر فضای سیاسی کشور حاکم شد. امروز باگذشت 
۲5 سال از آن دوران و با توجه در فرازوفرود جریان اصالحات همواره 
این پرسش اساسی مطرح است که آیا این گروه در عرصه های 
عملکردی خویش، کارآمدی الزم را داشت؟ و توانست  همبستگی 
ملی و سایر جنبه های پدیده تحزب را در کشور محقق سازد یا 
نه؟ اگر اصالح طلبان در اجرای امر تحزب موفق نبودند، علل و 
عوامل اساسی ناکارآمدی این جریان سیاسی چه بوده است؟ اراده 
ملت در این رابطه گفت وگویی با محمدصادق جوادی حصار، فعال 

اصالح طلب انجام داده که در ادامه می خوانید:

رابطه احزاب و حکمرانی مطلوب چگونه است؟
حزب زاییده ی نظام های مردم ساالر و مدرن است. در حکومت هایی 
از رأی واقعی مردم،  پارلمان های نشات گرفته  پارلمانی اند،  که 
دولت ها را تعیین می کنند و احزاب و مردم، داور کارآمدی یا عدم 
موفقیت دولت ها هستند. چنین حکومت هایی موفق ترین های یکی 

دو قرن اخیر در حوزه کشورداری و امور مربوط به آن بوده اند.

چرا حاکمیت در ایران از اعمال یک نظام حزبی اجتناب می کند؟
نظام جمهوری اسالمی اما ماهیتًا نظامی والیی است. در نظام های 
والیی حاکمان بر مردم حکومت می کند و بر تصمیمات آن ها مهر 
تأیید یا عدم پذیرش می زند. در نظام های دموکراتیک ولی این 

مردم اند که بر عملکرد حاکمیت مهر رد و تأیید می زنند.
تفاوت ماهوی نظام والیی با نظام حزبی پارلمانی در این است که 
در نظام حزبی یا نظام های مردم ساالر دموکراتیک، همه چیز زمینی 

و متخذ از رأی مردم است. ولی در نظام های دینی و والیی یک پای 
اصلی تمام اتفاقات فرازمینی است و باید تأییدی آسمانی داشته باشد.

حکومت های دینی مردم را عنصر تحقق منویات دین و حاکمان 
دینی می دانند. درصورتی که در حکومت های غیردینی یا حکومت های 

دموکراتیک و پارلمانی حاکمان مجری منویات مردم اند.
در حقیقت تفاوت یک حکومت حزبی پارلمانی با یک حکومت 
غیر حزبی شبه پارلمانی مثل جمهوری اسالمی ایران در این است 
که در حکومت والیی همه ی آنچه در اختیار است، ابزار تحقق اراده 
حاکمیت است ازجمله احزاب، ولی در حکومت های پارلمانی همه چیز 

ابزار تحقق اراده مردم هستند، ازجمله حکومت.

تا اینجا روند تولد و فعالیت احزاب در ایران چگونه بود؟
در ایران پس از انقالب جریان هایی آمده و احزاب مختلفی را با 
خود آورده اند. ولی جریان اصلی و حزب واقعی آن است که حقیقتًا 

در بین مردم و دارای پشتوانه مردمی  باشد.
امروز جز دو جریان اصالح طلب و اصول گرا و جریان های حاشیه 
آن ها فعالیت خاصی نمی بینیم؛ و اتفاقاتی که در حوزه فعالیت های 
حزبی در کشور رخ داده آن قدر تأثیرگذار و قدرتمند نبوده که بتوانیم 
آن ها را جدی بگیریم؛ مثاًل نیروهای ملی و مذهبی زمانی فعال 
بودند ولی آن ها از مقام فعالیت سیاسی کنار گذاشته شدند. نیروهای 
اپوزوسیونی هم داخل کشور بودند که نقشه سازنده ای نداشتند. کدام 
گروه و جریانی را می توان در قد و قامت حزب و با سوابق درخشان 

معرفی کرد؟!

با توجه به حضور مداوم شما در جریان اصالحات فعالیت های این 
حزب را در مسیر نهادینه ساختن تحزب در کشور چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در حوزه ی اصالح طلبی گام هایی برای تعامل و نزدیکی بین دو 
جنبه ی مشترک در حاکمیت برداشته شد. در همان دوره تالش هایی 
صورت گرفت که بین این دو جنبه، نزدیکی و مالیمت ایجاد شود، 
ما هم معتقد بودیم که قانون اساسی با مقداری تساهل و تسامح 
می تواند ظرفیت این را داشته باشد که با تکیه بر آموزه های دینی 
اصیل اسالمی که دین را برای انسان می داند نه انسان را برای دین، 
شرایطی را فراهم کند که حاکمیت به سمت این موضوع حرکت کند 

و حکومت برای مردم باشد نه مردم برای حکومت.
تالش هایی در این مسیر صورت گرفت و مقاومت هایی واقع شد و 
جدال همیشگی بین دو قدرت آسمانی و زمینی کار را به جایی رساند 
که آقای مصباح یزدی اعالم کردند: "اصاًل انسان چه جایگاهی دارد، 
در این که حکومت تعیین کند و حکومت امری الهی است و انسان ها 

فقط باید تابع باشند."
این دو رویکرد در برابر هم قرار گرفتند و ما تالش کردیم که با 
تکیه بر آموزه های دینی و ظرفیت های قانون اساسی این دو حوزه 

را به هم نزدیک کنیم که متأسفانه تالش چندان موفقی نبود.

پیشنهاد شما برای رسیدن به نظام حزبی در ایران چیست؟
تا نگاه در میان حاکمان اصالح نشود و  همان طور که گفتم 
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ضرورت های داخلی و بین المللی به حاکمیت نقبوالند که کشور 
باید بااراده و عقیده مردم مدیریت شود نه با اراده هدایت شده توسط 
نظارت استصوابی، کار احزاب به سامان نمی شود و ما احزاب مستقل 
از قدرت و حاکمیت که بتوانند تغییر مسیر واقعی در جریان اداره 

کشور ایجاد کنند، نخواهیم داشت.
تا این بستر فراهم نشود که احزاب قدرت را تغییر دهند و در 
اختیار بگیرند و تا منشأ قدرت، رأی واقعی مردم نباشد، نمی توانیم 

انتظاری از احزاب نیز داشته باشیم.
پا گرفتن احزاب واقعی و مؤثر امری خواهشی و نمایشی نیست، 
باید ذات تحزب در کشور جاری شود، باید بستر حاکمیت حزبی 
ایجاد شود تا احزاب امکان رشد داشته باشند. وقتی امکان رشد 
داشته باشند خودشان تغییرات مؤثر و مطلوب را ایجاد می کنند. 
مثل دانه ای که در یک بستر مناسب کاشته می شود، خودش زمین 
را می شکافد و سر برمی آورد و به بار می نشیند. اگر بستر مناسب را 
تهیه کنند، نهال تحزب خودبه خود رشد خواهد کرد. بستر مناسب 
بستر قانونی است؛ یعنی قانون احزاب باید اصالح شود و مهم تر 
از قانون احزاب نگاه حاکمیت به دولت و قدرت است که آن هم 

باید اصالح شود.

افق فعالیت های احزاب کشور را در شرایط فعلی چگونه می بینید؟
مادامی که عده ای در جمهوری اسالمی باشند که احزاب را در 
کنار قوای دیگر نظام بدانند، مثل نیروهای مسلح مثل نیروهای 
آموزشی و نیروهای دولتی و بخواهند که احزاب تنها در خدمت 
نظام و ابزار تحقق آرمان های حاکمیت باشند کنند نتیجه مطلوبی 
نخواهیم گرفت. با حزب واقعی بستر کمک به حاکمیت مطلوب 
فراهم خواهد شد. ولی با خواهش نمی شود. با بیانیه صادر کردن 
که احزاب قدرتمند ایجاد نمی شود. چیزی که تا امروز اتفاق افتاده 
است، این همه رئیس جمهور آمده و رفته و بیانیه صادر کرده اند 
که اقتصاد کشور درست بشود. آیا درست شده؟ این همه آمدند و 
گفتند فساد را از بین می بریم. آیا فساد از بین رفته است؟ تا بستر 
توسعه فساد در جامعه فراهم است، بستر توسعه بی عدالتی هم در 
جامعه فراهم است. اگر بستر قانونی برای فعالیت احزاب فراهم 
شود، چهره های سیاسی قدرتمندی از دل این احزاب ظهور خواهند 
کرد. با کمک احزاب و نظارت همگانی ازجمله نظارت مطبوعات 
مستقل، توانمندی های کشور در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن 
به کار گرفته خواهد شد. آن وقت فواید حکومت حزبی مردم ساالر 

و پارلمانی چهره می نماید.
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رویدادهای ایران

هفته نامه
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رهبر انقالب: القاء بن بست و اینکه مسئوالن، اداره کشور 
را بلد نیستند، کار بدخواهان ایران است

بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار متصدیان کنگره ملی شهدای عشایر 
که ۲۲ خرداد 1401 برگزارشده بود، روز 31 خرداد منتشر شد. در بخشی از این 
صحبت های آمده است: رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و 
خوش بینی به آینده کشور را ازجمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و 
خاطرنشان کردند: القاء بی آیندگی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد 
نیستند ازجمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده 
ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و برنامه ریزی های 
مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند.

رئیس اطالعات سپاه تغییر کرد

در هفته ای که گذشت رئیس سازمان اطالعات سپاه تغییر کرد. سخنگوی 
کل سپاه اعالم کرد: با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به 
سمت رئیس سازمان اطالعات سپاه منصوب شد. حسین طائب رئیس سابق 
سازمان اطالعات سپاه نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به سمت "مشاور 
فرمانده کل سپاه " منصوب گردید. رئیس جدید سازمان اطالعات سپاه سال ها 
عهده دار مسئولیت" ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه" بود و تجارب 

فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطالعاتی دارد.

آیت اهلل مکارم: داد مردم از گرانی ها بلند است

آیت اهلل مکارم شیرازی گفت که حل مشکالت اقتصادی امروز وظیفۀ 
هر سه قوه است و انتظار مردم این است که سه قوه با هم در این خصوص 
همکاری و تالش کنند. این مرجع تقلید در دیدار سید مسعود میرکاظمی 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به گالیه های 
شدید مردم از گرانی ها گفت: امروز داد مردم از گرانی ها بلند است و می گویند 
که قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد. بر اساس گزارش دفتر آیت اهلل مکارم، 
وی در ادامه به ضرورت اقناع و تبیین برای مردم نسبت به گرانی های اخیر 
اشاره کرد و افزود: این گرانی های افسارگسیخته باوجود افزایش درآمدهای 
نفتی دولت به عنوان معمایی برای مردم شده که الزم است دولتمردان جواب 

قانع کننده ای برای آن داشته باشند.

تهیه و تنظیم از پیام فیض

ایران در هفته ای که گذشت  
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قاضی زاده هاشمی: هنوز حجم اختالس هایی را که در 
بنیاد شهید اتفاق افتاده، نمی دانیم

امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید گفت: هنوز ما حجم 
خساراتی را که واردشده است و اختالس هایی را که اتفاق افتاده است نمی دانیم. 
روز های گذشته مدیرعامل فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش می داد، 
فقط یکی از شرکت ها حدود 5 هزار میلیارد تومان اختالس انجام داده است. 
وی به تسنیم گفت: این فقط یک نمونه از بانک دی بود، حاال همین مسائل 
در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جا های مختلفی که 
اخبارش هر از چند گاهی به گوش می رسد، هم تا حدی وجود دارد، درحالی که 
این مجموعۀ انقالبی، مقدس و وابسته به شهدا، باید پاک ترین و تمیزترین 

سازمان باشد.

زلزله در افغانستان با 2500 کشته و زخمی
روز چهارشنبه در جنوب افغانستان زلزله ای به بزرگی 6.1 دهم ریشتر رخ داد. 
حمید حسن، یک مقام وزارت کشور افغانستان، اعالم کرد تعداد قربانیان زلزله 
اخیر در این کشور به هزار و 500 تن رسیده و تعداد مصدومان بیش از دو هزار 
نفر است. هم زمان سخنگوی دولت طالبان از دریافت کمک های بشردوستانه 
از برخی کشورها ازجمله ایران خبر داد. حمید حسن گفت وزارتخانه های 
مختلف دولت طالبان عملیات مشترکی را برای کمک به زخمی شدگان 
انجام داده اند و گروه های تخصصی را برای ارائه کمک های پزشکی، با بالگرد 
به محل اعزام کردند. زلزله ای به بزرگی 1/6، صبح روز چهارشنبه اول تیر 
مناطقی در حدود 160 کیلومتری جنوب شرقی کابل، در والیت های پکت 
یکا و خوست را لرزاند و صدها خانه ازجمله 600 خانه را در خوست ویران کرد. 
رسانه های افغانستان گزارش دادند زلزله اخیر بیش ترین خسارت های جانی و 
مالی را در ولسوالی  )استان( های نکه، گیان، برمل و زیروک پکتیکا و ولسوالی 
سپیری خوست بر جای گذاشته است. این در حالی است که هماهنگ کننده 
کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اعالم کرد این سازمان 
تجهیزات موردنیاز را برای انجام عملیات امداد و نجات در اختیار ندارد. از سوی 

دیگر کاخ سفید اعالم کرد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به سازمان های 
دولتی دستور داده تا گزینه های این کشور را برای کمک به آسیب دیدگان 
زلزله افغانستان ارزیابی کنند. هم زمان ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، در 
حساب توییتر خود از دریافت کمک های بشردوستانه کشورهای قطر، پاکستان 
و ایران خبر داد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان و مقام های شماری از 
کشورها و نهادهای بین المللی، همدردی شان را با بازماندگان زلزله افغانستان 
ابراز و برای کمک رسانی به آسیب دیدگان اعالم آمادگی کردند. زلزله روز 
گذشته در افغانستان مرگبارترین زلزله در این کشور در طول ۲0 سال گذشته 
بود. پیش تر و در سال ۲015، در زلزله ای در شمال شرق افغانستان صدها نفر 

در این کشور و همچنین در شمال پاکستان کشته شدند.

رکوردشکنی تورم ماهانه

گزارش مرکز آمار ایران از رشد قیمت ها در خرداد 1401 را باید حیرت انگیز 
و وحشتناک خواند. مسئله تنها شکستن رکورد تورم ماهانه و مخصوصاً میزان 
افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به ماه قبل نیست. آنچه همه را شوکه کرده، 
شدت و بزرگی این رکوردشکنی است. قیمت ها در این یک ماه آن قدر باال 
رفته که بازگشت نرخ تورم به زیر 40 درصد تا پایان امسال تقریباً غیرممکن به 
نظر می رسد. طبق برآوردهای مرکز آمار، قیمت کاالها و خدمات مصرفی از 
اردیبهشت تا خرداد به طور متوسط 1۲.۲ درصد افزایش یافت که باالترین نرخ 
تورم ماهانه در ایران از زمانی است که این نرخ در سال 13۸1 توسط مرکز آمار 
منتشرشده است. بخش اعظم این تورم ماهانه ناشی از باال رفتن قیمت مواد 
غذایی بود که یک ماهه به طور متوسط ۲5.9 درصد گران تر شدند. برای درک 
بزرگی این اعداد، این مسئله را در نظر بگیرید که اگر قیمت ها ماهی 1.5 درصد 
باال بروند، بعد از یک سال ۲0 درصد افزایش پیداکرده اند. رشد ۲.۸ درصدی 
ماهانه قیمت ها هم پس از یک سال به تورم 40 درصدی منجر می شود. تورم 
ماهانه کل اقالم مصرفی در خردادماه بیش از چهار برابر و برای مواد غذایی 
بیشتر از 9 برابر این رقم بود. متوسط تورم ماهانه در ۲0 سال گذشته 1.6 درصد 

بوده و رکورد قبلی این شاخص 7.1 درصد بود که مهرماه 1397 ثبت شد.
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معرفی و پیشنهاد
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معرفی فیلم

و اما؛
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

دیدن این فیلم هم برای دغدغه مندان طبیعت و هم برای 
آرمان گرایان سیاسی می تواند پیام هایی داشته باشد تا شاید با تجربه 

زیسته دیگری، اندکی بر تجربه ما افزون گردد.

)The wild(وحشی

سفری کند، طاقت فرسا و البته خام

فیلم وحشی داستان یک پیاده روی طوالنی را روایت می کند. سفری 
بیش از هزار مایل از کویر کالیفرنیای جنوبی تا جنگل های انبوه او ریگان.

داستان این فیلم بر اساس کتاب معروف شرل استراید با همین عنوان 
است و درواقع بخشی از زندگی نامه خود استراید می باشد. فیلم در مورد سفری 
تنها در طبیعت است، آنچه مطمئناً انسان های زیادی در زندگی امروز به آن 
می اندیشند و آرزوی آن را دارند، اما موانع مختلفی در سر راهشان وجود دارد.

پس مخاطب می تواند به تماشای این فیلم نشسته و اجازه دهد فرد 
دیگری به جای او این کار را انجام دهد.

پس از سفری کند، طاقت فرسا و البته خام شرل تبدیل به شخصیت 
اصلی ما می شود و خواسته یا ناخواسته در جایگاه قهرمان فیلم قرار می گیرد و 
سفرش را از صحرا و در گرمایی تجربه می کند که ما هم طمع آن را از پشت 
قاب تصویر می چشیم.

این فیلم در زیر متن خود دارای رگه های از طبیعت گرایی است که تا 
حدی تحت تأثیر نگاه استراید و تا حدی تحت تأثیر نگاه ژان مارک ولی 
)کارگردان فیلم( است و در فیلم هیچ گونه آزاری به طبیعت مشاهده نمی شود 
بلکه نشان می دهد چگونه عناصر طبیعت به او جذب می شود.

در نمای از فیلم، شریل استراید در کنار یک هم سفر در یک لوکیشن 
چشم نواز و در حال تماشای یک منظره زیبا می گوید: کسی نیست که منتظر 
آمدن من باشد! به عبارتی شخصیت اصلی ما چیزی برای ازدست دادن ندارد و 
معتقد است:
_اگر جرئت ناامیدت کرد از جرئت هم فراتر برو!

درواقع این فیلم نوعی خودشناسی روانکاوانه است که در دل طبیعت رخ 
می دهد



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

34

شامره41
6 تیر 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

پیشنهاد کتاب

کتاب “کودتا” نوشته نویسنده سرشناس تاریخ معاصر ایران، یرواند آبراهامیان 
می باشد. این کتاب در مورد کودتایی صحبت می کند که همه ما اسم آن را حداقل 
یک بار شنیده ایم. کودتای ۲۸ مرداد سال 133۲ که طی آن دولت دکتر مصدق 
سرنگون شد و محمدرضا شاه پهلوی به شکلی استبدادی حکومت را بر دست 
گرفت. کتاب “کودتا” با محوریت موضوع نفت و ملی شدن این صنعت، به عوامل 
این کودتا و نقش کشورهای اروپایی و مخصوصاً آمریکا و تأثیر روابط ایران و آمریکا 
می پردازد.
در این کتاب، “یرواند آبراهامیان” در چهارفصل زیر صحبت می کند:
1. ملی شدن صنعت نفت
۲. مذاکرات انگلیس و آمریکا
3. کودتا
4. میراث

کتاب “کودتا” رازهای زیادی را راجع به کودتای ۲۸ مرداد برمال می کند. 
تأثیرات قدرت های بیگانه در آن دوران و نقش تبلیغات را هم به خوبی تفسیر می کند 
که می تواند کتاب بسیار جذابی برای کسانی باشد که می خواهند راجع به تاریخ 
کشورشان اطالعات دقیق و کارشناسانه ای داشته باشند.
قسمتی از کتاب کودتا )لذت متن(

 ملی شدن زمینه ساز آغاز مبارزه ای با ماهیت بردوباخت شد. از دیدگاه مصدق 
و ایران، ملی شدن به معنای حاکمیت ملی و حاکمیت ملی نیز به معنای کنترل و 
نظارت بر اکتشاف استخراج و بهره برداری از نفت بود؛ اما از نظر بریتانیا و شرکت 
نفت انگلیس و ایران، معنای ملی شدن دقیقاً برعکس بود. این اقدام از دیدگاه آنان 
به مفهوم ازدست دادن نظارت بر اکتشاف استخراج و بهره برداری از همان نفت بود. 
ستیزهای سیاسی معموالً جایی برای مصالحه هم باقی می گذارند؛ اما این مناقشه 
فضای بسیار اندکی را باقی گذاشته بود. کنترل و نظارت یا باید - آن گونه که مصدق 
پافشاری می کرد - در اختیار ایران قرارمی گرفت و یا - همان طور که بریتانیا نیز 
سرسختانه تأکید می ورزید - باید تحت کنترل بریتانیا و یا حداقل خارج از کنترل 
ایران قرار می گرفت.

و اما؛
بعد از ناکامی جنبش مشروطه، دومین خیزش مردم ایران در 
راستای رسیدن به حکومتی دموکراتیک و مستقل با کودتای 
28 مرداد متوقف شد. مجموعه ای از اشتباهات، کم تجربگی ها 

و بدشانسی ها منجر به موفقیت این کودتا گردید گرچه باید 
اذعان کرد حتی اگر در آن زمان هم کودتا به ثمر نمی رسید 
شرایط به گونه نبود که جنبش مردمی بتواند به راحتی از این 
پیچ تاریخی عبور کند. خواندن این کتاب را به تمام کنشگران 
سیاسی و اجتماعی ایران توصیه می نماییم.

معرفیکتابکودتااثریرواندآبراهامیان

رازهای سربه مهر کودتای 28 مرداد
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معرفی چهره

۲7 خردادماه استاد احمد مهدوی دامغانی نویسنده و پژوهشگر ایرانی، 
متخصص در ادبیات عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و دانشگاه هاروارد 
درگذشت. وی در سال 1305 در مشهد به دنیا آمده بود و بعد از تحصیالت 
حوزوی و آکادمیک در سال 134۲ از دانشگاه تهران درجٔه دکتری در زبان 
و ادبیات فارسی گرفت. سپس به عنوان استاد دانشگاه تهران به تدریس در 
دانشکده های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال 1353 تا 
1354 در دانشگاه مادرید به تدریس ادبیات عرب و فارسی و فقه اسالمی 
اشتغال داشت. مهدوی دامغانی چندین سال سردفتر اسناد رسمی در 
تهران و از سال 1354 رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی بود. احمد 
مهدوی دامغانی از سال 1366 مقیم آمریکا و در دانشگاه هاروارد و دانشگاه 
پنسیلوانیا مشغول به تدریس در مقطع دکترا و پست دکترا بوده است.

و  کلیله ودمنه  عربی  ابیات  مآخذ  او  مقاله های  مشهورترین  از 
ابیات عربی مرزبان نامه است. از کتاب های چاپ شده مهدوی  مآخذ 
»نسمۀالسحر  تصحیح  نسفی،  »کشف الحقایق«  بر  دامغانی، عالوه 
به ذکر من تشیع و شعر« و تألیف »شاهدخت واالتبار شهربانو والده 
معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد علیهما السالم« است.

وی در مصاحبه ای که چندی پیش با ایشان انجام شد در پاسخ به دلیل 

رفتنش از ایران گفت: راستش را بخواهید چنین مقدر شد که رفتاری با 
من بشود که دلم را شکست ولی از کسی هیچ  گالیه ای ندارم. درحالی که 
»می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم« وصف الحال من  بنده بود به حکم 
»و ارض اهلل واسعه« در سال 1364، وطن را ترک گفتم و به امریکا آمدم.

وی در سال های جوانی مدت کوتاهی به فعالیت سیاسی در قالب حزب 
وحدت ایران اشتغال داشته است. حزب وحدت ایران در سال 13۲5 به 
دنبال انشعاب گروهی از اعضای حزب ایران تشکیل شد. در تیرماه 13۲5 
پس از ائتالف حزب ایران با حزب توده )موسوم به جبهه مؤتلفه احزاب 
آزادی خواه( دکتر شمس الدین جزایری و تنی چند از دیگر مخالفان ائتالف از 
آن حزب جداشده و حزب وحدت ایران را تأسیس کردند. پس از تشکیل حزب 
وحدت ایران شخصیت های سیاسی همچون سید حسن زعیم، ذکاءالدوله 
غفاری، احمد متین دفتری، حسن نزیه، هادی اشتری، محمدامین ریاحی، 
محمدحسین میمندی نژاد، محمد نخشب و رحیم صفاری به آن پیوستند. 
ارگان حزب روزنامه شفق بود. حزب وحدت ایران پس از آنکه در انتخابات 
دوره پانزدهم مجلس شورای ملی از دکتر محمد مصدق حمایت کرد، در 
شهریور 13۲6 منحل شد. خاطرات ایشان از این فعالیت حزبی در مجله بخارا 
منتشرشده است که در شماره های بعدی نشریه تقدیم شما عزیزان می گردد.

احمد مهدوی دامغانی درگذشت

درگذشتی فروتنانه
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معرفی رویداد

تور دو فرانس یا تور فرانسه معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جاده 
دنیاست که در سال 1903 تأسیس شده است و اکنون هرساله به مدت 
سه هفته در جاده های فرانسه و کشورهای پیرامون آن، در فصل تابستان 
برگزار می گردد. این مسابقه معمواًل از مرکز شهر پاریس شروع شده 
و در همان جا به پایان می رسد. امسال این مسابقات از 10 تیرماه و از 
شهر کپنهاگ دانمارک آغاز می شود. این تور شامل ۲1 روز مسابقه ای 
و ۲ روز استراحت است که مسافت 3500 کیلومتر را پوشش می دهد.

در این مسابقه عالوه بر جایزه اصلی پیراهن زرد یا پیراهن طالیی 
چند جایزه دیگر نظیر جایزه امتیازی: پیراهن سبز، جایزه کوهستان، 
جایزه تیمی، جایزه رکاب زنان جوان و جایزه جنگندگی نیز وجود دارد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات متفاوت بوده و معمواًل ۲0 
تا ۲۲ گروه با 9 دوچرخه سوار در این مسابقات شرکت می کنند که 
هر گروه تدارکات و پشتیبان و تعمیرکار و مدیر خاص خود را دارد. 
ایران نتوانسته است در این مسابقات  از  تاکنون هیچ ورزشکاری 

حضور یابد. حدود یک دهه قبل با به عضویت درآمدن امیر زرگری 
در یک گروه حرفه ای فرانسوی این امید زنده شد که شاید ما نیز 
شرکت کننده ای در این مسابقات داشته باشیم که متأسفانه مقدور نشد.
در ایران نیز ما یک تور دوچرخه سواری بین المللی داریم به نام 
تور ایران )آذربایجان(. این تور معتبرترین تور دوچرخه سواری 
ایران و قدیمی ترین تور دوچرخه سواری در قاره آسیا بشمار 
می آید که همه ساله در اواخر بهار در منطقه آذربایجان ایران 
در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل زیر 
نظارت فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری )UCI( برگزار 
می شود. نخستین دوره این رقابت ها در سال ۱۳۶۵ برگزار شد. 
سی و چهارمین دوره این تور در سال ۱۳98 برگزارشده است و 
امید می رود در سال جاری )مهرماه( ۳۵ امین دوره آن برگزار شود.

تور دو فرانس

آرزوی دست نیافتنی
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یک عکس و چند نکته

زندانبانان نیز دربندند
در این شماره ما به مسائل و مشکالت شغلی زندانبانان نگاهی می اندازیم. شغلی که در پس حصارهای بلند زندان از دیده ها پنهان است و کمتر کسی                             

پای صحبت های ایشان می نشیند. ایشان نیز مشابه بسیاری از شغل های پنهان دیگر با مشکالتی روبرو هستند که در زیر شمه ای از آن ها میاید:
عدم تمایل به معرفی شغل خود در محافل عمومی.  •

ارتباط با افرادی که تجربه شکست ها و فرودهای فراوان در زندگی داشته اند و این سوابق بر روان و رفتار آن ها تأثیرات منفی عمیقی گذاشته است.  •
تجربۀ عجز مکرر در مقابل احساس غمخواری و کمک به زندانی های متعدد و متکثر.  •

فضای کاری بسته، نازیبا، ناشاد و بسیار اندوه بار.  •
تأثیرات منفی ناشی از مشاهده مکرر و دائمی چهرة ناخوشایند زندگی روی هستی شناسی و نگاه به زندگی.  •

دشواری مدیریت ارتباط فرد با اعضای خانواده و نزدیکان.  •
سازگاری با احساس منفی و نه چندان تأییدکننده جامعه به این شغل.  •

در معرض تهدیدات جسمی ناشی از سوی رفتار یا خشونت در محیط.  •
دشواری های شغل شیفت در گردش.  •

دامنه اختیارات بسیار اندک برای تغییر و بهبود در مناسبات و روابط کاری.  •
تأثیرات منفی و درازمدت روانی بر فرد.  •

مدیریت چالش  هایی چون نوع مواجهه با درخواست های غیرقانونی و غیراخالقی در محیط کار.  •
داوری شدن زندانبان به عنوان مهره ای در نظام قهری زندان درعین حال، فقدان اختیار برای هرگونه تنظیم یا تغییر شرایط.  •

مشاغل دور از نظر

تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران
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اخبار حزبی

هفته نامه
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از ابتدای تیرماه دفتر رسانه ای حزب باهدف پوشش دادن و 
تسهیل فعالیت های مجموعه رسانه های حزب در تهران افتتاح 
شد. باتوجه به پایان یافتن پاندمی کووید 19 و طبیعی شدن 
فعالیت های فیزیکی، مجموعه مدیریتی حزب این فضا را برای 
فعالیت های رسانه ای مهیا کرده است تا اعضا و عالقه مندان 
بتوانند در آن به فعالیت بپردازند.

مجموعه های رسانه ای حزب شامل انتشارات، هفته نامه و 
وب سایت حزب می باشد.

انتشارات حزب تاکنون 14 عنوان کتاب منتشر کرده است و 
سه کتاب دیگر نیز در دست چاپ دارد.

نشریه اراده ملت نیز به طور منظم و به صورت دوهفتگی چاپ 
می شود که تاکنون بیش از 40 شماره از آن منتشرشده است.

وب سایت حزب نیز یکی از وب سایت های حزبی فعال ایران 
است که با بخش های متنوع اطالعات و اخبار مرتبط با حزب 
اراده ملت ایران را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد.

آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب با مدیریت شمس 
افرازی زاده روز یکشنبه ۲9 خرداد برگزار شد. در این جلسه 
بعد از تبادل آخرین اخبار ایران و جهان اعضا به بحث در 
مورد جایگاه و نقش اصالح طلبان در دو دهه اخیر تاریخ 
ایران پرداختند.

سخنران اصلی این جلسه دفتر سیاسی علی صابری 
عضو شورای مرکزی حزب بود.

رسانه های حزب اراده ملت ایران )حاما( صاحب دفتر شدند.

جایگاه و چشم انداز اصالح طلبان در ایران امروز به بحث گذاشته شد.
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فصلنامه خاطرات سیاسی شماره 16 )بهار 1401( منتشر شد
پرونده اصلی شماره بهار 1401 این نشریه با عنوان )تغییر خونبار 
54( به ماجرای جنجالی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق از 
اسالم به مارکسیسم اختصاص یافته در این مورد با چهره های شاخص 
مبارز در قبل از انقالب 57 مصاحبه شده است.

همچنین این شماره حاوی مطالبی درباره مرحومان ری شهری، 
براهنی، رضا قلی و دعایی می باشد.

تغییر خونبار سال ۱35۴ سازمان مجاهدین 
در نشریه خاطرات سیاسی بازخوانی شد.

پنجمین کتاب از مجموعه “گامی با نهادهای مدنی” روانه ارشاد شد.

از همان تأسیس انتشارات حزب باتوجه به 
اهمیت نهادهای جامعه مدنی در ساختار 
سیاسی اجتماعی مدیران انتشارات بر آن شدند 
تا کتاب هایی را تحت عنوان “گامی با نهادهای 
مدنی” منتشر کنند. خوشبختانه این رؤیا محقق 
گردید و تاکنون چهار عنوان کتاب تحت این 
َفرَوست یاسری منتشر شد.

اینک پنجمین کتاب این َفرَوست یاسری آماده 
شده است و برای کسب مجوزهای الزم به وزارت 
ارشاد ارسال گردیده است.

کتاب پنجم این مجموعه با عنوان “نقش شورا 
در توسعه سیاسی )با نگاهی به شورای شهر 
تهران( “ توسط بهرام سرمست، داریوش قنبری و 
شهرام آقایاری تألیف شده است.

در دیباچه این کتاب می خوانیم:
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. یکی از مسائل شهری در جامعه ایران را می توان عدم 
مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری دانست، به طوری که اثر تصمیم گیری های 
شهری بدون دخالت شهروندان صورت می گیرد و آن ها در تصمیم گیری های کالن شهری نقش 
قابل مالحظه ای ندارند. از همین رو بحث مشارکت مردمی به صورت گسترده در سطح جامعه و 
محافل آکادمیک و اداری مطرح شده و کاربرد آن در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و ازجمله در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران طی دهه 70 مطرح شده 
و از سوی مسئوالن اجرایی و سیاسی کشور مورد تأکید قرارگرفته است. به منظور ارتقای نقش 
نهاد شورای شهر به مثابه قوی ترین نهاد مردمی در نظام مدیریت توسعه شهری، ارزیابی عملکرد 
این نهاد و شناسایی آسیب ها، چالش ها و تنگناهای آن ضروری است. براین اساس در کتاب 
حاضر به بررسی و شناسایی آسیب ها، چالش ها و تنگناهای شورای شهر تهران پرداخته شد.
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سیاستبهزبانخودمانی
)چه می خواهیم و چه نمی خواهیم؟(

در دنیای سیاست و هرآنچه به اسم دنیای سیاست 
می شناسم:

من چه می خواهم؟
و چرا آن را می خواهم؟

من چه نمی خواهم و چرا نمی خواهم؟
برای به دست آوردن آنچه می خواهم چه می کنم؟

در مواجهه با آنچه نمی خواهم چه می کنم؟
میاِن این همه خواستن و نخواستن، کدام ها مهم ترند؟ 

و برای پرداختن به آن ها از کجا آغاز کنم؟

بین این همه نیاز و دغدغه، خواستن و نخواستن تفاوت 
بسیار است. بعضی در دایره هستی است. بعضی در گستره 
موجودات زنده. بعضی پیرامون مسئله بشر. بعضی مرتبط 
با ایران. برخی محدود به تاریخ معاصرمان. برخی هم 

پدیده هایی در دوره های سنین آگاهی خودم.
در کدام محور و بر کدام مسائل و از کدام نقطه آغاز 

کنم؟
آیا دانش، مهارت و تجارب خودم برای این آغازیدن 

کافی است؟
مبارزه کنم؟  بیاموزانم؟  بیاموزم؟  بگویم؟  بنویسم؟ 

مطالبه کنم؟ بسازم یا فرو گریزانم؟
و آیا می دانم که تمام اینها در عمر کوتاه و محدود من، 

همه باهم ممکن نیست؟!
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هفته نامه

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
43

شامره 41

6 تیر 1401

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

www.khsmag.ir
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مالی  -نرم افزار های جامع و یکپارچه اداری   

66201232-3، 66201458تلفکس:    info@zoubin. ir   

z o u b i  n  .  i  r   

01، واحذ 3،طبقه 24دفتر مرکزی، تهران ، کریمخان، خیابان خرمنذ جنوبی،پالک   
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پرتال اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران

http://erademelat.ir

مرجع رسمی اطالع رسانی حزب اراده ملت ایران 
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پرتال اطالع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

دربارهما

ی  پدیده ا ن  به عنوا نه ها  رسا جدید  نیای  د ر  د  
نند،  می رسا ظهور  منصه  به  ا  ر قعیت ها  وا  ، ر ثیرگذا تأ
ه  یگا جا و  نقش  مد  آ ر کا ری  بزا ا ن  به عنوا و  ین ر ا ز ا
به ویژه سیاست  در عرصه های عمومی  تعیین کننده ای 
احراز می کند. با این تفطن و التفات هستی شناختی به 
یدئولوژیک  ا ه  نگا هرگونه  ز  ا پرهیز  با  نه،  رسا مقوله 
راده  ا به منظور تحقق  و  نعکاس صدای مردم  ا باهدف 
ملت در عرصه نظارت و شفافیت و در چارچوب آرمانه ای 
حاما، در پی اخذ مجوز  نشریه ارگان حزب، کارگروه 
با  ما  حا عضو  نه  رسا اصحاب  ز  ا متشکل  حزب  نه  رسا
با  مرتبط  مسائل  مورد  در  تبادل نظر  و  بحث   رویکرد 

رسانه ها فعالیت خود را آغاز نمود. هفته نامه اراده ملت  
به عنوان یک رسانه حاصل تالش گروهی اعضاء حزب 

اراده ملت ایران بود.
بر سر  بحث  ه،  را آغاز  در  و  نخستین  روزهای  در 
انتشار یا عدم انتشار یک نشریه  مکتوب بود ولی امروز 
ملی  نه  کتابخا در  نمایه سازی  با  ملت  ده  را ا هفته نامه 
جمهوری اسالمی ایران جزئی از تاریخ شد. گزافه نیست 
اگر هفته نامه اراده ملت را بخشی از تاریخ بدانیم زیرا 
ز  ا آیندگان  و  تاریخ هستیم  نوشتن  ما در حال  اکنون 
روی آنچه برای آنان به میراث می گذاریم ما را قضاوت 

خواهند کرد.


