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شیفتپارادایمیروحانیازمنتهیالیهچپگراییبه نهایتراستگرایی
حسن اکبری بیرق

تحلیلگرمسائلسیاسیایران

h.akbaribairagh@gmail.com

نگارنده این سطور در مردادماه  1396پس
از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست
جمهوری و پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم،
زمانی که هنوز طنین سخنرانیهای توفانی
روحانی در گوشمان بود ،طی مقالهای با عنوان

«روحانیوفرصتخوشنامی»()http://siasatnegaar.blogfa.com/post/74

خاطرنشان شده بود که قضای یزدان و هوشیاری ملت ایران و ابر و باد و مه و خورشید و فلک به هم
برآمدهاند و موقعیتی تاریخی در آستانه دهه پنجم انقالب نصیب روحانی کردهاند تا با چند حرکت
متهورانه و خارقالعاده ،نهتنها جمهوری اسالمی ایران را وارد دورهای نوین از حکمرانی و سیاست
ورزیبکند،بلکهنامخویشرابرخالفتمامیاخالفواسالفمبارزشبرتارکتاریخایرانجاودانه

سازد و دستکم خوشنامی خویش را تضمین کند .در ایام نگارش آن مقاله نه ج ّو جامعه متشنج و
ناآرام بود ،نه خبری از تورم 50درصدی بود ،نه دالر گران شده بود ،نه ترامپ برجام را پاره کرده بود و
نهرئیسجمهورمملکتتهدیدبهغرقدراستخرفرحشدهبود؛فقطآسمانرقبایشکستخورده
روحانی کمی تا قسمتی ابری بود و بس .اما امروز کارها از لونی دیگر است؛ نظام جمهوری اسالمی
شورشهایخیابانیدیماه 96راپشتسرنهاده،ایاالتمتحدهامریکاازبرجامخارجشده،فشاری
حداکثری به این نظام وارد آورده ،به خلیجفارسی لشکر کشیده و کمر مردم ایران زیر بار مشکالت
اقتصادیومعیشتیخمیدهاست.
نظام جمهوری اسالمی ایران از آغاز تاکنون هیچگاه در وضعیتی پایدار و بی بحران و حداقل بی
چالشبهسرنبردهاستاماحقایناستکهبگوییمهیچگاهنیزتابدینحدباخصومتاستکبارجهانی
روبرونبوده؛حتیدردورانجنگهشتساله؛وبهتبعآنشایدبتوانادعاکردکهحسنروحانینیزدر

طولپنجاهسالمبارزهومدیریتش،هرگزاینچنینباکوهیازمشکالتوابرچالشهامواجهنبوده
است.درستاستکهبختبلنداوباحمایتهاشمی(ره)وخاتمییارگشتودرسال 1392روانه
پاستورشساختامااینبختیاریدولتمستعجلبودودیرینپاییدکههمهرشتههایبرجامیاش
پنبهشدطالعبلندشروبهافولنهادوشدآنچهنبایدمیشد.
یالیهچپگراییبه
اماهیچیکازبداقبالیهایمذکورتوجیهگرشیفتپارادایمیروحانیازمنته 
نهایت راستگرایی نمیتواند باشد؛ ُطرفه اینکه ،هم گفتمان او در کارزارهای انتخاباتی سال 92و
هم مجموعه عملکردش در دولت یازدهم ،موسوم به تدبیر و امید ،کموبیش از وفاداری او به عهدی
کهبامردمبستهبودحکایتمیکرد؛سخنرانیهایتبلیغاتیاشنیزدرسال 96نویدآنمیدادکهاین
بارکشتیبانراسیاستیدیگردرپیشاستوالباقیوعدههایمعطلاوصورتتحققخواهدیافت.
اتمامحجتروحانیباکابینهفرتوتشدرافطاریرمضان 96نیزمهرتأییدیبودبرآنچهمیپنداشتیم.
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توهم توطئه  و   انزوای سیاسی

روحانیوفرصتیبرایماندگاری

شیفتپارادایمی
روحانیازمنتهیالیه
چپگراییبهنهایت
راستگرایی
ادامه از صفحه اول
ولی نه چینش کابینه دوازدهم ،نه
عزل و نصبهای متعاقب آن در سطح
معاونان و مشاوران و نه ادبیات گفتاری
او در زمستان  96و بهار  97و پسازآن،
چشمانداز مثبتی پیش روی هواداران
کمتوقعشترسیمنکردکههیچ،امروزه
نیزمواضعتندترازرقبایانتخاباتیاش
در قبال مسائل جهانی و منطقهای و
نالمللیموجبحیرتهمگان،حتی
بی 
دشمنان،شدهاست.
همهکسانی که دستی از دور بر
آـش سیاست ورزی ایران دارند ،از
محدودیتهای پرزیدنت روحانی و
پیشینیانش در عرصه مدیریت اجرایی
کشور آگاهاند؛ هنوز از خاطرمان
نرفته است لوایح دوگانه و شکوه و
گالیه رئیس دولت اصالحات از نبود
اختیارات برای رئیسجمهوری که
شأنش در حدّ یک تدارکاتچی نیز
نیست و هنوز فراموشمان نشده است
قهر و آشتی رئیس دولت مهرورزی که
مواضعش نزدیکتر از هاشمی (ره) به
مواضع رهبر انقالب بود و طبع ًا راهش
هموارتر.امااینرانیزبایددرنظرگرفت
کهدکترروحانیباچالشیروبروستکه
بهراحتیقابلتبدیلبهفرصتیبیبدیل
است .او درزمین ه و زمانهای مدیریت
میکندکهگرچهدشواراستوناهموار
اماقدرتمانوریدراختیاراونهادهاست
که در شرایط عادی غیرممکن است .او
بایدازاینشرایطویژهکهبرکشورحاکم
استنهایتبهرهرابردهوبابازگشتبه
شعارهایانتخاباتیاش،قرائتنوینیاز
مردمساالریدینیرابهنمایشبگذارد.
کافی است کلیدواژههای سخنرانی22
بهمنسال96خودراکهبرمذاقرقیبانش
خوشنیامدبهخاطرآوردهوبرهماننهج
کههماناحاکمیتارادهملیاستسخن
راندوعملکند؛بهویژهاینکهدرشرایط
حساس این روزها ،اختیارات ُمکفی از
سویرهبریدراختیاررؤسایقواقرار
دادهشدهاست.
مبنایاینانتظارازروحانیمبتنیبر
یک بنیان تاریخی و یکپایه حقوقی و
قانونی است .تفصیل آن اینکه گذشته
چند هزارساله ایرانزمین گواه آن است
که مردمان این خاک پاک همواره در
جستجوی شمایلی نمادین و قهرمانی
فرهمند و کاریزماتیک بودهاند تا در پی
اوروانشدهوسرنوشتخویشرارقم
زنند.اگرنظریبهدورواطرافمانبکنیم
میبینیمکهتنهاکسیکهدرساختارقدرت
اجراییدرکشور،مستظهروپشتگرم
بهرأیمستقیماکثریتمردماست،دکتر
حسنروحانیاست.ازسویدیگرنیز
او باالترین مقام رسمی کشور بعد از
رهبر است و اختیاراتش بر روی کاغذ
وبرطبققانوناساسیچندانهستکه
بتواندکشتیطوفانزدهایرانرابهساحل
امنوآسایشرهنمونشود.همچنانکه
درگذشته دست به این کار سترگ زد و
سایهشومجنگراازسراینملتبرطرف
ساخت و اجماع جهانی را در همراهی
باایرانبابرجامبهدستآورد.تنهاکافی
استبالتشبیهمثلهمتایآمریکاییاش
چند دستور اجرایی که در ادامه بدانها
اشاره خواهم کرد ،صادر کرده و ورق را
بهنفعحاکمیتملیبرگرداندودرسایه
آنتمامیتهدیداتبینالمللیراکماثر
وسرانجامبیاثرسازد.

سیاست

[ داخلی ]

جواد مسعودی

پژوهشگر و روزنامه نگار
masoudi.j1347@gmail.com

بین ظاهر و باطن سیاست در ایران شکاف
عمیقیوجوددارد.البتهاینشکافبینظاهروباطن
سیاست بیشک در همه نظامهای سیاسی وجود
دارد ،اما گستره شکاف میان این دو در بین کشورها
متفاوت است .طبع ًا در کشورهای دموکرات و
علی اکبرمختاری

روزنامه نگار و فعال سیاسی
aamokhtari20@gmail.com

مردم ساالری آنالین :ایرانیان
در طول تاریخ با ویژگیهای
نیکویی چون مهماندوستی،
عطوفت و خون گرمی شناخته
شدهاند ولی در حوزه سیاست به
دالیل فرهنگی و تاریخی ذهنیت
مثبتیازامرسیاسیوواردشدنبه
فعالیتسیاسیوجودندارد.حوزه
سیاستدرایراندرطولتاریخدر
اختیار افراد یا گروههای خاصی
بوده و ایرانیان همیشه با حکومتی
متمرکز و اقتدارگرا سروکار
داشتهاند ،لذا فرهنگ سیاسی
ایرانیان با ویژگیهای گوناگونی
چون اقتدارگرایی ،خودمداری،
بیاعتمادی،توهمتوطئهوارادت
ساالری همراه است .سنتهای
ناسالم سیاسی ذکرشده در دوره
استبداد و زندگی سنتی در ایران
برجسته و اجتنابناپذیر است
ولی با پیروزی انقالب و سپس

دارای آزادی اندیشه و تبادل اطالعات شکاف
کمتری مشاهده میشود و در کشورهای دارای
سیستمسیاسیتمامیتخواهواقتدارگرااینشکاف
بسیاربیشترنمایانمیگردد.درفقدانویاکمکارایی
رکنهای چهارم و پنجم دموکراسی یعنی رسانهها
و احزاب؛ دیو سیهچرده استبداد مانع گردش آزاد
اطالعات و الجرم ایجاد جامعه دموکراتیک
میگردد و جمهور اسالمی آمد تا فاصله بین فقر و
غناومظاهرپیداوپنهانسیاستراکمکنداماموفق

استقرار و تثبیت نظام جمهوری
اسالمی تالش شد تا بسیاری از
این سنتها ،آداب و پلشتیهای
فرهنگی در حوزه سیاست زدوده
شود و گرایشات و عالقهمندی و
مشارکت در سیاست در محیطی
امن و ایمن و با طیب خاطر ظهور
وبروزپیداکند.
متأسفانه با حوادثی که در
دهههای اخیر توسط برخی از
نخبگان اجرایی و شخصیتهای
سیاسیرقمخوردهنهتنهابخشیاز
آنسنتهایناسالمسیاسیاصالح
نشده است بلکه مؤلفههایی چون
بیاعتمادیسیاسیوتوهمتوطئه
گسترش یافته است .قتل همسر
شهردار سابق تهران و حواشی و
سناریوهایی که در جامعه هر روز
افکار عمومی رو به خود مشغول
کرده است نمونهای از آن سنخ
موضوعاتسیاسی-جناییاست
که جامعه را منفعل و سرخورده
کرده است لذا سؤال این است
که با ماجراهایی نامتعارف در
عالم سیاست– چه آنها که علنی

نشد و خود دچار شد بر آنچه روزگاری آن را
مستمسکی برای هجمه به رژیم سابق برای فقدان
کاراییسیاسیوجلبمشارکتمردممیدانست.
بنابراین قدرت سیاسی اگر در دست اقلیتی حاکم
متروک باقی بماند و چرخش نخبگان بهصورت
عمودی صورت نگیرد و فقط در دایره هزار فامیل
سیر کند؛ یقین ًا با کاستیهای فراوانی در حوزههای
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برخواهیمخورد و
آنوقت است که آنچه منظور نویسنده یادداشت

میشود و چه آنهایی که در
شایعات به گوش مردم میرسد
ودهانبهدهانمیچرخد-چگونه
جامعه ایران دچار تئوریهای
توطئه نباشد؟ و این آسیبهای
مهلک و خوفناک چه زمانی ایران
وایرانیرارهامیکند؟
اولین نکته این است که بین
ظاهر و باطن سیاست در ایران
فاصلهعمیقیاست.اگرچهفضای
سیاستدرهمهجایدنیابهخاطر
ذاتآن،بهدلیلجنگقدرتدارای
پنهانکاری و رقابت است ولی
شرایطمطلوببرایسپهرسیاسی
یکجامعهآناستکهارتباطاتو
تعامالتافرادوگروههایسیاسی
شفاف و قانونی و سالم باشد و
فاصله بین ظاهر و باطن سپهر
سیاسی کوتاه باشد .لذا هرچه
ارتباطات سیاسی پنهان و بدون
ضابطهورمزآلودگرددورفاقتو
باندومحفلجایتحزبوفعالیت
سالمسیاسیرااشغالکندمسلم ًا
فرهنگبیاعتمادیوتوهمتوطئه
درجامعهگسترشمییابد.

«توهم توطئه و انزوای سیاسی» بوده با نزول به
فرهنگ چاکر منشی و آرمانگرایی به سیستمی
تبدیلخواهدشدکهبرایپوشاندنکاستیهانظریه
توطئه نضج پیدا میکند و فرهنگ چاکر منشی و
تملقسراسررفتاراجتماعیمردمونخبگانسیاسی
را فرامیگیرد .اینجاست که ظاهر و باطن سیاست
شکافی عمیق پیدا میکند و آنچه را مردم میبینند
یقین ًا همان نیست که نخبگان سیاسی تعریف
میکنند.

نکته دوم اینکه جمهوریت
با تعیین سرنوشت توسط مردم
معناپیدامیکندومشارکتمردم
منوطبهایجادفضایامنوایمن
است .در وضعیت کنونی ایران
باید نسبت به میزان شفافیت و
اعتمادسیاسیبیطرفانهتحقیق
و نظرسنجی انجام گیرد و به فکر
مشارکت همه افراد و گروهها
در سیاست باشیم .لذا در دوره
جمهوریوبرقراریدموکراسی
چنانچه خشونت و حوادثی که
حوزه سیاست را مخوف جلوه
میدهد تکرار شود ،یقین ًا افراد
جامعهدچاراینهمانیبادورههای
استبدادپیشینمیشوندوبههمان
میزان در اذهان مردم تئوریهای
توطئهقوتمیگیرد.
لذا شایسته است برای گذار
از آسیبهای حوزه سیاست،
شفافیت ،اخالق سیاسی ،قانون
مداری و پرهیز از پنهانکاری و
حذف ،در دستور کار حکومت و
فعالین سیاسی قرار گیرد و جهت
جلوگیریازانسدادسیاسیوپویای

افراد در امور سیاسی ،روشها و
تکنیکهای رقابت سیاسی و هر
موضوعی که خشونت سیاسی و
هراس اجتماعی را ترویج میکند
موردارزیابیواصالحقرارگیرد.
بنابراین قدرت سیاسی اگر در
دست اقلیتی حاکم متروک باقی
بماندوچرخشنخبگانبهصورت
عمودی صورت نگیرد و فقط در
دایره هزار فامیل سیر کند؛ یقین ًا با
کاستیهایفراوانیدرحوزههای
سیاسیواقتصادیواجتماعیبر
خواهیمخوردوآنوقتاستکه
آنچه منظور شما در توهم توطئه
بودهبانزولبهفرهنگچاکرمنشی
وآرمانگراییبهسیستمیتبدیل
خواهد شد که برای پوشاندن
کاستیها نظریه توطئه نضج پیدا
میکند و فرهنگ چاکر منشی و
تملقسراسررفتاراجتماعیمردم
و نخبگان سیاسی را فرامیگیرد.
اینجاستکهظاهروباطنسیاست
شکافیعمیقپیدامیکندوآنچهرا
مردممیبینندیقین ًاهماننیستکه
نخبگانسیاسیتعریفمیکنند.

جامعه
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یتأمیناجتماعیدرایران
پیشینه ِ
ازنظاماجتماعیتامسئولیتاجتماعی
بهمنکبیریپرویزی
bkp2001ir@gmail.com

پیشینه ِ
یتأمیناجتماعیدرایرانبهزمان
هخامنشیان برمیگردد .تأمین اجتماعی
در دوران هخامنشیان به مجموعهای از
برنامهها شامل خدمات رایگان به نیازمندان
ومعلولین،خدماتبهداشتی،اعطایمعاش
دورانبیکاریوسالمندی،حمایتازمادران
وکودکان،زنانیبیسرپرست،پرداختمزد
عادالنهبهکارگرانوکارمندانزنومرد،بیمه
وبیمهبیکاریوازکارافتادگی،کاهشفقرو
کمکبهمعلوالنمیشد.
سالمندان اساس ًا نباید دغدغه ِ
ی معاش
داشتهباشند.یکیازوجوهتمایزکشورهای
مرفه و غیر مرفه وضعیت تأمین معاش
سالمندان آن کشور است .در کشورهای
مرفه دوران سالمندی و بازنشستگی دوران
استراحتاست.نمونه ِ
یاینوضعیترادر
صنعت گردشگری میتوان مشاهده کرد.
بسیاری از جهانگردان کشورهای مرفه در
سنینبازنشستگیبهسرمیبرنددرحالیکه
درکشورهایغیرمرفهبازنشستگانبهدنبال
شغلدیگریهستند.بازنشستگیدومازجمله
پدیدههای مرسوم در کشورهای غیر مرفه
است .گذراندن تعطیالت در سواحل دریا،
سفرهایدورودرازوبسیاریتفریحاتدیگر
ازجملهنشانههایکشورهایمرفهاست.
از سوی دیگر حمایتهای مقرر در
قانونبرایمعلولیننشانازروحیه ِ
یانسانی
حاکم بر جامعه دارد .نیروی کار با کار خود
ازمعلولینجامعه ِ
یخودکهتوانکارندارند
حمایت میکند .زنان سرپرست خانوار و
کودکانبیسرپرستازدیگرطبقاتاجتماع
هستندکهنیرویکارجامعهباحمایتخود
ازآنانپشتیبانیمیکند.بااینرویکردجامعه
به سان یک کشتی و آحاد جامعه به سان
سرنشینانکشتیهستندکههمهبهسهمخود
از مواهب بهرهمند میشوند .این بهرهمندی
بهصورتمستمریبازنشستگی،مستمری

ازکارافتادگی،مستمریبازماندگان،مقرری
بیمه بیکاری ،غرامت دستمزد ایام بیماری،
غرامت دستمزد ایام بارداری ،پرداخت
هزینه وسایل کمک پزشکی ،کمکهزینه
ازدواج ،کمکهزینه کفنودفن پرداخت
میشود.بهخصوصنگاهبهازدواجوفرزند
و کفنودفن باید نگاهی حمایتی باشد.
بهعبارتدیگر اعطای تسهیالت کارگشا و
راهگشانخواهدبودبلکهبایدبهجایاعطای
تسهیالت ،به مواردی مانند ازدواج و فرزند
یارانهپرداختشود.
نظامتأمیناجتماعیدردنیابهدونوعتقسیم
خصوصیودولتیتقسیممیشود.براینمونه
شیلیکشوریاستکهازالگویخصوصی
درنظامتأمیناجتماعیخودتبعیتمیکند.
در مقابل کشورهای زیادی وجود دارند که
نظام دولتی تأمین اجتماعی را برای خود
انتخابکردهاند.اساسیترینموضوعیکه
بایددرنظامتأمیناجتماعیدرهرکشورلحاظ
شودوبرایآنتصمیمگرفتهشود،تصمیمدر
مورداستفادهازالگویخصوصیویاالگوی
دولتیدرنظامتأمیناجتماعیاست.درنظام
دولتی تأمین اجتماعی بر اساس تعداد افراد
تحتپوششوازمحلاعتباراتتأمینشده
توسطمالیاتدهندگانهزینههایقابلقبول
افراد تحت پوشش پرداخت میشود و
تحت حمایت قرار میگیرند .این الگو در
زمان هخامنشیان و ساسانیان در ایران حاکم
و پذیرفتهشده بوده است .نظام فعلی تأمین
اجتماعیدرایرانبهصورتیکنظامرفاهی
و بهصورت سازمان عمومی غیردولتی
تعریفشده است .ساختار این نظام رفاهی
بینصندوقوسازماندرحالتغییربودهاست
و بدین ترتیب به لحاظ حقوقی به اقتضای
زمان تفاوت کرده است .ازجمله مشکالت
بیمهگذارانتحتپوششهمینتغییرنظام
ساختاریاستکهباعثشدهاسترویهها
دائم ًادرحالتغییرباشند.
شرکتسرمایهگذاریتأمیناجتماعییا
همانشستاشرکتهلدینگسرمایهگذاری
متعلقبهسازمانتأمیناجتماعیایراناست،که

درزمینه ِ
یمدیریتسرمایهگذاری،تجارت
وبازرگانی،مدیریتداراییومبادالتسهام
شرکتها،فعالیتمیکند.
شرکتشستادرسال ۱۳۶۵درقالبیک
ی اولیه ِ
شرکت سهامی خاص ،با سرمایه ِ
ی
دومیلیاردتومان،ازداراییهایسازمانتأمین
اجتماعیایرانتأسیسگردید.درحالحاضر
بهطور متوسط معادل ده درصد از مجموع
ارزشبازاربورساوراقبهادارتهران،متعلق
بهشرکتشستامیباشد.
شرکتشستامالکشمارزیادیشرکت
تابعهوزیرمجموعهمیباشد،کهبراینمونه
میتوانبهشرکتکارخانجاتداروپخش،
داروسازیاکسیر،داروسازیفارابی،شرکت
کشت و دامداری فکا ،شرکت داروسازی

زهراوی ،داروسازی ابوریحان ،داروسازی
دانا،البراتوارهایرازک،پارسدارووشرکت
ژالتینکپسولایراناشارهکرد.
اشکالعمدهدرحوزه ِ
یتأمیناجتماعی
نوع نگرش به سازمان تأمین اجتماعی
است .علیاالصول انتظار میرود سازمان
تأمین اجتماعی ابزار ورود دولت در نظام
تأمین اجتماعی باشد .لیکن ساختار فعلی
تأمیناجتماعیدرایرانمؤلفههاییکنهاد
دولتی،رفاهیوخصوصیراهمهباهمدارد
و به همین خاطر به نظر نمیرسد هدف این
سازمان از روشنی و گویائی الزم برخوردار
باشد .نمیتوان انتظار داشت یک سازمان
هم غیردولتی باشد و هم رفاهی باشد و هم
سرمایهگذاری کند .فلسفه ِ
ی مسؤولیت

اجتماعیسازمانتأمیناجتماعیباوروداین
سازمان به حوزه ِ
ی سرمایهگذاری گم شده
است و این سازمان را به یک بازرگان تبدیل
کردهاستوایندرحالیاستکهاینسازمان
بایدسازمانیحمایتیباشد.
بدین ترتیب آنجا که باید سازمان تأمین
اجتماعی نقش پدرساالرانه ِ
ی خود را ایفاء
کندوحمایتکند،فعالیتبازرگانیمیکند
وازتأمینرفاهبازمیماند.درمقابلبهروایت
مرحوم دکتر نوربخش رئیس سابق سازمان
تأمیناجتماعیباتعریفپوششافرادتحت
حمایتبیشترباراضافیرفاهیبراینسازمان
تحمیلمیکنند.
وجودچهارصدزیرمجموعه ِ
یهلدینگ
تأمین اجتماعی به معنای وجود چهارصد
مدیرعامل و چهارصد هیأتمدیره است
کهباروحتأمینرفاهمنافاتدارد.صرف ًافقط
یکفقرهتأمینمزایایچهارصدمدیرعامل
و چهارصد هیأتمدیره از محل منابعی که
باید صرف تأمین رفاه بیمهشوندگان شود
خود باعث کاهش رفاه افراد تحت پوشش
میشود و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی
راازهدفاصلیخوددورمیکند.
آنچهامروزدرتأمیناجتماعیاتفاقمیافتد
این است که دولت نظارت میکند سهم
کارفرمائیحقبیمهازجیبکارفرمابرداشت
شودوسازمانتأمیناجتماعیپرداختشود.
«خرج که از جیب کارفرما شود ،حاتم طائی
شدنآسانبود».بدینترتیبمالیاتازجیب
مردمکسرمیشودوسهمکارفرمائیازجیب
لوانتقالنظارت
کارفرماوفقطدولتبرایننق 
میکند.منتقدیناینساختارتأمیناجتماعی
بر این عقیده هستند که کار طاقتفرسای!
وصول سهم کارفرمائی نیز از دوش سازمان
تأمیناجتماعیبرداشتهشودوسازمانتأمین
اجتماعی و شستا با خیال راحت به تجارت
خود برسند .پرسش اساسی این است که
چرا باید مردم مالیات بدهند ،حق بیمه هم
بدهند،بهجاییارانهتسهیالتدریافتکنند
و همیشه به دنبال معیشت خود باشند حتی
بعدازبازنشستگی.

تاریخچهتأمیناجتماعی
در روزهای ابتدایی بهمن سال  ۱۳۳۱اعالمیه تأسیس
سازمانتأمیناجتماعیصادرشد.آنچهمیخوانیدمروری
است بر تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان و ایران .سده
هفدهممیالدی،آغازگرتاریخپرسابقهنظامتأمیناجتماعی
محسوبمیشود.باشروعاینسده،مسئلهفقروعدمتأمین
اقتصادیافراد،ابعادگستردهترییافت.بههمیندلیل،اقداماتی
از جانب دولتهای اروپایی در حمایت از قشر کمدرآمد
شاغالنصورتپذیرفت.اولینمصادیقاینمسئلهرامیتوان
دراقدامهنریچهارم(پادشاهانگلستان)درسال ۱۶۰۴یافت
که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر
کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدومشده در
همانمعادناختصاصدهند.بااینحال،ازاواخرقرن ۱۹و
اوایلقرن۲۰بهبعدبودکهبهتدریجقوانینومقرراتیبهمنظور
بهبود رفاه کارگران وضع شد .در سال  ۱۸۸۱و همزمان با
امپراتوریویلهلماولوصدارتبیسمارکدرآلمان،برای
نخستینبار،قانونبیمههایاجتماعیبهتصویبرسید.دولت
آلماندرسالهایبعد،انواعبیمههایبیماری،حوادثناشیاز
کار،ازکارافتادگیوپیریرابهتصویبرساندوبهاینترتیب،
اولین نظام بیمههای اجتماعی در آلمان پایهگذاری شد و
بهسرعتبهدیگرکشورهایصنعتیاروپاتسرییافت.بعد
ازسال،۱۸۹۸قوانینمصوبدراروپابهتدریجدامنهجبران
خسارتواردهناشیازکاررابهگروههایمختلفمزدبگیر
توسعهدادندکهازآنجملهمیتوانبهقانونحوادثناشیاز
کشاورزیمکانیزه(درسال،)۱۸۹۹بیمهکارکنانمؤسسات

تجاری که با موتور سروکار دارند (بهموجب قانون سال
 )۱۹۰۶و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از
کار (در سال  )۱۹۱۴اشاره کرد .در این میان ،جنگ جهانی
اول،نقطهعطفیدرتاریختأمیناجتماعیبهحسابمیآید
کهباتوسعهبیمهبیماریهاهمراهشد.پسازجنگجهانی
اول و بهویژه در سالهای پس از بحران اقتصادی آمریکا و
اروپا (فاصله سالهای  ۱۹۲۹تا  ،)۱۹۳۳دوره نوین تأمین
اجتماعیآغازشد.اصطالحتأمیناجتماعیبرایاولینبار
در الیحه سال ۱۹۳۵دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد.
سپسدرسال ۱۹۴۸درماده ۲۲اعالمیهجهانیحقوقبشر
مصوبمجمععمومیسازمانمللمتحد،اینجملهگنجانیده
شدکه«همهافرادبهعنوانعضوجامعهحقبرخورداریاز
تأمیناجتماعیرادارند».افزونبراین،بهمنظورپایداریجنبه
نالمللیامورتأمیناجتماعی،سازمانمللمتحد،سازمان
بی 
نالمللیتأمیناجتماعی
نالمللیکار()ILOواتحادیهبی 
بی 
(،)ISSAتمهیداتیرادراینزمینهپذیرفتندوملزمبهنظارت
واجرایآنشدند.
••تأمین اجتماعی در ایران
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون
استخدامی کشوری در سال  ۱۳۰۱بازمیگردد که طی آن،
نظامیبرایبازنشستگیبهوجودآمد.دراینقانون،سهاصل
تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و
تأمینخاص»برایکسانیکهپسازخدمت،تواناییفعالیت

خود را از دست میدهند« ،مقرری خاص» برای کسانی که
به علت حادثهای ،علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت
کارفرمایان»ازخانوادههرمستخدمکهفوتشود،بهچشم
میخورد .در اولین اقدام ،طرح تشکیل «صندوق احتیاط
کارگرانراهآهن»درسال ۱۳۰۹بهتصویبدولترسید.در
اینمصوبه،دولتتسهیالتخاصیرابرایکارگرانضایعه
دیده یا فوتشده در حین احداث راهآهن پیشبینی کرد.
درسال« ۱۳۱۵نظامنامهکارخانجاتومؤسساتصنعتی»
برایکارگرانبخشصنعتبهتصویبهیاتدولترسید.
درسال،۱۳۲۵قانونکارازتصویبهیاتدولتگذشت.
طبقاینقانون،کارفرمایان،عالوهبراینکهمکلفبهرعایت
قانون بیمه کارگران بودند ،باید دو صندوق شامل صندوق
بهداشت(برایکمکبهکارگردرموردبیماریهاییکهناشی
ازکارنباشد)وصندوقتعاون(برایکمکدرامورازدواج،
عائلهمندی،بیکاری،ازکارافتادگی،بازنشستگی،حاملگیو
یدادند.درسال،۱۳۲۸وزارت
غیره)رادرهرکارگاهتشکیلم 
کاررسم ًاتأسیسگردیدوطبقماده ۱۶قانونکارمصوب۱۷
خرداد،۱۳۲۸مقررشدصندوقیبهنام«صندوقتعاونوبیمه
کارگران»برایمعالجهوپرداختغرامتکارگرانتشکیل
شود.درادامهدراواخرسال ۱۳۳۱ودردورهنخستوزیری
دکتر محمد مصدق« ،الیحه قانونی بیمههای اجتماعی
کارگران»برایاولینباربهتصویبرسیدوطبقآنسازمان
مستقلیبهنام«سازمانبیمههایاجتماعیکارگران»تأسیس
شد.اینسازمانمکلفومتعهدشدکمکهاومزایایمقرر

درالیحهرادرموردکارگرانوکارمندانیکهبیمهمیشدند،
اعمال کند .در پی مجموعه تحوالت یادشده ،بهموجب
تصویبنامهای که در فروردین  ۱۳۴۲به تصویب هیات
وزیرانرسید،سازمانبیمههایاجتماعیکارگرانبه«سازمان
بیمههای اجتماعی» تغییر نامیافتتا زیرنظروزارتکارو
اموراجتماعیبهفعالیتخودادامهدهد«.بیمههایاجتماعی
روستاییان»درسال ۱۳۴۷بهتصویبرسیدکهدرسال۱۳۵۴
درسازمانتأمیناجتماعیادغامشد.درسال۱۳۵۱باتصویب
قانونتأمینخدماتدرمانیمستخدماندولت«،سازمانتأمین
خدماتدرمانی»تشکیلشد.تشکیلوزارترفاهاجتماعی،
تحولدیگریبودکهدرسال ۱۳۵۳رویداد.اینوزارتخانه،
تقریب ًاتمامیامورمربوطبهبیمهدرمانورفاهاقشارمختلف
جامعهراتحتپوششخودقرارداد.دراینمیان،تصویب
«قانونتأمیناجتماعی»درتیرماه ۱۳۵۴وتشکیل«سازمان
تأمیناجتماعی»رامیتوانآغازگرتحولینودرنظامتأمین
اجتماعی کشور دانست .در سال ۱۳۵۵با تصویب قانونی
که منجر به انحالل وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری
وبهزیستیشد،سازمانتأمیناجتماعیبه«صندوقتأمین
اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به
وزارتبهداریوبهزیستیمحولشد.امااینتغییر،چندان
دوامنیاوردوباتصویبالیحهایدرشورایانقالبدرسال
،۱۳۵۸سازمانتأمیناجتماعیدوبارهاحیاشد.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره۲۸۳۹ :
تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۲:
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رویکرد

تأمیناجتماعی
از شعار تا عمل
علیمهری
Ali.mehri1339@gmail.com

نگاهی کوتاه و گذرا به اهداف انقالب
اسالمیبیهیچتردیدیپایبندینظامو
حکومتبرخاستهازانقالباسالمیرابه
سوسیالیسمبهمعنایحداقلیازرفاهوتأمین
اجتماعیرابهعنوانتعهداخالقیوحقوقی
درقبالشهروندانویابهتعبیرمعمارانقالب
اسالمی«ولینعمت»حکمرانانجمهوری
اسالمیقراردادهاست.جمهوریاسالمی
فرمایشی و تعارف نیست از زمانی که
عدهای با اندیشههای کاپیتالیستی و سود
محورانه سکان اداره جامعه را به دست
گرفتند؛بهبهانهسیاستتعدیلساختاری
وبازسازی؛اندکفرصتتعمیقمطالبات
مردممحوروسوسیالیستیراعامدانهتاآنجا
پیش بردند که در خأل یک اندیش ه پویا و
کارآمدمیدانبرایتهیمغزانوکوتهفکرانی
کهعدالتخواهیراتاسرکوبنمادهای
کاپیتالیستی و حرکتهای پوپولیستی
شورش گونه و بعض ًا رابینهودی و
غارتگرانه خالی کردند؛ و آنچه فراموش
شد بنیادهای راستین عدالتخواهی و
تأمین اجتماعی خردمندانه بود و امروز
تاوانآنافراطوتفریطرادرتأمیناجتماعی
ویرانکهروشهایانتفاعیوسودجویانه
را پیش روی نیازمندان آن قرار داده است.
از غارتهای سامانمند گرفته تا بذل و
بخششها از جیب شهروندان و مالکان
اصلیتأمیناجتماعیهمهوهمهدرحالی
انجام میشود که رسالت اصلی تأمین
اجتماعی به فراموشی سپردهشده است.
خیلیسادهمراجعهبهقانونتأسیستأمین
اجتماعی مصوب سال  1354و فاصله
فاحش آن با آنچه بهاصطالح عملکرد
سازمانموصوفومسمابهتأمیناجتماعی
میتوان دید ،نشاندهنده عمق انحرافی
است که در معنا و مفهوم عدالتخواهی
وسوسیالیسمبرخاستهازاهدافانقالب
اسالمیبهوقوعپیوستهاست.دریککالم
انقالباسالمیقراربودتأمیناجتماعیو
رفاهبجایماندهازرژیمگذشتهراعمیقتر
ونهادینهتروکارآمدترکند.ولیمتأسفانه
کاری کردهاند که چنین به نظر میرسد از
کاخباشکوهتأمیناجتماعیرژیمگذشته
ویرانهایباقینماندهاست.فسادگسترده
و غارت اموال عمومی درواقع نتیجه
سیاستهایناپختهوناشیانهودرتعارض
با اهداف انقالب اسالمی است .بهطور
سادهرویهحاکمدرتأدیهغرامتدستمزد
ایام بیماری که میبایست در ایام بیماری
پرداختگردد،باکمالتأسفچندماهبعد
ازبهبودیپرداختمیشودوهیچکسبه
اینسؤالپاسخنمیدهدکهبیمارنیازمند
به درمانهای هزینهبر هزینههای روزمره
خویش را در طی این چند ماه چگونه
پرداخت نماید .اگر این را در نظر بگیریم
که بیماران تحت پوشش بههرحال برای
امرارمعاش و تأمین هزینههای درمان رو
بهسوی وامهای چندمیلیونی از سیستم
بانکی رویآورند بخشی از پولی را که از
تأمیناجتماعیبهصورتیکجادریافت
خواهند کرد مجبورند به سود آن وام
اختصاص دهند و اگر برای تأمین معاش
مجبور به تأمین آن از بازار پولی سنتی و
بهاصطالح پول سودی گردند در چرخه
بدهکاریهاییمیغلتندکهتامدتهابعد
از بهبودی از آن رهایی نخواهند داشت.
همینیکقلمکافیاستتاعمقفاجعهای
را که در تأمین اجتماعی رویداده است،
دریابیم.
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داوری یا سروش،مسأله این است

1

(نگاهی به روزنامه سازندگی و احیای جدالی کهن)
عبدالعلیبرهان:چندیپیشکهبهمناسبتی
شماره 387روزنامه ِ
ی«سازندگی»رابهتاریخ
 98/3/19ورقمیزدمبهمقالهایبرخوردمبا
عنوان«چهکسیایدئولوگانقالباسالمی
بود؟سروشیاداوری»بهقلمحامدزارعکه
البتهفقطتمثالمبارکرضاداوریاردکانیبر
تارکآنمیدرخشیدوازجمالبیمثالطرف
دیگردعوا،یعنیعبدالکریمسروشخبری
نبود؛ البد حزم و احتیاط جناب قوچانی،
سردبیرمحترمتابدانجارسیدهکهحتیوقتی
قرار است کسی را بکوبند ،بازهم از نشر
تصویرشمیهراسند.اینکارجریدهشریفه
سازندگی ،اگر هم با موازین حرفهای
روزنامهنگاریسازگاربودهباشدکهنیست،
خالف راه صواب و نقض رأی اولواأللباب
بود و نافی رسم فتوت و جوانمردی .باری،
ازاینکهدرگذریمعنوانناشیانهوغیرعلمی
مقالهنیزتوجهمراجلبکرد؛بهویژهنسبت
دادن واژه ایدئولوگ به هرکدام از این دو
بزرگوار که بیخبری نویسنده را از معنا و
مفهوموممثلومصداقاینکلمهبرآفتاب
افکنده بود .بر اهل فن پوشیده نیست که
ایدئولوگانقالبباهیچتفسیروتعبیریقابل
اطالقبههیچیکازطرفیندعوا،نبودونیست
ونخواهدبود.ازاینخطایفاحشهمچشم
پوشیدموشگفتینکردمچراکهدرسرزمینی
کهتبلیغوترویجوتبییندینبهدستمداحان
ومادحینافتادهباشد،عجبینیستکهتحلیل

فلسفی و نقد فیلسوفان و تعیین ایدئولوگ
انقالب به برخی روزنامه نویسان و بعضی
ژورنالیستهاسپردهشدهباشد.درداودریغا
که در زمانه و زمینهای میزییم که نه کِه را
منزلت مانده و نه مِه را و هر روز از کرانهای
بوی عفن انحطاط به مشام جان میرسد و
دماغرامیآزاردوخاطرراپریشانمیسازد.
هرروزکهبراینملکمیگذردبیشازپیش
به یاد مقدمه فصیح و بلیغ تاریخ جهانگشا
میافتم که ...« :به سبب تغییر روزگار و تأثیر
فلکد ّوار،...مدارسدرسُ ،مندرِسو َمعالم
علم ُمنطمس گشته و طلبه ِ
ی آن در دست
لگدکوب حوادث ،پایمال زمانه ِ
ی غدّار و
روزگار ّ
مکارشدندوبهصنوففِتَنوم ِ َحن
زی اهلِ
گرفتار ...هر یک از ابناءالسوق در ِّ
فسوقامیریگشتهوهرمزدوریدستوری
و هر ُمز ّ ِوری وزیری  ...و هر ُمستَ ِدفئی
مستوفئیوهر ُمسرِفی ُمشرِفیوهرشاگرد
پایگاهی ،خداون ِد حرمت و جاهی و هر
ِ
صاحبدورباشیوهرجافئیکافئی
فراشی
ّ
وهرخَ سی َکسیوهرخسیسیرییسیوهر
غادری قادری و هر دستاربندی
بزرگواردانشمندیو.»...
ازین مقدمه که درگذریم به ذیالمقدمه
میرسیم؛ نوشتار مورد بحث در روزنامه
سازندگیمشحوناستازمدعیاتبیسر
و بن نویسنده که کوشیده با احیای دعوای
ساختگی پوپر و هایدگر که در دهه شصت

ایرانبهجدالسروشوداوریتحویلشد،
باردیگر آن بحث بیفایده را بستر حمله به
جریاننواندیشیدینیدرایندیارقراردهد؛
غافلازآنکهبابرکشیدناندیشهستیزانیچون
سیدجوادطباطبایی و رضا داوری نمیتوان
آبروییبرایکینهتوزانباروشنفکریدینی
مستقلخریدوجایگاهیدربیندوستداران
اندیشهبرایایشاندستوپاکرد.
این مقاله ،در اصل پاسخگونهای است
به جستار رضا خجسته رحیمی در شماره
اردیبهشت  98ماهنامه اندیشه پویا که با
عنوانفیلسوفحکومتاستثناییاسالمی
(مقایسهتطبیقیدیدگاههایامروزودیروز
رضا داوری اردکانی) منتشر شده است .در
آن مقاله به نحوی مستند و با نقلقولهای
فراوانصیرورتاندیشه،قولوفعلداوری
درچهلسالگذشتهموردبررسیقرارگرفته
وتناقضاتدرونیپیداوپنهاننظامفکریاو،
بهویژه در ارتباط با غرب ،مدرنیته و توسعه،
نشاندادهشدهاست.ظاهرا ًاینگونهلختو
عریانوبیتعارفوالپوشانیسخنگفتن
از سیر تفکر حضرت استاد به مذاق مریدان
خوشنیامدهوفرصتراغنیمتشمردهاند
تابرایچندمینبار،تصفیه/تسویهحسابینیز
باسروشبکنند.
قصدمن در اینگفتار نقد داوری نیست
چراکه هم خجسته رحیمی و هم دیگران
بهتناوباینکارراکردهاندوازعهدهبرآمده.

فقط این مقدار بگویم که اگر جناب داوری
به دین مبین توسعه و مدرنیسم و لوازم و
مشرف شده و از تجدّد ستیزی
تبعات آن ّ
نیمقرنه و دشمنی بیوجه با غرب ،آنهم از
ِ
فردیدیآندستبرداشتهاست،
نوعمنحط
زهی خوشخبری و میتوان خطاب به او
گفتمبارکبادبرتواینمسلمانی؛اماتشرف
به هیچ دین و آیین و مسلکی پشت درهای
بسته و با انکار گذشته و ادعای اینکه من از
اولهمهمینهارامیزدمپسندیدهنیستو
بهدورازشجاعتعلمیاستکهفیلسوفان
باید بیش از دیگران داشته باشند .داوری به
دالیلی که خواهم گفت باید بیاید و علی
رئوساالشهادازگذشتهخوداستغفارنمایدتا
بلکهخدایتاریخکهسختبدانمعتقداست،
اوراببخشاید.اگراستاداعظم،تبدیلوضعو
تغییرمذاقکردهاندبایدشجاعتابرازآنرانیز
داشتهباشند.البتهتحولمزاجداوریمسبوق
بهسابقهایپنجاهسالهاست؛مع ّمرینازاهل
نظر فراموششان نشده است وض ِع درون و
بیرون ایشان را در پیش و پس از انقالب.57
از اخالق به دور است اگر کسی چند دهه
از تریبونهای رسمی که سخاوتمندانه در
اختیارش گذاشته بودهاند ،عقالنیت غرب
را کوبیده و بر ک ّلیت یک تمدن با این جمله
ُمهر بطالن زده که« :غرب ،عبارت است از
مغرب یا غروب حقیقت قدسی»(سال
)1363وپسازآنکهنسلیراغربستیزبار

آوردونسبتبهتوسعهودانشجدیدبدبین
ساختباچرخشی180درجهایتوصیهکند
که«:نهبگوییمکهغرب،غرباستوغروب
حقیقتاستوهرچهگفتهبیهودهاستنهاز
این طرف بگوییم که هرچه غرب میگوید
درستاست»(سال!)1389
بهگمانمنخو ِنروشنفکریدینیدراین
سرزمینبرگردنداوریوپیروانشاستکه
این جریان ریشهدار را به جرم و جریرت و
مفروض ِ
غلطبهرهگیریازرهیافتفلسفی
لیبرال دموکراسی و پیروی از کارل پوپر به
انواع خطاب و اقسام عتاب ،فروکوبیده و
جوانان این مرزبوم را به صراطی نامستقیم
رهنمون شده و به جویندگان حقیقت،
آدرس غلط داده و به پشتوانه فالوده خوردن
با ارباب قدرت تمامی کرسیها و رسانهها
را صرف ترویج این فکر مسموم کردند و
مجال سخن را بر منادیان فلسفه پاستوریزه
تحلیلیکهکمترینبرکتشپیراستنزباناز
الطائالت گزاف بود ،تنگ کردند .گویی
دلسپردگی فرضی روشنفکران دینی به
پوپر عینِ خطا و ضاللت بوده است ولی
ِ
محض
سرسپردگیقطعیایشانبههایدگر،
عطاوهدایت!شگفتاکهچندیندههازدید
ایشانفلسفهپوپرنمیتوانستهمدخلیتیدر
مردمساالریاسالمیداشتهباشداماهایدگر
میتوانستهمبنایفکریجمهوریاسالمی
باشد؛گوییپوپربینمازبودهوهایدگرنماز

نقدوآسیبشناسینحله (مشربومسلک)سیاسیاصالحطلبی
حسن اسدی

عضو شورای عالی سیاستگذاری
حامای استان زنجان
hasanasadi.1338@gmail.com

درشمارهگذشته،آنگاهکهمقصودبربررسی
زیرساختها استوار شد و تأکید بر اصول
برنامهریزیمحوربحثقرارگرفت،چهارمحور
زیرکهدراساسچرایینیازبهبرنامهریزیراعلنی
میسازد:
-1چهچیزیرامطالبهنماید؟
 -2برای برآورده شدن آنها چگونه باید
عملکند؟
-3ازچهکسانیدرخواستکمککند؟
 -4اگر خوست او اقبالی همگانی در جامعه
را به دنبال خود دارد مجموعه این مطالبات را با
متوسلشدنبهچهنهادیبهانجامرساند؟
مدنظر واقع شد و قول داده شد که در سلسله
گفتارهاییاینمحورهاراواکاوینمایمتاببینیم
که یک جریان فکری برای طراحی مدل خاص
برنامهریزیبرایفعالیتسیاسی(نقشهراه)خود
باید چه موازینی را رعایت و به چه سؤاالتی
پاسخ دهد .حال میخواهم با گریز به این اصل
که برنامهریزی همیشه برای تحقق مطالبه و
هدفی صورت میگیرد از اصالحطلبان بپرسم
که مطالبه واقعی آنها که خود را بهعنوان هدفی
یداردوبهنوعیاصالحطلبان
جمعیمشخصم 
را مجبور میسازد که دنبال برنامهریزی و نقشه
راهی روشن برای فعالیتهای آینده خود باشند
چیستویاچهمیتواندباشد؟
برایپاسخبهاینسؤالبازبایدبهمفهومحزب
و کار حزبی برویم و دوباره به این تعریف موجز
آر کار و فعالیت حزبی بپردازیم که در آن گفته
میشود که یک فعال و یا مجموعهای از فعاالن
حزبی درصدد برمیآیند که با به دست آوردن
قدرتبهمردمانومملکتخویشخدمتکنند
و یا به قولی فعال حزبی و سیاسی با رسیدن
به این آگاهی که رسالت (مأموریت) انسانی او
همراهی با مردمان برای ساختن زندگی درشان

انسانی است خود را وقف تحقق آن مینماید
هرچند که اگر چنین هدفی با تحققش بتواند
زندگیخوداوراهمتحتتأثیربگیردویاباسوق
دادن همه جامعه بهسوی آرامش (از طریق بسط
امنیت)وآسایش(ازطریقتوسعهسالمتی)خود
نیزازنعمتامنیتوسالمتیبرخوردارشود
پس میبینید که در عرصه سیاست گستره
مطالبه بسیار باز و پیچیده است یعنی اینگونه
نیست که یک سیاستمدار و یا یک حزب
سیاسیآرزووخواستهایراداشتهباشدکهبتواند
آنراباابالغشعارویاحداکثرباریختندرخیابان
واعمالارادهقهریدرمقابلقدرتمسلطمحقق
گرداند (اگرچه که این دو روش از روشهایی
است که در جریان عمومی کردن مطالبه و یا
خواستبنابهضرورتوشرایطمورداستفادهواقع
میشوند)برایمثالآنجاکهگفتهمیشودمحور
فعالیتحزبسیاسیوبهتبعآنهرعنصرحزبی
کسبقدرتبرایارائهخدمتاستهمینخود
میتواندبهعنوانمحوریترینمطالبهیکحزب
سیاسیشناختهشودوعنوانگرددکهحزببرای
به دست آوردن آن باید برنامهریزی و یا نقشه راه
بسیارروشنیداشتهباشد.
حال اجازه بدهید همین مطالبه را به نزد
اصالحطلبان ببریم و با تأکید روی این اصل که
اصالحطلبان هم بهعنوان یک نحله و یا مشرب
و مسلک سیاسی میباید دنبال به دست آوردن
قدرت برای ارائه خدمت و یا تحقق رسالت
خویش باشند از آنها بپرسیم که برنامهریزی و
یا نقشه راه آنها برای کسب قدرت آنهم برای
خدمت در طی سالیانی که آنها خود را با ترویج
شعاروتبلیغناموالبتهبدونکارسازمانیافتهبرای
تولید و توزیع فحوای نگرش و عمل معرفی
کردهاندچهبودهاست؟
در اینجا و قبل از پرداختن به نکته مهم مورد
اشارهدرسطورفوقالزماستبهایننکتهبسیار
پراهمیت اشاره بکنیم که مطابق با تعریفی که از
مفهوماصالحاتواصالحطلبیمستفادمیشود
کاراصالحطلبانسختترازهرنوعیازنگرش

اصالحطلبان
دوستان تا بدین جای کار و در تالش برای تأکید گذاردن روی این ادعا که اصالحطلبی را در ایران نمیتوان در قالب و قاموس حزب معرفی
کرد به این شاخصهای تا حدودی کمی اشاره کردیم که فعالیت حزبی عم ً
ال باید دارای شاخصهای  -1تشکیالت پایداری فعالیت حزبی را
تحت تولیت بگیرد  -2/تشکل و یا حزب باید محل ثابتی داشته باشد  -3/اراده رهبران ملی و مذهبی آن بر کسب قدرت استوار باشد  -4/حزب
با ابزار انتخابات به دنبال کسب و جلب حمایت عمومی باشد و با ارائه تکملهای بر هریک از این موازین بیان داشتیم که دریک اشل عملی و
قابلاثبات و آنهم در سطح کالن ملی اصالحطلبان برای ایجاد هیچیک از این شاخصها تالش سازمانیافته و مستمری نداشتهاند.

و فعالیت حزبی معمول در جهان است زیرا که
در احزاب مختلف آنها اهداف خرد و بهنوعی
اختصاصیحزبرادنبالمیکنندوکمترمجال
میدهند که نگرش و یا ایدئولوژی خاصی
عملکرد دیگر احزاب و اصالح آنها را هم در
متنبرنامههایحزبواردگرداندبرایمثالحزب
دمکرات و یا جمهوریخواه امریکا فقط دنبال
اهدافونقشهراهخودبودهوحتیمیشودگفت
کهآنهادوستترمیدارندکهرقیباشتباهکندتا
آنها برای زمین زدنش استفاده کنند درحالیکه
در نگرش دینی ما که اصالحطلبان خود را بدان
یدانندکمکبهاصالحوممانعتازاشتباه
معتقدم 
حتیرقباازوظایفشرعیمیباشدکهبهصورت
امری واجب بر ذمه افراد بوده و در هیچ شرایطی

تعطیلبردارنبودهتاجاییکهیکمسلمانموظف
استکهدرهروضعیتیوباهرسختیکهشدهبا
امربهمعروفونهیازمنکراموررابهمجرایاصلی
خود بازگرداند بگذریم و به ادامه بحث بپردازیم
وبهایننکتهورودکنیمکهاصالحطلبانبرایدر
اختیار گرفتن قدرت اوالً برای اصالح آنچه که
از اصول فاصله یافته است و ثانی ًا برای خدمت
کردن به کسانی که در شعاع شعارها و تبلیغات
آنهاقرارگرفتهاندکدامیننقشهراهوبرنامهریزی
راداشتهاند؟
در پاسخ به این سؤال من نه از منظر یک
منتقد محض بلکه بهعنوان کسی که تالش
داشتهامدرفعالیتهایسیاسیخودرانزدیکبه
اصالحطلباننشاندهمبنابرتجربیاتبسیاریاز

ایننزدیکیبهدستآوردهبهایننظراستوارمکه
اساس ًااصالحطلبانبهخودزحمتندادهاندکهبا
مفاهیمیازایندست(داشتنبرنامهبرایکسب
قدرت) ارتباط برقرار کنند و یا اصالحطلبان در
عمل الزام پرداختن به چنین ضرورتی را لمس
و حس نکردهاند زیرا که اگر چنین مأموریت و
رسالتیراجزمسئولیتووظایفخودم یدانستند
تا به امروز اقدامی برای شناسایی دو مؤلفه بسیار
اساسیدرشکلگیریمطالباتیعنی
-1کمبودهایعنیآنچیزهاییکههمینامروز
موجباتمحدودیتوتنگنابرایمردمانمیشود
و باید برای برطرف کردن آنها اقدام با برنامه و
سازمانیافتهایداشت
-2نیازهایاهمانکمبودهاییکهدرآیندهدور

شب خوان! ایکاش حال که داوری از پس
گذرزماندریافتهکهراهبهخطارفته،بهجای
آنکه خود را به آن راه زده و مدعی شود که
ازاولهمهمینحرفهارامیزده،صادقانه
بهاشتباه خویش اعتراف میکرد .داوری در
سالهای اخیر ،برای گریز از اقرار به تغییر،
پیوستهمدعیشدهکهدرچهلسالگذشته
سخنانش را نفهمیدهاند! این چه رویکردی
است که فیلسوفی که مدعی است همیشه
سخنفلسفیونهسیاسیزدهجامعهرامتهم
بهنفهمیکندتانگویدمنهمهاینسالهابر
سبیلخطابودهام.البتهمنباداوریهمداستانم
کهسخناناوچندانقابلفهمنبودهونیست؛
آنهم نه از غایت ژرفا و پیچیدگی بلکه از
نهایتپراکندگیوآشفتگیفردیدی!
اینک حامد زارع به نیابت از خیل
حب ایشان بلکه
دوستداران داوری که نه از ّ
از بغض سروش که نمیدانم چه هیزم تری
بدیشان فروخته است از مدعای مستدل
خجستهرحیمیدربابتل ّونمزاجاستادشان
برآشفتهوکوششنمودهاستبانفیسروش
اثبات داوری کند .وی با استناد به کتابی از
داوریکهنامیازآننمیبردبهگمانخودلکه
ضدیتبامدرنیتهراازدامنداوریمیزداید.
تشبث به نوشتهای از داوری در ذ ّم تجدد
ستیزیمثلآناستکهبگوییمهایدگریکه
هستی و زمان را نوشته ،نمیتوانسته عضو
حزبنازیشود!

7
ونزدیکمتوجهجامعهومردمانخواهدشدوباید
برایکنترلتأثیرآنهاویامدیریتتحققآنهاکار
بابرنامهداشت
انجام میدادند تا بر مبنای هریک از آنها و
تبعاتیکهبیتوجهیبدانهامتوجهجامعهمیکند
راهبردهایخویشرامشخصدارند
براینمونهبهسیستمآموزشیمملکتتوجه
کنید آیا اصالح آن و خارج کردن این سیستم از
حالت انفعال و بی موضعی که در برابر وضعیت
کلی مملکت دارد و مطالبهای بسیار حیاتی
محسوبمیشوداصالحطلبانتابهامروزحرفی
زدهاندواشارهایداشتهاندتابرمبنایآنگفتهشود
که اگر اصالحطلبان قدرت را به دست آوردند
حتم ًابرایآنطرحوبرنامهایخواهندداشت؟
با تأسف باید گفت که در همه شعار و شعور
اصالحطلبی در طی سالهای گذشته آنگاهکه
اصالحطلباننگاهیبهسیستمآموزشیداشتهاند
همه تمرکزشان بر این بوده که از ظرفیتهای
تهییجی و تبلیغی دانشجویان و معلمان برای
اخذرأیاستفادهکنندوچونبهقدرترسیدهاند
یادشان رفته است که ما اگر نمیتوانیم مطابق با
شرایطروزبهتحولوتغییردرهمهامورمتصلبه
سرنوشتمملکتامیدوارباشیمبدانخاطراست
کهسیستمآموزشیدرشناساییوتربیتنیروی
انسانیتوسعهیافتهزمینگیروبیبرنامهاستویا
اساس ًامأموریتیبرایخویشدراینزمینهاحصاء
نکردهاست!!!
اینداستانرامیتواندرمحدودههمهاصناف
واقشارشاهدمثالآوردوگفتکهاصالحطلبان
چهدرزمانیکهدرقدرتبودهاندومیبایستهمه
همتآنهاصرفخدمتشودوچهدرزمانیکه
رقیبمجموعه(نهجریانحاکم)شناختهمیشدند
و میباید مشکالت و مطالبات مردم را بهعنوان
یکتوصیهبهقدرتمدارانانتقالدهندنتوانست هاند
برایبهبودشرایطووضعیتاقشارواصنافطرح
و برنامه ارائه دهند چون آن را در اشل مأموریتی
خودنیافتهویاجزمطالباتحزبیخودندانستهاند
ادامه دارد

اندیشه
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آسیب شناسیمعرفتیجامعهي ايراني (با نگاهي به گفتمان اصالح طلبي)

گفتماننابرابر وکارکردها
••کارکرد در نظام آموزشی

-1سرکوبتفاوتهایقومیوزبانیومذهبی:

سرکوب بیرحمانه و خشونتبار زبانهای
غیرفارسیوحتیگویشهایغیرتهرانیبهحدی
است که توگویی خارج از آن خبری نیست .همین
دانشنیمبندهمهمینجاستودیگرانسهمیدر
آن ندارند وقتی شنیده میشود که فالن استاد بنام یا
نویسندهمشهوریاشاعرتوانایاهنرمندوآدممشهور
ومعروفشهرستانیاست.عرباست؛کرداست؛
بلوچ و یا لر و یا گیل است ،ناگهان قدر و منزلتش
کاسته میشود و توگویی در دانش و معرفتش هم
کاستیپدیدهآمدهاست.اگردانشآموزویادانشجوی
تهرانی بفهمد که معلم ،دبیر و یا استادش ترک ،لر یا
عرب و غیره است بر او دلیری میکند .چنین حقی
به او داده شده است.
البتهمسئلهبهاینجاختمنمیشودوکارکردآنحتی
درضدگفتمانهایسیاسیهمدیدهمیشودخیلی
ازانتقادهابهنحوه ِ
ی عملکردقدرتسیاسیحاکم
نیزبهطورغیرمستقیموازطریقتحقیرقومیتهادر
قالبطنزوجوک؛شایدنهبهقصدتحقیرقومیتها؛
ارائه میشود .اما ندیدن هویت و وجود قومیتها و
بهعنوانابزارانتقالمعنیوموردسوءاستفادهقراردادن
هویتهایقومینشانازگفتمانبیمار،اشرافینابرابر
وغیرانسانیمادارد.
-2رویکردمنفعالنهدررابطهبادانشغربی:

درمواجههباغربودانشغربیرویکردمنفعالنه
ومبتنیبرسامانداناییوگفتماننابرابروسانترالیست
خودی داریم .بنابراین دریافت ما بشدت محدود
ناقصوغیرمنطقیاستازسویدیگردریافتمان
«تفسیریاستنهتحلیلی».ازاینرودانشماتوصیفی
استونهکاربردیوفار غالتحصیالنماازواردشدن
در عرصه ِ
ی عمل وحشت دارند و همین موجب
ناکارآمدیمحافلعلمیماشدهاست.همهاعتراف
دارند که چند سال سابقه و تجربه عملی بیرون از
محیطدانشگاهکهگاهیهمدرراستایرشتهتحصیلی
نیستالزماست.چرااینهمههزینهصرفآموزش
میشود؟تنهاکارکردنظامآموزشیدررابطهباعلمو
دانشتولیدمدرکاستولذامدرکگراییتبدیلبه
ُمدمیشود.وبنابراینجایتعجبنیستکهدانشگاه
چرخ پنجم تلقی میشود و بودونبودش تأثیری
نداشتهباشدومحصوالتآنهمدرتولیدمقاالتو
رسالههاوغیرهاتفاق ًاسانترالیستیودرراستایتأیید
حکومتهادرمیآید؟!حتیاگرظاهرا ًدیدینقادانه
همداشتهباشند.
-3انسانخیالی:

درعلومانسانیکهانسانموضوعمطالعهاست،
تمامی مطالعات و بررسیها و آسیبشناسیها
معطوفبهشناساییالگوییازتعریفموجودیبنام
انسانیایرانیبهاندازهایانتزاعیوخیالیکهاگربشود
مصداقعینیبرایآنیافتیکتهرانیاستآنهم
بدونویژگیهایطبقاتیوغیرهوآنوقتدرتدوین
برنامههاکهتوسطکارشناسانصورتمیگیرداین
موجودخیالیوغیرواقعیمالکعملقرارمیگیرد.
این موضوع بهقدری حضور جدی دارد که کسی
نسبت به آن تشکیک نمیکند .پایاننامههایی با
موضوعات واقعی و مبتنی بر تفاوتها پذیرفته
نمیشودوفاقدبارعلمیقلمدادشدهودرحاشیهقرار
میگیرد.بدیهیاستکهاینمطالعاتکارکردنداشته
و برنامههایی هم که در این راستا تنظیم میشود به
نتیجهنرسد.فرقینمیکندبرنامههایارائهشدهمبتنی
بر اقتصاد دولتی باشد یا اقتصاد آزاد درهرصورت
منجربهنتیجهنمیشود.
-4پارادوکسهایاقتصادتوسعه:

آیا تابهحال به این موضوع دقت کردهاید؟
تخصیصمنابعازدوطریقصورتمیگیرد.اقتصاد
مبتنیبربرنامه،اقتصادمبتنیبربازارآزادومکانیسم
قیمتها و هرکدام مدعی هستند تخصیص آنها
بهینه است .کاری به این نداریم که کدامیک منجر
به تخصیص بهینه میشود .بحث ما اینجاست که
مدعیاناقتصادبازارآزاددرایراننیزبرنامهاقتصادی
ارائهمیدهند؟!.اقتصادآزاددرمقابلاقتصادبرنامهای
است و این در حالی است که هرکدام از اینها
(طرفداران اقتصاد آزاد) 5کیلو برنامه نوشتهشده ِ
ی
آماده دارند .آیا برای خودشان سؤال نیست که چرا
برنامه مینویسند که در این صورت میان آنها و
مدعیان اقتصاد دولتی و برنامهای چه تفاوتی وجود
دارد؟ البته ممکن است توجیهانی داشته باشند
درست یا غلط اما واقعیت از این ناشی میشود که
آنهاهممتأثرازنظامآموزشیسانترالیستیومبتنیبر
خودیوغیرخودیبرایپاسخدادنبهترسپنهاناز

اشاره :جزوه «آسیبشناسی معرفتی
جامعه ایرانی (با نگاهی به گفتمان
اصالحطلبی)» در سال  86تهیه و در سال 87
تکمیلگردیدهودرسال 88نیزموردبازنگری
قرارگرفته است .ابتدا در نظر داشتیم لحن
جزوه را نیز بهروز کنیم ولی از سوی دیگر
لحن اولیه جزوه ،حاوی نگرانیها و
دغدغههایی بود که حوادث بعد از انتخابات
نیز مهر تأییدی بر آنها محسوب میشد،
ازاینرو در ترسیم فضای هندسی ادعاهای
تحلیل و تفهیم آنها تأثیر دارد ،لذا ما را بر آن
داشت تا همان لحن اولیه را در انتشار مجدد
اینتحلیلحفظکنیم.
این جزوه درواقع تالشی است برای

غیرخودیهاوتقویتسانترالیسمناگزیرازارائهبرنامه
وتوجیهمداخلههستند؟کهاینمسئلهموجبپررنگ
شدن نقش و حضور دولت در اقتصاد میشود .این
پارادوکسراچگونهمیتوانتوجیهکرد؟
-5نظامنابرابرسیاسی،اجتماعیوفرهنگی:

اما کارکرد این نظام آموزشی به اینجا ختم
نمیشود.ساختارسیاسیواجتماعیمانیزازآنمتأثر
بودهونوعینظامنابرابرمبتنیبرخودیوغیرخودی
را به دنبال خود میآورد .آنهایی که تهرانیترند
خودیترندوآنهاییکهدورترند،غیرخودیتر.در
تفکرنژادآریاییآنهاییکهآریاییترندخودیترند
کهدراینتفکرشاهنشاهآریامهردرمرکز«ما»(خودی)
هاقرارداردوآنهاییکهازشاهنشاهدورترند«،برما»
(غیرخودی)تروبهبیگانگاننزدیکترگرچهخود
شاهرابیگانگانآوردهباشند؟!درتشیعسنتیتاریخی
آنهاییکهبهوالیتنزدیکترند«ما»(خودی)ترند
و آنهایی که از والیت دورتر غیرخودیتر و «برما»
و به بیگانگان نزدیکتر .و درنهایت آنهایی که به
حکومتنزدیکترندخودیترندوآنهاییکهدورتر
غیرخودیتر .در این نزدیکی و دوری هم نزدیکی
جغرافیاییمطرحاستهمنزدیکیفکری.بنابراین
سانترالیسم و مرکزگرایی به وطنپرستی تأویل
میشودوعدمتمرکزبهبیگانگاننزدیکتر.
در این منطق بعضی وقتها جغرافیا پررنگتر
میشود و گاهی هم تفکر و ایدئولوژی .اما آنچه
که وجه مشترک همه ِ
ی گفتمانهای ایرانی است،
حضور قوی خودی و غیرخودی است .در اینجا
فرقینمیکندکهچهکسیبهقدرتبرسدساختار
مبتنیبراشرافیتاست،یعنیشرافتداشتن.عدهای
کهخودیهستندبرکثیریکهغیرخودیمحسوب
میشوند .این مناسبات در درون ضد گفتمانها هم
جاریوساریاست.
درصورتیکه در گفتمان ملیگرایی که تعریف
مبنایی دولت – ملتها در عصر مدرن محسوب
میشود .همه ِ
ی آنهایی که داخل یک جغرافیا قرار
دارند «ما» (خودی) هستند .در این جغرافیا «برما»
(غیرخودی) وجود ندارد و لذا در بطن دموکراسی
اینبرابریوجوددارددربطنآزادیهماینبرابری
وجود دارد .و بدون این برابری دولت– ملت مدرن
شکلنمیگیرد.
 -6فدا کردن حال:

بزرگترین سرقتی که از ما (به معنای «ما» ی
مدرن)میشود،منابعطبیعی،ثروتهایخدادادیو
یافرارمغزهایماننیست.زمانوفرصتزندگیمان
است که دزدیده میشود ،چراکه به آن و اهمیت آن
واقف نیستیم و این از اقتضائات گفتمان و پارادایم
دانایی جامعه ماست .و وقتی زمان اهمیت نداشته
باشد ،عمر و حیات انسانی و حق زندگی و لذت
بردن هم با آن میرود .دیگر چه فرقی میکند .در
کجاودرچهزمانیزندگیمیکنی؟گذشتهیاآینده؟
وقتیعمرتدزدیدهمیشودوزندگیاتبهسرقت
میروددیگرهیچچیزاهمیتندارد.وقتیقرارنیست
اززندگیلذتببری،چهدریکجامعهبدویزندگی
کنیوچهدردروازه ِ
یتمدنویادرچشمانداز1400
فرقنمیکند،اولبایدزندگیکنیوبعدبخواهیآن
رابسازیوبهترکنی،وقتیخودتبرایخودتدر
گفتمانیکهخودبافتهایوبهآنتندادهایوباورداری
حقیقائلنیستی،خوبدیگرانکهتعارفندارند.
نهتنهابرایجیبهایتبلکهبرایعمروزندگیات
همنقشهمیکشندوالبتهپاسخگونیزنیستند.درگذشته
خوابت میکردند که ما از بهترینهاییم و پدرانمان
چنین و چنان بودهاند و ما از این نسل هستیم و البته
کماکان ادامه دارد و روز و روزگارت و زندگیات

علیمهری

احمدحکیمیپور

رحیمحمزه

طرح یک گفتمان و یا ایجاد رختهای در
سامان دانائی جامعه و جا انداختن بحث
ضرورت تحول معرفتی ،بدیهی است این
بحث با این جزوه بسته نمیشود و درواقع
آغازی است که با مشارکت همه تداوم پیدا

میکند .نگارندگان پیشاپیش از هرگونه
انتقاد و پیشنهاد برای تکمیل این بحث
استقبال میکنند .در بخشهای قبلی تحت
عنوانگفتمانمسلطجامعهایرانی(گفتمان
نابرابر) از تسلط تام و کامل ثنویت در

سیاهوتاریکبودوالبتهچهحالیمیکردی؟بعدها
آمدند و گفتند بابا تو از نژاد آریایی هستی ،برترین
هستی و غیره و خوابمان کردند و بردند و چاپیدند
و بیدار شدیم دیدیم در حلبیآبادها و در منجالب
فسادوتبهکاریغوطهوریم.والبتههنوزبیدارنشدهایم
چراکههنوززمانرادرکنکردهایم.عمروزندگیمان
واجداهمیتنیست.کسینیستبمابگویدتوکهحال
نقدتزارستچهکسیدرآیندهدستترامیگیردو
بهدروازههایتمدنوسعادتمیرساند.توهمواره
غایبیوازحالوزندگیمحروم.آیندههمبسانامروز
که آینده دیروز بود میآید و میرود اما ما هم چنان
غایبیم.بایددرحالبودوحالرادریافت.آیندهازدرون
حالشکلمیگیرد.حالتخوبباشد،آیندهاتهم
خوب است حالت اگر تعریفی ندارد آیندهات هم
تعریفینخواهدداشت.امامادرمتنحضورنداریم
تادرحالزندگیکنیمبنابرایندیگرانبجایماتصمیم
میگیرنددرکجاوچگونهزندگیکنیم.

یابرما.یابهماوابستههستندیابه«برما»(غیرخودی)ها
وبیگانگانوابستگیدارند.
ازیکسوارتباطداشتنباگروههایمستقلجرم
و خالف تلقی شده و اینچنین احزاب مستقل از
سویگفتمانمسلطدرانزواقرارمیگیرند.ازسوی
دیگر بر اساس تجربه شکستها و نیز تصوری که
مردمازوابستگیدارندباورندارندکهحزبیمستقل
از حاکمیت بتواند شکل بگیرد .بنابراین مجددا ًدر
انزواقرارمیگیرند.
بدیهی است هویتهای قومی و یا فکری که
درراستایحکومتوسیستمحاکمنباشد؛مستقل
بخواهدشکلبگیرد؛بهشیوههایگوناگونبایکوت
و سرکوب میشود .اینچنین یاد میگیریم که باید
وابسته و آویزان به افراد یا جایی باشیم ونمی توانیم
هویتمستقلیبرایخودقائلشویم.قوانینجاری
مربوطبهحرکتهایاجتماعیوفرهنگینیزازسوی
کسانیتعیینمیشودکهدرایننظامآموزشیپرورش
یافته و خارج از آن نمیتوانند فکر کنند .و بنابراین
رویکردقوانینمقابلهکردنوبستنراهرشدهرگونه
فکر،اندیشهوهویتمستقلیاست.
ازاینرو اعتراف به ناتوانی ارزش و جهل مایه
سالمتی و برائت و خالصی و کودن بودن و خود را
به کودنی زدن باعث آرامش و راحتی معلم و استاد
و مدیر مافوق بوده و درنتیجه اسباب ترقی و ترفیع
و اینچنین بهشت استبداد برای «از ما» (خودیها
و کودنها) و جهنمی برای صاحبان فکر و اندیشه
مستقلکه«برما»(غیرخودیولیآگاه)تلقیمیشوند،
بهوجودمیآید.

-7مشکلارتباطی:

سانترالیسمتنهاموجببهوجودآمدنمناسبات
اشرافیونابرابرنشدهبلکهارتباطاتاجتماعیراهم
مختلکردهاست.ایناختاللدردووجهقابلبررسی
است :الف -ارتباطات قومی که نتیجه سانترالیسم
جغرافیائیاست.ب-ارتباطاتساختاریکهنتیجه
سانترالیسماعتقادیاست.
الف–ارتباطاتقومی:پیشترگفتهشدکهآموزش
سانترالیسمچهنوعنگرشیرادردانشآموزانایجاد
میکند؛تحقیروتمسخرقومیتهاوغیره.ازسوی
دیگر تالش برای ایجاد مناسبات دموکراتیک
نیازمندنگرشبرابرانهاست.ناگفتهپیداستفعالین
دموکراتیکبرایایجادارتباطمیانتمامآحادجامعه
باچهمشکالتیروبروهستند.خودتهرانیهااولین
قربانیایناختاللارتباطیهستندهمازایننظرکه
دراینفضایمسمومزندگیمیکنندکهتداومدهنده
نابرابریهاودرنتیجهحاکمیتاستبداداستوهماز
ایننظرکهازایجادارتباطسالمباقومیتهامحروم
هستن .د
ب– ارتباطات ساختاری :آموزش سانترالیسم با
ایجادنوعینگرشقیممآبانهنسبتبهغیرخودیها
(خصوص ًاطبقاتپائین)دراقشارروشنفکرودرمقابل
بدبینیونگرشهمراهباسوظننسبتبهروشنفکران،
ایجادارتباطسالمومعطوفبهنتیجهرامختلکرده
و عم ً
ال روشنفکران را با مشکالت بسیاری مواجه
نمودهاست.
 –8ناتوانی،وابستگیوکودنساالری:

تصوراستقالل،تصوروحشتناکیاست.استقالل
درمنطقهجهلقرارمیگیردوترسناکاست.بنابراین
سالمتی و زندگی در آگاهی قرار دارد؛ آگاهیای که
متن میدهد .هویت وابسته است که موجودیت و
حقوحقوقیبرایماایجادمیکند.وابستگیاستکه
سلسلهمراتب«ازما»(خودی)وساختارآنرامیسازد.
هر چیزی که بوی استقالل بدهد در منطقه ترس و
جهل قرار میگیرد و باید نشان دهیم نسبت به آن
چیزی نمیدانیم و خود را به کودنی و نادانی بزنیم
تامتهمنشدهبلکهاسبابترقیوترفیعهمبشود.
در مقابل اگر بخواهیم مستقل باشیم( ،توانایی)
چنین مفهوم و تصوری بدعت ،نوآوری و ستیز با
هنجارهاتلقیمیشود.اگرجمعیبخواهندگروهی
را به وجود آورند ،اولین سؤال این است به کی و یا
کجاوابستههستند.یعنیفینفسهمشروعیتندارند
مگروابستگیشانمعلومشود.یعنیوابستهبهکداماز
سطوحاشرافیتهستند.درغیراینصورتهویتو
موجودیتشانشناختهنمیشودیعنیبراساسسامان
دانائیمفهومیبناماستقاللوجودندارد.یاازماهستند

••سامان دانائی و اخالق
داستان دونکیشوت و کشاکش شخصیتی که
گرفتارش بود و سرگردانی وی میان سنتهای
پیشینوپیشروداستانامروزماست.بداخالقیویا
بهتربگویمبیاخالقیامروزجامعه ِ
یماچیزینیست
جز تغییری که در سامان دانائی جامعهمان در حال
پدید آمدن است و نتیجه ِ
ی گذار .گذاری طوالنی؛
طوالنینهازاینجهتکهطوالنیشده،بلکهبیشتر
ازاینجهت که «زمان» برای ما حائز اهمیت زیادی
است و در وضعیتی نیستیم که بیش از این زمان را از
دستبدهیموهمینمسئلهیعنیتعجیلداشتنباعث
شدهدستبهاقداماتیبزنیمکهنهتنهازمانرسیدنبه
مقصود را کوتاهتر نکرده بلکه نتیجه معکوس داده
و شاهد اتالف زمان بیشتری هم باشیم و البته گذار
طوالنیتر و بدتر از آن یعنی گذار از متنی به متنی
دیگر؛ازتعصبیبهتعصبدیگر؛ازانقالبیبهانقالبی
دیگروهمه ِ
یاینهابهصورتیاجتنابناپذیر-یعنی
میدانیمکهچارهکارانقالبنیست-پیشمیآیدو
مانیزبهصورتیانفعالیبهدنبالحوادثوباآرزوی
دستنیافتنیایفاینقشیمؤثر(فعال)ولیبیسرانجام
بودیمهستیموخواهیمبود.
دراینمسئلهبجای«تعجیل»میبایست«تعقل»
کرد« .گذار» ما همانطور گفته شد بجای گذار از
متن به میدان و فاعل شناسنده به متنی دیگر بوده
همین! .و سرانجام آن نیز مشخص یعنی رهاشده
میانانقالبها.
••اخالقخشونت

همانطورکهپیشتردربحثساماندانائیاشاره
شد ،درنتیجه ِ
ی رویارویی ما با معرفت جدید دچار
شوک معرفتی شدیم و به دنبال آن برخورد انفعالی
ما با این معرفت که دو وجه داشت «تدافعی» و از
سوی دیگر «وادادگی» جامعه ما دارای دو حوزه ِ
ی
معرفتی شد (شکاف معرفتی) .دو حوزه ِ
ی بهظاهر
متخاصم اما هم روش و هم سنگ و هر دو بریده
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گفتمان ایرانی سخن به میان آمد و استبداد
و چگونگی شکلگیری آن در درون جامعه
ازنقطهنظر گفتمان تشیع تاریخی و سنتی و
گفتماننژادآریائیموردبررسیقرارگرفت
و اینک گفتمان انقالب اسالمی برخاسته از
اندیشهضدگفتمانتشیععلویکهدرنقطه
مقابل تشیع سنتی و تاریخی قرار میگیرد و
به خواستگاه مبارزات ایران با هرگونه تفکر
استبدادیمبتنیبراشرافیگریتبیینگردید
و اینک و در بخش پایانی در ذیل گفتمان
مسلطجامعهایرانیواستبدادوپسازطرح
موضوعگفتمانونظامآموزشی،بهموضوع
گفتمان نابرابر و کارکردها خواهیم
پرداخت:

از حال و از انسان (بهعنوان فاعل شناسنده)؛ در هر
دو این معرفتها جای انسان خالی است .انسان
موجودیاستسیاهیلشگربدوننقشیتأثیرگذار
و تعیینکننده؛ ارزشها و اخالق در جایی دیگر
تعیینمیشودوماناچاربهانتخابمیانسنتوشبه
مدرنیسم.وایننهتنهاگذاررابهسرانجامنمیرساند
بلکه راه بهسوی بنبست دارد و فروپاشی اخالقی
نتیجهاجتنابناپذیرآنوفراگیرشدنبیاخالقیو
ازجملهاخالقخشونتوجامعهایکهراهبهسوی
بحراندارد.چراکهاخالقخشونتآلترناتیواخالق
سازندهدریکجامعه ِ
یبهبنبسترسیدهاست.البته
آیندهبسیارمخاطرهآمیزتریدرصورتبیتوجهیبه
ابعادمعرفتیدرانتظارماست.جامعهایکهبیاخالقی
در آن نهادینهشده و ساختارمند شود و اخالق سالم
انسانیگوهرینایاب.
••کارکردگفتماننابرابردرگفتمان
اصالحات
میتوان کارکردهای دیگر گفتمان نابرابر را در
سایر گفتمانها نشان داد .اما به دلیل اهمیت زیادی
کهآسیبشناسیمعرفتیگفتماناصالحاتداردو
ایننوشتارتالشیاستبرایطرحگفتمانآلترناتیو
اصالحات لذا در این بخش فقط به کارکرد گفتمان
نابرابردراصالحاتمیپردازیم:
••نابرابری در گفتمان اصالحات:
گفتماناصالحاتبراساسمروجاناینگفتمان
قرائتی از گفتمان انقالب اسالمی است که در ادامه
گفتمانمشروطیتبهوجودآمد.یکیازمؤلفههای
مهمگفتمانمشروطیتاستقاللملیبودکهمبنای
گفتماندولت–ملتاست.ضدگفتمانمشروطیت
کهدرمقابلگفتماناستبدادمطرحشد،نیازمندمحملی
بودکهملیترامعناکندواینحادثهزمانیاتفاقافتاد
کهپانایرانیسمهمزمانباپانعربیسموپانترکیسمدر
خاورمیانهرویداد.وبدینسانواردنظامآموزشیما
شد.اماهمانطورکهگفتیمزمانیکهپانایرانیسمبانژاد
آریاییوزبانفارسیهمراهشدمبناییشدبرای«ازماو
برما»(خودیوغیرخودی)هایجدیدونظاماشرافی
جدیدیپیشآوردکهاستبدادپهلوینیازمندآنبودو
اینچنینگفتمانمدرنمنحرفشد.
رویکرد جدیدی که اصالحطلبان در سال 76
پیشگرفتندبازگشتبهتثلیثپهلوی-گفتمانپان
ایرانیستی  -بود که اساس استبداد پهلوی را فراهم
ساخته بود و در بحث سامان دانائی جامعه ایران
مورداشاره قرار گرفت .دارای وجوه سانترالیستی و
مرکزیتایرانکهجغرافیاییحقوپاکیبودومظهر
آناهورامزدا.
ادامه گفتمان مشروطیت موجد گفتمانی بود
با واژههایی مانند آزادی ،دموکراسی ،حقوق بشر،
ایرانبرایهمه ِ
یایرانیانوزیرمجموعههایآنیعنی
شایستهساالری،تبدیلمعاندبهمخالفومخالفبه
موافقو...البتهواژههاییزیباوجذاب.امااینواژگان
نمیتوانستندواجدمعناییفراگیروملیباشندوفقط
در حد شعار باقی ماند دالیل آن را میتوان به چهار
دلیلکلیونیزمعرفتیطبقهبندیکرد:
یکم:گفتمانپانایرانیستینهفتهدردرونآناین
معنارانمایندگینمیکرد(بهعنوانگفتماننابرابرو
غیردموکراتیک)،
دوم :دانشآموختگان نظام آموزشی قدیم
وجدید که اکنون بهعنوان روشنفکر ایدئولوگ
جنبش اصالحات در رأس و هدایت جنبش قرار
داشتندبهدلیلآلودگیگفتمانینمیتوانستندمفهومی
عمیقازمعرفتدموکراتیکرامبتنیبربرابریمطلق

انسانهاست ،بپذیرند و قبول داشته باشند .آنها به
خودی و غیرخودی قائل بودند در تمامی ابعاد آن
یعنی؛همنابرابریپانایرانیستی؛همنابرابریمذهبی؛
هم نابرابری ناشی از تبعیض و بیعدالتی گفتمان
مسلطواستبدادی(بهعنوانرهبرانومدیرانجنبش).
سوم:گفتمانمدرنبارشدطبقهمتوسطشهری
ارتباط مستقیم داشت ،لذا نوعی گرایش به طبقه
متوسط شهری که پیروزی دوم خرداد آن را شرطی
کرده بود ،به وجود آمد (بهعنوان پایگاه اجتماعی و
نمایندگیمطالباتبخشیازجامعه).یعنی:
لذامفهومانساندرگفتماناصالحاتمحدودبود
بهموجودیانتزاعیبنامایرانیوبریدهازهویتهای
بومیومذهبیکهفقطمختصیکشهروندتهرانی
است ،آنهم نه همه ِ
ی طبقات فقط طبقه متوسط
شهری .با حاکمیت اصالحطلبان بدیهی بود که
تهرانیمتوسطشهریبهحاکمیتبرسدوطبقات
(خودیوغیرخودی)دیگریشکلبگیرد.ازاینرو
آزادی،دموکراسی،حقوقبشرمحدودومحصوربود
به شهروند تهرانی آنهم نه تهرانی کارگر و جنوب
شهری،بلکهتهرانیوابستهبهطبقهمتوسطشهری
کهفارسیتهرانیراخوببلداستوتحصیلکرده
استولهجهنداردیعنی«ما»یاصالحات.البتهاگر
اینتهرانیازحلقه ِ
ی«ما»(خودی)هاخارجشودو
ازحقوققومیتهاویاطبقاتپایینصحبتبکندنه
ایرانیاستونهانسانیعنی«برما»ستوبهصورتی
سرکوبگرانهبایکوتومنزوی.
بدینسانایرانیایکهنمیتواندبهفارسیتکلم
کندویادرشهرستانزندگیمیکندویالهجهداردو
یاازمذهبدیگریاستازدایره ِ
یتعریفانسانو
ایرانیخارجمیشودواینشعارهادرمورداومصداق
نداردکهدیدیمنداشت.طبقاتپایینوشهرستانیها
وقومیتهاچگونهاصالحطلبانراازخودبدانندکه
براییکسانسازینژادیوقومیوبرتریزبانفارسی
برسایرزبانهاوحتیترویجگویشتهرانیبرسایر
گویشهایفارسیازهیچاقدامیکوتاهینمیکنند
وبهجایتوجهبهسفرهخالیمردمودرآمدهاینفتی
بهطرحمباحثدانشگاهیوانتزاعیمیپردازندکه
هیچتأثیریدرزندگیپرازدردمردمندارد.البتهاین
آسیبی است که به یکپارچه شدن ملت حول محور
اصالحطلبیواردمیشودواصالحطلباننسبتبه
آنبیاطالعبودندیااهمیتنمیدادند.
چهارم :همچنین اصالحطلبان برخالف
ادعاهایشان،همانندسایرنخبگانودانشآموختگان
درسایهآموزشترسگرایشسانترالیستیداشتهو
معتقدبهمداخلهبودند(بهعنوانضعفمدیریتی).
یعنی:
در سایه ِ
ی آموزش عدم حضور گرایش به
مدیریت متمرکز و برنامهریزیشده برای جامعه
داشتند؛ گرچه شعار خالف آن را میدادند و ادعای
کمرنگکردننقشدولتداشتند.ازاینروباتکلیف
کردن مردم– حال را فدای آینده کردن  -به تعریفی
کهخودازتوسعه– اقتصادبازارآزادآنهمبهصورت
برنامهریزیشدهواجباری-گرفتهاند،همه ِ
یآحاد
جامعه را به صورتی اجباری و دیکته شده در این
مسیر هدایت کنند .و همانطور که استبداد پهلوی
توسعهرابهصورتیکجانبهوبدونحضورمردم
تعریفمیکرداصالحطلباننیزبدونحضورمردم
ودرراستایتعریفیکهخودازتوسعهداشتندحرکت
میکردند.
نهایت ًا ،همانطور که پیشتر گفته شد ،جریان
اصالحطلبی میبایست به دنبال پروژه ِ
ی ملت –
دولت باشد و بر اساس این پروژه هر انسانی که در
اینجغرافیازندگیمیکند،خودیاستنگرشهای
نژادپرستانه و تعقیب پروژههای آپارتاید نژادی و
مذهبی (پروژه ِ
ی امت) -که به معنی تفکیک آحاد
جامعه بدو گروه بهرهمند و خودی یا مغضوب و
غیربهرهمندباشد-نمیتواندمنجربهبرابریانسانها
دردستیابیبهحقوقاولیهدرجوامعدموکراتیک
کهشرطاصلیدولت– ملتمدرناست،بشود.
ازاینروتوجهجدیوعمیقبهآلودگیگفتمانی
(نابرابری) چه مبتنی بر تفکر پان ایرانیستی و نژاد
آریایی و چه مبتنی بر تشیع سنتی و تاریخی و چه
مبتنیبرتفکرامتیکهالبتهریشهدرنظامآموزشیو
نیززبانوادبیاتفارسیآلودهبهایننابرابریهاونیز
پارادایمدانائیجامعه– یعنیحاکمیتوسیطره ِ
ی
مطلق متن و تفسیر متن بر سپهر اندیشه– دارد که
رد پای آن را در چهار دلیل باال بهوضوح میتوان
مشاهده کرد ،هدف اصلی ما از طرح این موضوع
و آسیبشناسی جامعه ایرانی و در ذیل آن گفتمان
اصالحطلبیبودهاست.
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سخنرسدبیری
آمریکاتحریممیکند.آمریکامعافیتهاینفتیراتمدیدنمیکند

یللیتللیتماماست
کمربندهاراسفتببندیم

پشت تحریمهای آمریکا خصوص ًا
تحریمهای نفتی تجربههای شیرینی
برای دولتمردان و متفکرین و تحلیل
گران و استراتژیستهای آمریکایی
است که سالها پیشتر از مذاکرات
موسوم به برجام تحریمهای همهجانبه
را علیه ایران اعمال کرده بودند و مدتی
بعدتوانستهبودندباایرانپشتمیزمذاکره
بنشینند.ترامپامامعتقدبودآمریکاییها
نتوانستند از این تجربه شیرین دستاورد
متناسبیداشتهباشندبنابراینسعیترامپ
بر این بود که بتواند آن تجربه شیرین را
دوبارهتجربهکنددرضمناینکهاینبار
خودشرهبریمذاکرهبهدستگرفتهو
دستاوردهایباالتروبهتریرابرایآمریکا
ودررزومهخودبرایدوربعدیریاست
جمهوریفراهمسازداستراتژیترامپ
خیلی ساده بود تجربه پیشین میگفت
اگر ایران را تحریم کنید دوباره میتوان
ایران را پای میز مذاکره نشاند درواقع
ترامپ دنبال جنگ نیست ولی برای
اینکهادعایبزرگیتویانتخاباتکرده
تحتفشار افکار عمومی هست و فرد
سیاسیای هم نیست که سنجیده عمل
کند ترامپ معتقد است من اختیار دارم
پستصمیممیگیرموباعواقبکارهم
کاریندارد.سیاستمداراناگرتصمیمبه
جنگبگیرندبهتبعاتوعواقبگوناگون
آنمیاندیشنددرقبالکسانیکهممکن
استدرایندرگیریوجنگکشتهبشوند
فکر میکنند ولی ترامپ همانطور که
خودش هم گفته از اینجور نازک بینی
سیاستمدارانخوششنمیآیدواهلاین
دوراندیشیومحاسباتنیستوممکن
است تحت القائات مشاوران به این
نتیجهبرسدکهتصمیمخطرناکیبگیرد.
استراتژیترامپسادهاستفشاربرایران
و نتیجهگیری یعنی مذاکره مجدد و اگر
نتیجهنگیردهرکاریممکناستبکند.
در آن سالها که ایران و آمریکا در
چارچوببرجاممذاکرهمیکردندماطی
نامههاییازگروهمذاکرهکنندهوحاکمان
وقت تقاضا داشتیم شما برای برداشته
شدن تحریمها خصوص ًا تحریمهای
نفتی تالش نکنید این تالش شما به
طرفهای مذاکرهکننده این مطلب رو
القامیکندکهایرانتحتفشارتحریمها
پایمیزمذاکرهآمدهاست،بلکهمیبایستی
طوری رفتار میکردیم که آنها بدانند ما
آمدهایم مشکالت و موانع گفتوگو با
آمریکاواروپاراحلکنیمبرایمامهمتر
نالمللی
ازتحریمهادوستیوهمکاریبی 
برایرفعبیعدالتیوظلموجنگاستو
ازنظرماتحریمنفتیفرصتیمغتنمبرای
رشد اقتصاد غیرنفتی است و از شما هم
متشکریمولیمتأسفانهتحتفشارهای
نهادهای انتصابی ما به سمتی رفتیم که
آنهاراالزامبهبرداشتنتحریمهاینفتی
کنیم.اخیرا ًرهبرنظامطیچندسخنرانی
فرمودندکهتحریمهاینفتیبرایتولید
و اقتصاد غیرنفتی بسیار مؤثر و اتفاق

مبارکی است .ایکاش این مطلب را
در آن زمانکه فشار برتیم مذاکرهکننده
بود میفرمودند و جلوی فشار نهادهای
انتصابیوگروههایتندرورادرآنزمان
میگرفتند در این صورت اکنون دیگر
طرفهای مذاکرهکننده و حتی ترامپ
حتیبهمخیلهشانهمخطورنمیکردکه
تحریمنتیجهمیدهدوماهمتحتفشار
مجبوربودیمکمربندهارامحکمترببندیم
و با سختکوشی راه توسعه درونزا و
عمیقرابگشاییموبهیللیتللیدرسایه
برداشته شدن موقت تحریمهای نفتی
در نغلتیم و بدیهی بود وقتی تحریمها
موضوعیت خود را از دست میدادند
پافشاری بر آن دیگر معنایی نداشت
و بهتدریج تحریمهای نفتی حذف
میشدودیگرفردیمانندترامپهوس
نمیکرد با استفاده از حرب ه تحریم نفتی
بار دیگر ایران را پای میز مذاکره بکشاند
و شانس خود را بیازماید و سای ه تبعات
نتیجه نگرفتن از تحریمها مانند جنگ
و درگیری نیز رخت برمیبست .سؤال
این است چرا جای تدبیر در اداره کشور
خالی است؟ انقالبی بودن به شعار و
کلفت کردن رگ گردن نیست کسی
که میخواهد دنیا را عوض کند که ما بر
اینباوریمبایدصالحیتهدایتکشتی
مبارزهرابهساحلمقصودداشتهباشدتدبر
وصبرودوراندیشیجزوالینفکمبارزه
و انقالبی بودن است و اال ممکن است
نهتنهانتیجهنگیردبلکهنفلههمبشودبقول
استادشهیدمرتضیمطهریامربهمعروف
ونهیازمنکر-کهمابهآنانقالبومبارزه
میگوییم-ازفروعاتوعباداتیاستکه
نتیجهدرآنمهماستاگرحرکتیکنیمکه
نتیجهگرفتهنشودویانتیجهعکسبدهد
الزم نیست انجام بدهیم .اگر اهل مبارزه
وانقالبنیستیمالاقلآنراضایعنکنیم.
اکنونچهبایدکرد؟
ما معتقدیم همانطور که رهبر نظام
فرمودندبایدبهاستقبالتحریمهارفتو
نهتنهاازآنمغمومنشد،بلکهضمناینکه
همچنان به دنبال راهکار برجامی باشیم
ولی از آن مهمتر این است که فرصت
مغتنمی بهدستآمده است تا خود را
اقتصاد تکمحصولی نفت برهانیم و
بایدخوشحالیکنیممامعتقدیماقتصاد
نفتیدرواقعاقتصادنیستبلکهمعیشت
استنفتبسانلقمهونانیاستکهسر
سفره میآید و همه به دنبال سهمی از آن
برایخودهستندواینفقطمختصمردم
عادینیستوبلکهبیشترازآنصاحبان
مشاغلوصنایعنیزبهآنچشمدوختهاند
ودیگرکسیبهدنبالآوردننانسرسفره
نیست باید یاد بگیریم که ازاینپس نانی
سرسفرهنخواهدبودمگرآنکهخودمان
فکریبرایسفرهخالیازنانبکنیم.باید
کمربندهارامحکمبستیللیتللیدیگر
تمام است و اگر زمانی هم تحریمهای
نفتیبرداشتهشدآنرابراینسلهایآتی
پاسبداریم.

به بهانه سفر آبه شینزو نخستوزیر ژاپن

چرایی وضعیت امروز روابط ایران وآمریکا
علیشفائیهریس
فعال سیاسی اصالح طلب
و پژوهشگر روابط بین الملل

shafaa578@gmail.com

ایاالتمتحده آمریکا کشوری است که
سیاستانزواونگاهبهدرونخویشرادراواخر
جنگجهانیدومکنارگذاشتوعم ً
الدرپایاناین
جنگباورودمؤثردرجنگجهانیدوموبااستفاده
ازسالحاستراتژیکهستهای،بهعنوانپیروزاصلی
نالمللیمؤثر
اینجنگقدمدرعرصهمناسباتبی 
نهادوازپایانجنگدومجهانیتاکنونباعنایت
نالمللبهعنوانبازیگر
بهمنطققدرتدرروابطبی 
تمامکننده و تعیینکننده ظاهر شد ،تا آنجا که با
عنایتبههمینمنطققدرت،شکلگیرینظام
نالملل موجود بر اساس منشور سازمان ملل
بی 
متحدکهبنیادآنمبتنیبرحقوتویپنجقدرت
بزرگدرشورایامنیتمیباشد،باعنایتبهاراده
وقدرتایاالتمتحدهآمریکابودهاست.
بازیگریکهچنیننظامسلطهایرادرعرصه
نالملل ایجاد کرده است بر اساس دید
روابط بی 
واقعگرایانه از قدرت ،پیوسته درصدد حفظ و
افزایشقدرتخوداستتابتواندسایرقدرتها
راازبهچالشکشیدنخودشبازدارد.همچنین
طبقنظربرخیازصاحبنظراننظریههژمونی
نالمللکهارتباطمستقیمبانظریههای
درروابطبی 
قدرت محور در این حوزه دارد ،هژمون باید بر
منابعخاماستراتژیکوخطوطانتقالآنهاکنترل
داشتهباشدتابتواندسایربازیگرانراکنترلکردهو
آنهاراازبهچالشکشیدنهژمونیخودبازدارد.
با این تحلیل از نظام بینالملل و قدرت
مسلط آن یعنی آمریکا ،وقتی به تاریخ روابط
ایرانوآمریکانگاهمیکنیممیبینیمدرزمانیکه
ایران گرفتار سیاستهای دو قدرت بزرگ قرن
نوزده،یعنیروسیهوانگلستانبود،دردورهایاز
این تاریخ ورود ایاالتمتحده آمریکا به عرصه
سیاستایرانبهعنوانفرصتیبرایتعدیلمظالم
دو قدرت روس و انگلیس در ایران محسوب
میشد.ایرانونظاممالیواداریایرانحضوردکتر
میلسپودرایرانرادرایندورهتاریخینمیتواند
فراموشبکندواینحضوررافرصتیبرایرفع
فساددرنظاممالیواداریخودوهمچنینبهعنوان
دریچهایبراینجاتخودازشردوقدرتروس
و انگلیس تلقی میکرد .البته باید در ذهن داشته
باشیم که این دید نسبت به آمریکا زمانی وجود
داشتکهاینکشورهنوزبهصورتجدیوارد
نالملل نشده بود و عمدت ًا در
تعامالت نظام بی 
نالمللسیاستانزواودوری
خصوصروابطبی 
نالمللی را مشی خود
از درگیری در معادالت بی 
قرار داده بود و دید منفی در جهان نسبت به آن
کشوروجودنداشت.
ذهنیتمنفینسبتبهآمریکادرنزدایرانیان
زمانی شکل گرفت که این دولت در پایان
جنگ جهانی دوم بهعنوان قدرت پیروز از این
جنگبیرونآمدوباتوجهبهخستگیوناتوانی
قدرتهای بزرگ دیگر این قدرت نظم جهانی
جدیدرابراساسمنویاتخودطبقمنشورملل
متحدشکلدادوایننظامباقدرتگرفتناتحاد
جماهیرشورویبهدوبلوکغربوشرقتقسیم
شد و هر بلوکی بخشی از جهان را تحت نفوذ و
سلطهخودگرفت.
بعدازجنگجهانیدوم،ایراندرمحوربلوک
غرب قرار گرفت و اتفاق ًا در محور و کمربند
بهداشتی که غرب جهت جلوگیری از شیوع
میکروب کمونیسم (عبارتی که غرب در مورد
اتحادشورویونظامکمونیستیآنبکارمیبرد)
دوراتحادجماهیرشورویکشیدهبودقرارگرفت.
درچنینوضعیتیکهجهانشدیدا ًدوقطبیشده
بود و هر آن امکان درگیری بین دو قطب وجود
داشت،نهضتملیشدنصنعتنفتدرایران
به وقوع پیوست و در پی آن دولتی در ایران روی
کارآمد که شرایط را برای غرب در جهت مقابله
باکمونیسمسختکرد.اختالفاتیکهبینایرانو

سرویس سیاست خارجی :میز مذاکره الزام ًا برای دستیابی به توافق نیست؛ میز مذاکره خصوص ًا در جایی که اختالف عمیق و ریشهای است میتواند
گامی باشد برای طرح مسائل اساسی و اختالفات عمیق و واکنی مسائل بهصورت رودررو .در بدترین شرایط میز مذاکره میتواند آلترناتیو تخاصم دو دولت
و رودررویی آنها بجای میدان جنگ باشد .ضمن اینکه تخاصم رودررو انجام میشود و ممکن است به توافقی هم نرسد ولی هزینهها و خسارتهای
غیرقابلجبران جنگ نظامی و میدانی را هم ندارد .اینگونه مذاکرات در قرن پیشین میان دولتهای متخاصم صورت گرفته و از جنگ و درگیری و خشونت
نیز جلوگیری شده است .اگر اینگونه مذاکرات در میز علنی باشد ،کمک خواهد کرد افکار عمومی دنیا را که در صورت لزوم مداخله نموده و طرفین را
متقاعد سازند قدمهایی برای رعایت حقوق متقابل بردارند و این سرآغازی میتواند برای تکثر و پذیرش تفاوتها در دنیای امروز باشد .علی شفائی هریس
استاد روابط بینالملل دانشگاه امیرکبیر و نماینده حزب اراده ملت در شورایعالی سیاست گزاری اصالحطلبان در این مقاله بهطور جامع و مختصر و مفید،
روابط بین ایران و آمریکا را موردبررسی قرار دادهاند.

انگلستاندرپیم ّلیشدنصنعتنفتبهوجود
یالطرفینی هم که
آمد و همچنین راهحل مرض 
برای آن پیدا نشد این شرایط را سختتر نمود
و حضور گسترده نیروهای چپگرا در سطوح
مختلف جامعه و راهپیماییها و نمایشهای
خیابانی آنها ،نگرانی غرب را از احتمال افتادن
ایراندردامنشرقوقطعشدنقسمتیازکمربند
نالمللی
بهداشتیوبنابراینبهخطرافتادننظمبی 
موجودوتوسعهنفوذشرقدرمنطقهنفوذغرب،
نالمللی
افزایشداد.برایمقابلهباشرایطسیاسیبی 
بهوجودآمدهدرنتیجهبحرانملیشدنصنعت
نفت در ایران و نظر به اینکه ایران به هیچکدام از
پیشنهادهایی که برای حل این بحران ارائه شد
پاسخمثبتنداد،آمریکاتصمیمگرفت،جهت
مقابله با تبعات منفی افتادن ایران در دامن شرق
براینظامسرمای هداریجهانی،علیهدولتبرآمده
ازارادهملتایرانکودتاکند.
علیرغمذهنیتمثبتیکهایرانیانازحضور
آمریکاییهادرایراندردورهقاجارپیداکردهبودند،
همینکودتاعلیهدولتمردمیدکترمصدقاین
ذهنیت را شدیدا ًمنفینمودو آمریکا رابهعنوان
یکقدرتسلطهگردرنزدایرانیانبهتصویرکشید
وزمینهایشدبرایبدبینیایرانیانبهسیاستهای
آمریکادرایران.
وقوعانقالباسالمیدرایرانشرایطرابرای
آمریکاپیچیدهترکرد.قبلازوقوعانقالب،ایران
بهعنوانمتحداصلیغربدرمنطقهخاورمیانه
وکنترلکنندهاصلیمناسباتوهمچنینضامن
اصلی امنیت ،بهویژه امنیت انرژی در منطقه
خاورمیانه ،بهویژه خلیجفارس بود و بهعنوان
ژاندارماینمنطقهتلقیمیشد.باوقوعانقالب،
ایران از جایگاه کشور دوست و متحد اصلی به
یک کشوری تبدیل شد که نهتنها دیگر دوست
نیست ،بلکه بر اساس قانون اساسی برآمده از
انقالب درصدد به چالش کشیدن نظم جهانی
و بهویژه نظم حوزه نفوذ غرب ،با ایده صدور
انقالب ،میباشد .این انقالب در منطقهای به
وقوعپیوستکهمهمترینمنبعخاماستراتژیک
(نفت)کههژمونبایدبرآنوبرخطوطانتقالآن
مسلطباشد،درآنمنطقهقراردارد.
تجربهتاریخیمردمایرانازانجامکودتاتوسط
آمریکاعلیهدولتمردمیدکترمصدق،ایننگرانی
رادرنزدانقالبیونبهوجودآوردکهاحتمالدارد
دولتآمریکاعلیهانقالبفعلینیزبهکودتامتوسل
شده و مجددا ًشاه سابق را به سلطنت برگرداند.

همین نگرانی باعث شد تا طیفی از دانشجویان
انقالبیباحمایتطیفیازنیروهایانقالبیدرون
حاکمیتمبادرتبهاشغالسفارتآمریکانموده
وکارکنانسفارتراکهازمصونیتدیپلماتیک
برخورداربودند،بهگروگانبگیرند.
همینگروگانگیریدیپلماتهایآمریکایی
و کودتای آمریکا علیه دولت مردمی مصدق
زمینههایبدبینیمتقابلرابینایرانوآمریکافراهم
آورد و هر روز بر دامنه آن افزوده شده است که
ازجملهآنهابهحمایتهایآشکاروپنهانآمریکا
از تجاوز رژیم صدام علیه ایران که در رأس آنها
حمله به سکوهای نفتی و سرنگونی هواپیمای
مسافریایرانتوسطآمریکامیباشد.
اما سؤال اساسی این است که چرا روابط این
دوکشورهرروزپیچیدهترووخیمترشدهاست؟
چنان وخیم شده است که امروز با یک اشتباه
کوچکناخواستهایممکناستایندوکشور
درگیرجنگباهمشوندکهعواقبآنبرایهردو
طرفومنطقهنامعلوموبسیارخطرناکاست؟
همانطورکهقب ً
الگفتیم،آمریکابرایتثبیت
هژمونی جهانی خود ناچار است منابع خام
استراتژیک و خطوط انتقال آنها را در کنترل
خود داشته باشد تا با توجه به نیاز اساسی رقبا
و به چالش کشندگان قدرت جهانی آن به این
منابع ،از طریق کنترل این منابع آن قدرتها را
کنترل کند .امروزه چین و هند بهعنوان رقبای
فعلی و به چالش کشندگان جدی نظام جهانی
آمریکامحور،دوقدرتیهستندکهشدیدا ًبهاین
منبع خام استراتژیک (نفت) نیاز دارند و آمریکا
تالشداردازطریقاینمادهآنهاراکنترلکندو
جلویاوجگرفتنآنهارابگیرد.ازقضابیشترین
حجماینمادهخامهمدرخاورمیانهوبهویژهدر
خلیجفارسقرارداردکهبخشعمدهآندرحوزه
مرزهای ایران قرار دارد و مسیر انتقال آن نیز در
حوزهنفوذایرانقراردارد.
پس بین ایران و آمریکا نهتنها یک بدبینی و
کینه به خاطر بحث کودتای آمریکا علیه ایران
و بیاعتبار کردن آمریکا از طرف ایران از طریق
گروگانگیری دیپلماتهای آن کشور وجود
دارد،بلکهکشمکشهایجهانیبینقدرتهای
بزرگوتالشآمریکابرایجلوگیریازقدرت
گرفتنروزافزونچینوکنترلآنازطریقکنترل
نفتنیزوجوددارد.بنابراینمناقشاتموجودبین
دوکشوررانمیتوانصرف ًابراساسچندمؤلفه
داخلیتحلیلنمودوابعادآنبسیارفراترازمسائل

دوجانبهومنطقهایمیباشد.
شرایطیکهدرروابطایرانوآمریکابهویژهبعد
ازخروجیکجانبهآمریکابدونتوجهبهنظرسایر
نالمللیمربوط
طرفهایحاضردرمصالحهبی 
به برنامه هستهای ایران با  6قدرت جهانی به
وجود آمده است ،وضعیت را بهقدری پیچیده
کردهاستکههمهجهانیانراازامکانوقوعیک
جنگبزرگکهابعادآننامعلوماست،نگرانکرده
است.میانجیهایمختلفدرخصوصموضوع
نیزازاینبعدقابلتحلیلمیباشد.دربدوخروج
آمریکاازبرجامتحلیلدولتمردانآمریکاییبراین
اساسمبتنیبودکهایرانچندماههتنبهمذاکره
با آمریکا خواهد داد و بر این اساس نیز شروط
خیلیسنگینیرابرایوقوعمذاکرهقائلشدند،اما
بهمروروباظاهرشدنقابلیتهاوتوانمندیهای
طرفایرانی،اینتحلیلبینصاحبنظرانشکل
گرفتکهامکانپیروزیآسانبرایآمریکابدون
آنکهمتحملخسارتهایسنگینیبشود،وجود
نداردوهمچنیندامنهاثراتوقوعچنینجنگی
برایمتحدینآمریکادرمنطقهنیزنامعلوممیباشد.
ظاهرشدناینواقعیتهادولتمردانآمریکایی
رابرآنداشتکهتحلیلواقعگرایانهترینسبت
بهاوضاعداشتهباشندوهمینموضوعنیزباعث
شد بهنوعی تمایل جدیتری برای حلوفصل
موضوع از طریق مذاکره از خود نشان دهند.
رفتوآمدهایهیأتهاییازعمان،قطر،عراق،
آلمان و نهایت ًا آبه شینزو که برای اولین بار در
طول تاریخ جمهوری اسالمی اتفاق میافتاد که
نخستوزیر ژاپن به ایران سفر کند ،از این زاویه
قابلتحلیلمیباشد.
بنابهبدبینیتاریخیمتقابلوهمچنینتفاوتی
کهدراهدافوبرنامههایمنطقهایوجهانیدو
طرف وجود دارد ،ازیکطرف و فقدان هرگونه
کانالگفتگوبینطرفین،ازطرفدیگر،شرایط
را نهتنها برای دو طرف موضوع بلکه برای کل
جهانخطرناککردهوباآنکههردوطرفاذعان
میکنندکهخواهانحلوفصلموضوعازطریق
جنگنیستند،اماممکناستبهصورتناخواسته
ویاشیطنتهایبازیگرانمنطقهایدیگرایندو
کشوردرگیریکجنگیشوندکهپایانآنمطمئن ًا
دست شروعکنندگان آن نخواهد بود و دامنه و
ابعادآننیزنامعلومخواهدبود.پسصالحهردو
طرف و درعینحال جهان در این است که باب
گفتگوبراساساحتراممتقابلونهشرایطفشار
حداکثریبیندوطرفبازشود.

سیاست خارجی

[ بینالملل]
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عنوانستون

جنگی در کار نخواهد بود!

علیسپندارمذ
Sepandarmaz.ali@gmail.com

دمیدن در شیپور جنگ ،از همان آغاز روی
کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا ،میا ِن بخشی
از صاحبنظران سیاسی و دیپلماتیک داخلی و
خارجیشدتیافت.آشکاراستکهاینماجرا
تنهامربوطبهطیفخاصیازگرایشهایسیاسی
مشخصنبودهوهرطیفوگروهیازظنخودبا
یواسطهمیانایران
احتمالوقوعدرگیرینظامیب 
وآمریکا،یارشدهاست.
بخشی از این گروههای قائل به جنگ را
میتوان در میان مخالفان برونمرزی و عمدت ًا در
میانسلطنتطلبهایایرانی_آمریکایییافت.
اینگروهازهمانآغازینروزها،بانامهنگاریهاو
جمعآوریامضادولتجدیدآمریکاراتحریک
بهرویارویینظامیباحاکمیتجمهوریاسالمی
کردند.اگرچهتحریکاتآنهادرقدرتگرفتن
راست افراطی درون کاخ سفید بیتأثیر نبود اما
مواضع آنها خیلی زود از اهمیت تهی شد و
موضوعشان از دهانها افتاد .چراکه همه متوجه
این واقعیت شده بودند که ماجرای مقابله برای
ترامپ ،از فشارهای اقتصادی آغاز میشود و
در شدت بخشیدن به فشارهای اقتصادی امتداد
خواهدیافت.
البته گروههای دیگری هم از روی کار آمدن
یک دولت منطق گریز در ایاالت متحد ،ناراضی
به نظر نمیرسیدند .برای مثال برخی جریانات
داخلیکهقائلبهاولویتگلولهبرمذاکرهبودند.
آنها(دستکمبهصورتزبانی)مدعیمیشدند
کهمقصودشانتضمینعزتواقتدارملیاست
کهازتوانمذاکرهومذاکرهکنندگانخارجاستو
ِ
مشت ُسربیمیطلبد.ناگفتهپیداستکهاینگروه،
سیاستخارجیرامتضمنتحکیموتثبیتاصل
اقتدارمیشناسندونهمنافعملی.
شاید منطقیترین و البته بینابینیترین
پیشفرض درباره اهمیت توأما ِن منافع ملی و
اقتدارملیایناستکهبپذیریممذاکرهوموشک
دورویسکهواحددیپلماسیهستند،چنانکهدر
همینمورداخیر،یعنیحضورنظامیانآمریکایی
درمنطقهنیزشاهدیم.درواقعآنچهتعیینکننده
نالمللیباماست
است،نحوهمواجههنظامهایبی 
که ما را متقاعد میسازد سکه خود را به سمت
«خط»بگردانیمیا«شیر»(؟)؛امافارغازاینداوری
روادارانهوبینابینی،جریا ِ
ناتداخلیِ طرفدارجنگ
هموارهبراو ِ
لویتچماقبرهویجتأکیدداشتهو
دارند .الزم به یادآوری نیست که این پافشاری
تا چه اندازه شعاری است یا از سر خوشبینی
بیشازاندازه به دستاوردهای نبرد پارتیزانی
سالهایاخیربادشمناننیابتیوتوانموشکی.
هردوی این موارد بهواقع بیش ازآنچه تصور
میشود در تحوالت اخیر منطقه مؤثر بودهاند
اما همه این تأثیرات تا آنجا ادامه خواهد یافت
کهبهصورتغیرمستقیموهمچونابزاریبرای
باالبردنقدرتچانهزنیدیپلماتیکمورداستفاده
قرارگیرندونهبیشیاحتیکم.بههررویپاسخ
ترامپ به این قبیل مخالفین مذاکره در ایران نیز
چنانکه دیدیم ،بهرهبرداری مالی بیشتر از این
تهدید بود .تهدیدها بهانهای شدند برای عقد
قرارداد تسلیحاتی بیسابقهای میان آمریکا و
حکام سعودی ،نه ورود آمریکاییها به نبرد
نظامیباایران.
باید گفت که آنچه تا به امروز و درنتیجه
تمام رفتارهای دولتمردا ِن مستقر در آمریکا،
در سپهر دیپلماسی ،مسلم شده ،این است که
ترامپ ،متفاوت از جمهوریخواه پیش از خود،
یعنی جورج دبلیو بوش ،هیچ نسبتی با سیاست
خارجی ندارد مگر بهصورتی که متضمن منافع
مالی حداکثری برای او و دولتش باشد .البته که
برای دبلیو بوش و طرفدارا ِن رویکردهای نو
امپریالیستیاونیز،حملهنظامیبهجزابزاریبرای

ایجادبازارهایپایدارِکسبوکارهایآمریکایی
در کشورهای هدف نبود و ادعایی غیرازاین هم
وجودنداشت؛اما«جنگ»ازنقطهنظریکهترامپ
واردوگاهشبهمناسباتاقتصادیدرسطحروابط
بی نالمللمینگرندبهخودیخودهزینههاییمازاد
بر درآمدهای ایجادشده خواهد آفرید .ترامپ و
همفکرانش باور دارند که (دستکم تا الزامی در
کار نباشد) میبایست از تحمیل بار مالی چنین
پروژهای بر دولت پرهیز نمود .از این نظر ترامپ
مردجنگنبودهونیست.تهدیدنظامیهمبرایاو
تاآنجاارزشمندوقابلاستفادهاستکهبهافزایش
بهرهوریاقتصادیازخاللفروشتسلیحاتویا
تقویتشرایطداللینفتدربازارجهانیبیانجامد.

تمرکزادواتجنگیآمریکایی
زیرسایهاینموشکباربالقوهوالبته
پیشتررونماییشدهجمهوری
اسالمیعاقالنهبهنظرنمیرسد.مگر
اینکهقدرتنظامیخارجییقین
داشتهباشدکههرگزجنگمتعارفی
میاندونیروینظامیدرنخواهد
گرفت
پساگرهمهپیشفرضهایجنگافروزانه
در نقاطی که ذکر شد ،به بنبست رسیدهاند،
فعلوانفعاالت نظامی روزهای اخیر را چطور
بایستی تحلیل و داوری کرد .در این حضورِ
بیسابقهنیروهاینظامیآمریکادرخلیجفارسو
سایرپایگاههایمنطقهایایالتمتحد،چههدفی
را میتوان جستجو نمود ،بهجز زمینهچینی یک
جنگ تمامعیار با ایران؟ پاسخ این سؤال وقتی
اهمیت خود را بر ما آشکار خواهد ساخت که
متوجه همزمانی آن با رخدادهای دیگری در
عرصه دیپلماسی جهانی باشیم .چراکه نحوه
پاسخگویی ما به این سؤال و داوری ما نسبت
به انگیزههای پشت این آرایش جنگی ،بهطور
مستقیمتعیینکنندهشکلواکنشدیپلماتیکو
البتهنظامیماخواهدبودبهوضعیتفعلیمنطقه؛
امااینرخدادهایهمزمانکدماند؟
اوالً باید در نظر داشته باشیم که یک سال از
خروج ایاالت متحد از توافقات برجام گذشته
است .اینک ما در حالی وارد دومین سال این
واقعهمیشویمکهدولتهایاروپاییهمفرجامِ
مشخصی برای «برجامِ منهای آمریکا» متصور
یالظاهراینکشورها،خودراموافق
نیستند.عل 
بقای توافقات و حفظ دستاوردهای برجام
نشان میدهند؛ اما درواقع موافقت دولتهای
اروپایی،مادامیکهآنهاهیچابزارمقابلهواقعیبا
تحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهایراندردست

یالطرفینی نیز برای
نداشته و هیچ راهکار مرض 
حفظدستاوردهایبرجامارائهنکردهباشند،صرف ًا
یک پافشاری ریاکارانه و البته فریبکارانه تلقی
خواهدشد.گواینکهاروپاییهابنادارندایرانرادر
یکسیکلفرسایشیجدیددچارانفعالکردهوتا
اطالعثانویپیروزییکطرفهدیپلماسیمنجر
به برجام را برای خود حفظ نمایند .میتوانیم
سیاست اروپاییها را در این شرایط ذیل آنچه
«دکترینفرسایش»معرفیخواهیمکرد،تحلیل
نموده و توضیح دهیم .البته که دولت حسن
روحانیهمبنابهدالیلعدیدهنشاندادکهقصد
یدلیلدراینچرخهفرسایندهرا
غوطهورماندنب 
ندارد.درآستانهیکسالگینافرجامماندنبرجام،
نامه دولت ایران در خصوص خروج پلکانی از
برخیتعهداتبرجامی،بهدستمتفقیناروپاییِ
این برنامه مشترک رسیده است .اقدام ایران این
معنارابهافکارعمومیجهانمتبادرمیکندکهاگر
وضعبههمینمنوالادامهیابد،دولتایران،نهیک
پله،بلکهبهصورتپلکانیازتمامتوافقاتذیل
برجامخارجخواهدشد.اینابدا ًهماننتیجهای
نیست که اروپاییها در جایگاه پلیس خوب و
آمریکا در نقش پلیس ب ِد بازی برجامی ،بتوانند
تحملکنندیااینکهحتیبهتصوردرآورند.

چهبخواهیموچهنخواهیمما
ملیشدیداًوابسته
امروزبایکاقتصاد ِ
بهنفتسروکارداریمکهاگرهمین
ِ
شریانحیاتشبهطورکاملبستهشود
قطع ًابهقحطیبیپایانیخواهد
انجامید.پسبههیچوجهنبایداجازه
دهیمتالشآمریکاییهابرایبه
صفررساندنصادرات ِ
نفتایرانبه
نتیجهبرسد
دومی اینکه فرصت یکساله کشورهای
واردکننده نفت ایران نیز به پایان رسیده است و
ترامپ باید به وعده خود در خصوص به صفر
رساندنصادراتنفتایرانجامهعملبپوشاند.
اینامرقطع ًابرایمشتریانتسلیحاتآمریکایی
درکشورهایحاشیهخلیجفارسکماهمیتنبوده
و نخواهد بود .پس رئیسجمهور ایاالت متحد
بایستی تمام امکانات و یا اصطالح ًا گزینههای
خودرابرایتحققاینوعدهبهکارگیریکند.این
در حالی است که حسن روحانی خیلی پیشتر
ازایندرجمعمردمسمنانگفتهبود«:آمریکاباید
بداند که ما  ...نمیتوانیم صادرات نفت خود را
متوقفکنیم.اگرروزیآنهابخواهندازصادرات
نفتایرانازطریقخلیجفارسجلوگیریکنند،
بایدبداننددیگرهیچنفتیازخلیجفارسصادر

نخواهدشد».سخنانروحانیبازتابگستردهای
دررسانههایجهانداشتوغالبتحلیلگران،آن
راتکرارتهدیدایرانبهبستنتنگههرمزارزیابی
کردند.حالبایستیهمینجاتوقفنمودوکل
ماجراراازنگاهساکنینکاخسفیدبازبینیکرد.
به تجربه و بنا بر تحلیل و تبیینهای مکرر
دریافتهایم که هیچیک از دولتمردان آمریکایی
و باألخص دولت وقت مستقر در کاخ سفید،
تمایل واقعی به از میان بردن نظام جمهوری
اسالمینداشتهونخواهدداشت.الزمبهتوضیح
نیستکهدستاوردایرانهراسیبهشیوهآمریکایی
چهمیزاندرتحکیمسلطهنظامیآمریکادرمنطقه
والبتهسرازیرشدنمنافعمالیِ تسلیحاتیوامنیتیِ
آنبهجیبدولتمردانوبنگاههایمالیوابسته
بهآنهادرآمریکامؤثربودهاست.ازایننظرالبته
دشمنهرچه َقدَرتروتخریبهرچهگستردهتر،
منافع آن برای آمریکایی افزونتر؛ اما به همین
ترتیبآنهانمیخواهندپروژهایرانهراسیشان
منجربه(ازنگاهخودآنها)توهمخودبزرگبینی
درمیانسیاستمدارانونظامیانایرانیشود.پس
تهدیدنظامیواقتصادیایرانبهصورتجدیو
باقدرتتمامادامهمیابدوالبتهکهدرمواقعخاص
برشدتآنافزودهیاازآنکاستهمیگردد.
حال به موضعگیری جدید ایران در قبال
برجام بازگردیم که گویای عزم دولت ایران
برای مقابله با یکهتازیهای پیشین و تحمیل
شرایطجدیدخودبهمذاکراتاست.همچنین
وعدهامریکابرایبهصفررساندنصادراتنفت
رادرشرایطیبازخوانیکنیمکهتهدیدایرانبه
مقابله ،صورت جدیدی به خود گرفته است و
آمریکانمیخواهدهیچمقاومتیمانعازتحقق
آن وعده نفتی گردد .پس در نظرگاه آمریکایی
موجود،تهدیدبایدآنچنانجدیبهنظربرسد
کهازتوا ِنسرکوبِ هرگونهانگیزهمقابلهدرذهن
دولتمردان ایرانی برآید .نیازی نیست چندان
پیچیده با موضوع برخورد کنیم .در وضعیتی
که وجود تعداد نامشخصی موشک بالستیک
درایران،ازمدتهاپیشبهمثابهتهدیدیجدی
برایامنیتکشتیرانی،مشخص ًادرخلیجفارس
مطرحبودهاند،تمرکزعدواتجنگیآمریکایی
زیر سایه این موشک بار بالقوه و البته پیشتر
رونمایی شده جمهوری اسالمی عاقالنه به
نظرنمیرسد.مگراینکهقدرتنظامیخارجی
یقینداشتهباشدکههرگزجنگمتعارفیمیان
دونیروینظامیدرنخواهدگرفت.درغیراین
صورتهیچتوجیهیبرایتمرکزاینحجماز
تجهیزاتنظامیدرمنطقهعملیاتمستقیمپدافند
ایران وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر بهوسیله
پدافندپاتریوتپشتیبانیشود.

حواس
الزماستششدانگ
ِ
دولتمردانوسیاستگذارانعرصه
دیپلماسیجمعباشدتاراهیبرای
استیالیهراسنظامی،برروند
مناسباتدیپلماتیکبازنگذارند

برپایهتمامآنچهگفتهشدنمیتوانانگیزهجدی
و روشنی برای جنگ در پس و پشت انتقال این
عدواتنظامیآمریکاییبهمنطقهیافت.چهدرمیان
سیاستگذاران و چه در سطح نظامیان مستقر در
منطقه.دربارهاینسطحدومنیزخوبمیدانیمکههر
جرقهکبریتحسابنشدهایاحتمالآتشگرفتنِ
انبارکاهرابیشترمیکندواینکهدرنقطهایوبرپایه
رخدادیپیشبینینشده،نظامیاندوکشورناگزیر
از برخورد مستقیم با یکدیگر باشند ،دور از ذهن
نخواهدبود؛حتیبدوناینکهدستورآتشیازمراکز
فرماندهیصادرشدهباشد.اینحتم ًااجتنابناپذیر
است و البته در شرایط شکنندهای که امروز بر
خلیجفارس حکمفرماست بسیار هم میتواند
خطرآفرین و جبرانناپذیر باشد .در مقابل نیز ،آن
بخش از نظامیان هردو طرف که در حال حاضر
درصحنهنبرداحتمالیحضوردارندوسایهیکدیگر
را از نزدیک حس میکنند بهشدت از وقوع چنین
برخوردهاییپرهیزخواهندکرد.نمونهاینپرهیز
را در ویدئویی دیدیم که از داخل پهبادِ شناسایی
ایرانی ضبط و منتشر شد .در آن ویدئو فرماندهی
نا ِولینکلنبااحتیاطبسیاروبادرنظرگرفتنجوانب
ادب ،به زبان فارسی از پرنده ایرانی درخواست
میکردحدوداستانداردبی نالمللیرارعایتکرده
وازرفتارتحریکآمیزخودداریکند.پخشچنین
ویدئویی تا حدود بسیار زیاد بهمنظور تبلیغات
روانیعلیهدشمنِ بالقوهصورتگرفتهاستولی
نمیتوانادعاکردکهفرماندهیوتفنگدارانمستقر
در آبراهام لینکلن ،از احتمال اصابت موشکهای
ایرانییاعملیاتشهادتطلبانهباکیدردلندارند.
برپایهتمامآنچهگفتهشدمیتواننتیجهگرفت
جنگی درنخواهد گرفت .یا دستکم با استناد به
شواهدیکهتاکنونبروزیافتهاندرویارویینظامی
درکار نخواهد بود .حال بر اساس این داوری و
چنانکه پیشازاین در آغاز سخن وعده داده شد
بایدپاسخیبرایشکلواکنشنظامیودیپلماتیک
خود به رویدادهای اخیر به دست بیاوریم .بر این
اساسبهباورمنباتوجهبههمهآننامالیمتهاو
پیمانشکنیهایآشکارونهانکهدرماجرایبرجام
بر ما رفته است ،اینک ما بایستی از موضع انفعال
فرسایشی درزمین ه برجام خارجشده و به طرفین
دعوییادآوریکنیمکهماهمیکطرفآنتوافقات
بودهایمومنافعیدرتندادنبهتوافقاتمیجستیم
کههیچیکمحققنشدهاستوالبتهمنابعقبلیمان

را نیز در خالل این مذاکرات و به طرق گوناگون
ازدستدادهایم.شایدگاماولبرایخروجازانفعال
وتندادگیبهآنچه«دکترینفرسایش»خواندیم،
هماناقدامدولتروحانیدرزیرپاگذاشتنبرخی
تعهداتاتمیبود؛امادرشرایطفعلیچنینتصمیمی
تأثیرمستقیمخودراصرف ًادرروندمذاکراتنمایان
میسازد و نه در کاهش محدودیتهای ناشی از
تحریم بر اقتصاد ما .چه بخواهیم و چه نخواهیم
ما امروز با یک اقتصاد ملیِ شدیدا ًوابسته به نفت
سروکارداریمکهاگرهمینشریا ِنحیاتشبهطور
کامل بسته شود قطع ًا به قحطی بیپایانی خواهد
انجامید .پس بههیچوجه نباید اجازه دهیم تالش
آمریکاییها برای به صفر رساندن صادرات ِ
نفت
ایران به نتیجه برسد .بر اساس تمام آنچه گفته
شد اینطور نتیجهگیری میکنم که الزم است
ِ
حواس دولتمردان و سیاستگذاران
ششدانگ
عرصهدیپلماسیجمعباشدتاراهیبرایاستیالی
هراس نظامی ،بر روند مناسبات دیپلماتیک باز
نگذارند .نباید از این واقعیت گریخت که مذاکره
و نه الزام ًا تفاهم دیپلماتیک تنها چاره برونرفت
از اوضاع نابسامان امروز ماست؛ اما درعینحال
این را نیز باید در سرلوحه برنامه همهجانبه خود
برای پیشبرد مذاکرات به شیوه مطلوب قرار دهیم
که دیپلماتها و نظامیا ِن در میدان دو روی سکه
مذاکرهاند و ضعف هرکدام مستقیم ًا به شکست
دیگریخواهدانجامید.نظامیاندرکارزارعملو
در مقابل هجوم ناتو شکنندهترینها خواهند بود،
چه ما بخواهیم و چه نخواهیم .مگر اینکه دستگاه
دیپلماسیشکوهآنهارابهعنواندیوارهایغیرقابل
نفوذ مرزی تضمین کند و خطایی در جهت هل
دادننظامیانبهمیدانجنگمرتکبنشود.بههمین
قوتنیزبایدپذیرفتکهدستگاهدیپلماسیکشور
ما در شرایط کنونی که بر نظام دیپلماسی جهانی
حاکماست،هیچابزارچانهزنیدیگریجزهمین
نظامیا ِنغیرقاب ِلپیشبینیندارد.قطع ًاهمهمادرتأیید
اینواقعیتمتف قالقولخواهیمبودکهکشوریفاقد
اقتصاد مول ِد غیرنفتی ،نمیتواند جهان را به بستن
شیرهاینفتخودبرایتأثیربرقیمتگذاریهای
جهانیتهدیدکند.

دیپلماتهاونظامیانِ درمیدان
دورویسکهمذاکرهاندوضعف
هرکداممستقیم ًابهشکستدیگری
خواهدانجامید
ذکرایننکتهنیزخالیازاهمیتنخواهدبودکه
اقداماتبرخیمتحدینمنطقهایجمهوریاسالمی
کهبهصورتخودخواندهِ ،
نقشدستهاینامرئی
حاکمیت ایران را ایفا کرده و علیه منافع اقتصادی
همپیمانانآمریکادرمنطقه،دستبهعملیاتهای
پراکندهمیزدند،نهتنهادرپیشبردمنافعایرانبیتأثیر
نخواهد بود ،بلکه به همان اندازه ِ
نقش نظامیان و
تجهیزاتدفاعیرسمیجمهوریاسالمیوحتی
بیش از اینها حائز اهمیت است .البته که تهدید
متقابلبرنامهریزا ِنانزوایایران،وقتیبیرونازدایره
تعهداترسمیجمهوریاسالمیصورتگیرد،
نقشههایطراحیشدهبرایبازار ِ
نفتمنهایایران
رادرسطحیگستردهترازپیشفرضهایموجود،
نقشبرآبخواهدکرد.
در پایان امیدوارم متهم به درک دوبعدی از
مسئلهای با تبعات چندبعدی در حوزه اقتصاد و
سیاستوحاکمیتنشدهباشم.نیازیبهتوضیح
نیستکهنگارندهاینسطورهممثلبسیاریدیگر
از ناظران تحوالت اخیر ،از سایر تبعات احتمالیِ
وقایع جاری باخبراست اما اکثر آنگونه تحلیلها
با چنان عدم قطعیتی مواجهاند که شاید صرف ًا
بتواندرانتزاعیاتطبقهبندیشانکرد.درحالیکه
تأثیر محدودیتهای اقتصادی بینالمللی در
وضعیت اقتصادی و متعاقب ًا در کیفیات اجتماعی
نالشمس شده و بر کسی پوشیده نمانده
ما اظهرم 
استکهدامنهاینمصائببهنوبهخود،برسازندهآن
قسمتبعاتسیاسیخواهندشدکهآشکاراخالف
ارادهدموکراتیکنخبگا ِنمذکوراست.
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نیمنگاه

من قاتل پروانهام
رضا قاسم پور

مسئولکمیتهفرهنگی
حزب اراده ملت ایران

b.zanganli@gmail.com

امروز درگذر از حوالی تاکستان به
لشکر بیشمار پروانهها برخوردیم .اول
گمان میکردم تعدادی پروانه تصادف ًا
از عرض اتوبان قزوین_زنجان عبور
میکنند،ولیباگذشتزمانصدهاپروانه
بهطرفماشینهایعبوریحملهورشده
و بعض ًا عاشقانه خود را به شیشه و بدنه
اتومبیلهایمیکوبیدندوالبتهدردمجان
داده و با خون سبزشان شیشه ماشینهای
عبوریراهنرمندانهرنگآمیزیوعاشقانه
نقاشیمیکردند...
••پروانههاآفتنیستند
بارندگیهایاخیردراستانتهرانپای
مهمانی زیبا و ناخوانده را به جنوب این
استان بازکرده که سبب نگرانی برخی از
کشاورزانشدهاست.
حاکمیت  ۲۰ساله خشکسالی بر
عرصههایکشوربهویژهاستانتهرانسبب
تغییراتاقلیمیدراینمناطقشدهبود،اما
در روزهای ابتدای سال جاری ،سیلی از
بارانسببایجادموجشادیبینتهرانیها
شد و عطش کویر فروکش کرد و باران
قابلتوجهسببنفوذآببهالیههایزیرین
زمینوخوشحالیمردمبهویژهکشاورزان
دراستانتهرانشد.
اما این بارشها سبب باز شدن پای
گونهایازپروانهبهعنوانمهمانناخواندهبه
شهرستانهایجنوبیتهرانبهویژهبرخی
ازمزارعومراتعکشاورزیشد.
کهرم،کارشناسمحیطزیستدرباره
هجوم پروانهها به مناطقی از استان تهران
میگوید« :تجمع این پروانهها به تهران،
مهاجرتنیستچراکهمهاجرتیکامر
دوطرفه است و رفتوبرگشت دارد؛ اما
در این پروانهها مشخص نیست رفت و

برگشتیداشتهباشند.گونهایازپروانهها
هستند که به گونه «مونارک» یا سلطنتی
معروفاند که سه ،چهار هزار کیلومتر
همسفرمیکنندوبیشتربهمناطقآمریکای
جنوبیمهاجرتمیکنندکهاص ً
الاینگونه
پروانه در ایران وجود ندارد .درواقع این را
میتوان نوعی هجوم پروانهها دانست.
هجوم این پروانهها یا زاییده حرکت
خودشاناستیاهمراهبادجابهجاشدهاند
و به دلیل وزن سبکی که دارند بهراحتی و
درهرجهتیجابهجامیشوند».
او گفت که افزایش بارندگیهای
اخیر در کشور میتواند علت زیادشدن
تعدادپروانههاباشد.پروانهها،موجودات
رطوبت دوستی هستند .این حشرات در
جلویدهان،خرطومیدارندکهباآنآب
مینوشندوموادمعدنیمانندآهن،کلسیم
و ...را از آب جذب میکنند؛ بنابراین ،به
دلیل باال رفتن رطوبت ،تعداد پروانهها
افزایشیافته و به مناطقی از شهر تهران
هجوم آوردهاند.در مدتی که خبر هجوم
پروانهها به مناطقی از تهران منتشرشده،
بسیاری از کشاورزان نگران محصوالت
ومزارعخودهستندوازآفتناشیازاین
پروانههاهراسانهستند؛امااینکارشناس
محیطزیست در ادامه گفتوگو با اشاره
بهاینکهجایهیچنگرانیبرایکشاورزان
نیست ،تأکید کرد« :این پروانهها آفت
نیستند.اینحشراتچهارمرحلهدردوران
حیاتخوددارند.مرحلهاولتخم،مرحله
دومالرو،مرحلهسومشفیرهیاهمانپیلهو
مرحلهچهارمبالغاستکهحشرهبهمرحله
بلوغوپروازمیرسدومیتواندپروازکند.
مرحله سوم در طبقه خاصی از پروانهها
وجود دارد که در ایران وجود ندارد .این
پروانههاآفتنمیتوانندباشندزیرازمانی
کهدرمرحلهالرویاکرمینههستند،حجم
زیادیغذامیخورندووقتیداخلپیلهیا
شفیرهمیروندوازآنخارجشدهوتبدیل
بهپروانهمیشوند،تغذیهایندارند».

کارگاه آموزشی بازرسان حزب اراده ملت ایران
به مدت یک روز در قزوین برگزار شد
رئیسادارهدومامورسیاسیوزارتکشورگفت:
هزینهفعالیتهایسیاسیدرکشوربایدپایینآمدهواز
اینطریقزمینهحضوروفعالیتاحزابهرچهبیشتر
فراهمشود.صارمیعصرجمعهمورخ 98/3/24در
کارگاه آموزشی بازرسان حزب اراده ملت ایران در
قزوین افزود :کمهزینهترین نوع مشارکت مردم در
تعیین سرنوشت خودشان همین انتخابات است و
درتاریخهم،نظامهاییکهباشیوهغیرانتخاباتروی
کار آمدهاند ،خیلی زود فروپاشیدهاند .وی با تأکید
بر اهمیت این مسئله اضافه کرد :حتی در ستادها
و شوراهای داخلی مانند شورای تأمین هم وقتی
بحثهایاجتماعیمطرحمیشودنیروهاینظامی
هممتمایلبهایدههایاجتماعیوفرهنگیهستند.
صارمی گفت :بهمنظور کاهش هزینه فعالیتهای
سیاسی ،در وزارت کشور طرح وطن یار بهمنظور
قرار دادن جوان نمونه در حوزه سیاسی مطرحشده
تا بتوانیم از حضور آنها در انتصابات آینده استفاده
کنیم.ویاظهارداشت:کسیکهفعالیتسیاسیدارد
باید به او امتیاز داد و وزارت کشور در این راه این کار
رابهشکلقانونیوباطرحوطنیارباجنبهملیدنبال
میکند .صارمی یادآور شد :در عرصه رسانهای نیز
اینجوانانمیتوانندمعرفیشوندوبهصورتعینی
این موضوع به یک مطالبه تبدیل شود .رئیس اداره
دومامورسیاسیوزارتکشورهمچنینبرنزدیکی
احزابتأکیدکردوافزود:اگرازمسیرهایمتفاوتو
تکبهتکحرکتکنیمبهنتیجهنمیرسیمونظامهای
سیاسیدنیاهمازراهائتالفبههدفرسیدهاند.
همچنین در این کارگاه رئیس امور استانهای
حزبارادهملتگفت:حامادر ۲۱استانشوراهای
خودراتشکیلدادهاست.علیخلیلیپورعصرجمعه
در نشست یک روزه بازرسان حزب اراده ملت در
قزوینافزوداینبهعنواناولینحزبدرشرایطفعلی
کشوردرمرامنامهخودجریاناقتصادیخودرامعرفی
ومشخصکردهاست.ویاضافهکرد:نحوهفعالیت
اینحزب،ازپایینبهباالاستودرجریانبرگزاری
مجمععمومیبهطورکاملازحالتانتصابیخارج
شدهودبیرانآنانتخابخوداعضایهستند.خلیلی
پور ادامه داد :این حزب برنامههای اردویی مختلفی
ازسالگذشتهتابهامروزداشتهکهنشستاستراتژی
آن در اسفندماه ۹۷در تهران ،اردوی دوروزه جوانان
در فروردین ماه در یزد ،اردوی تئوریک جوانان در
خردادماهدرتهران،نشستبررسیسندمطالباتزنان

در تهران و اردوی تربیت مربیان حزبی در تهران از
جملهآنهااستودرتیرماهنیزاردویحوادثطبیعی
تشکیلخواهدشدوسپسچنداردویدیگرازجمله
در حوزهزنان پیگیریمیشود.ویگفت :حزببه
عنوان جایگاه به هم پیوستگی ،مانع از شکستن ما
میشودودرنگاهیبهتاریخمعاصرکشورمیبینیم
کهمشکالتوفرازونشیبهایمتعددیراتجربه
کرده و این نشان میدهد کار حزبی در ایران انجام
نشده است .وی اضافه کرد :احزاب ایران در حال
حاضر دوران کودکی و نوپایی خود را طی میکنند
و راه طوالنی تا رسیدن به اهداف دارند و به این دلیل
استکهازحضورنخبگانواندیشمنداندرانتخابات
بیبهرهماندهایم.
ویگفت:اینتوهینبهاندیشمندانومتفکران
است که در این  ۴۰سال باوجود انسانهای
صاحبنظرونخبهدرکشور،مردممامجبورندبین
بدوبدتریکیراانتخابکنند.خلیلیپوربابیاناینکه
همهاینمسائلناشیازبیتوجهیبهنقشاحزاب
واهمیتآنهابودهاست،خاطرنشانکرد:اگرتوانایی
حزبی باشد برنامه ارائه میشود و مردم هم دیگر نه
به شخص بلکه به برنامه حزب توجه کرده و رأی
میدهند.
دبیر حزب اراده ملت ایران در قزوین نیز گفت:
فلسفهبرگزاریاینکارگاه،بازآموزیاعضایبازرس
حزببودتابتوانندبهوظایفخودبهنحومطلوبی
عمل کنند .سید جمال خضری افزود :در کشور ما
کارسیاسیکردنهزینهبراستوفعاالنحزبیاص ً
ال
درانتصاباتمورداستفادهقرارنمیگیرند.ویاضافه
کرد:ازوزارتکشورانتظارمیرودهزینهکارسیاسی
راپایینبیاوردتانخبگاندرامرسیاستومدیریتها
امکانورودپیداکنند.خضریادامهداد:درشرایطی
که بسیاری جوانان نخبه و اندیشمند در استان و
کشور داریم ،تصمیمگیریها و مبنای گزینشها
کالطوایفی و قومی بوده و
در قزوین بهصورت ملو 
فرصتطلبانیکهاعتقادیهمبهاصالحطلبیندارند،
دردستگاههامنصوبشدهاند.دبیرحزبارادهملت
ایرانافزود:متأسفانهباوجودنیروهایبومیدانشمند
و متخصص در استانی به اهمیت و جایگاه قزوین،
درانتصاباتازافرادغیربومیاستفادهمیشودواینکه
عدهای در این دولت بدون سابقه سیاسی روشن
توانستندبهمناصبیبرسند،بهنوعرویکردسیاسی
دولتبرمیگردد.

یرواندآبراهامیان
برگرفته از :کتاب «اسالم،
سیاست و حرکتهای
اجتماعی»
حقیقت این است که نه
یکشریعتیبلکهسهشریعتی
مجزا وجود دارد .اول ،شریعتی ِ
جامعهشناس است ،که عالقهمند به ایجاد
ارتباطمنطقیبینتئوریوعمل،بینایدههاو
نیروهایاجتماعی،وبینخودآگاهیووجود
انسان میباشد .این شریعتی ،متعهد است که
تولد ،رشد ،حکومتی شدن و در نتیجه فساد
نهایی ِ حرکتهای انقالبی را درک کند،
بهخصوص آنها که در ارتباط با ادیان بنیادی
است.
دوم،شریعتیبهعنوانمؤمنیدیندارمطرح
است که مبنای ایمانش ،این است که تشیع
انقالبی،برخالفتمامنظریههایانقالبی،تسلیم
سرنوشتمحتومفسادحکومتینخواهدشد.
ِ
شریعتیسخنراناستکهبایدکلماتشرا
سوم،
بادقتیفراوانانتخابکند،نهتنهابهایندلیلکه

اردویمشترکآموزشمربیانحزبیتوسطکمیتههای
فرهنگیوآموزشحزبارادهملتایرانبرگزارشد
کمیتههای فرهنگی و آموزشی حزب
اراده ملت ایران با مسئولیت زهره رحیمی و
یزادهدراقدامیمشترکازروز
شمساهللافراز 
چهارشنبهمورخ 98/3/16اردوییسهروزهبا
هدفآموزشمربیانحزبیدرتهرانبرگزار
نمودند .این اردو برای تربیت مربیان حزبی
درشعبوپهنههایمختلفکشورطراحی
شدهبودتااینآموزشگران،مسئولیتانسجام
و ارتقای شناخت و بینش تشکیالتی را در
حوزههای جغرافیایی نزدیک به خود بر
عهده بگیرند .در این اردو مباحثی چون
گفتماناصالحات،گفتمانحزبی،الگوهای
آموزش ،مرامنامه ،تشکیالت اخالقی،

* حضور ،مشارکت ،پایداری و درخشش
افراد در جامعه ،فرایندی درازمدت و زمانبر
است .در جوامعی که بهواسطه باورهای عرفی
و فرهنگی ،زنان را سخت و دیر میپذیرند.
درخشیدن زنان ،دوردست مینماید و غالب ًا
به ُعمر فعالیت اجتماعی سیاسی یک زن قد
نمیدهد.بسیاریازمواقع،یکموقعیتمیتواند
برایزنانرشدویادگیریبههمراهداشتهباشد
امابهدلیلموانعفرهنگیوسنتی،اینموقعیت
قربانیباوروخواستعمومیمیشود.
*درسپهراجتماعیکشورما،نوعپوشش،
حرکاتوکالمزنانمیتواندبهمانعیاسنجهای
تعیینکننده برای حضور ،تعامل و ارتقا بدل
شود .این امر برای مردان وجود ندارد یا
دستکمبسیاربیرنگاست.زنانباتوجیهات
و فشارهای عرفی ناشی از این شاخصها
بیشتروجدیترطردمیشوند.
*جلبمشارکتهاینمادین،تبلیغاتیو
ظاهریزنانبدوندغدغهحضورواقعیآنها
درعرصههاِ ،
آسیبدیگریاستکهمشارکت
واقعیرابهتأخیرمیاندازد.

*تأمینهزینههایمالی،انگیزشیوزمانی
که از الزامات کنشگری است در بیشتر موارد
با محدودیت مالی زنان ،هزینه حضور دائم،
مناسبومؤثرشاندراینساحتهمخوانی
ندارد.
* با توجه به نگرش و باورهای فرهنگی
نسبت به سنِ بالندگی و شکوفایی بهویژه در
زنان ،باال رفتن سن ،میتواند حضور زنان را
کمرنگکند.
*القای ترس و نگرانی از سوی جامعه ،با
تأکیدبرتبعاتمنفیکنشگریبهویژهازنوع
سیاسی با توجه به نمونههای تجربهشده آن
مانعیدیگراست.
* نهایت کالم اینکه در جامعه بهویژه در
فضاهاییمثلسپهرسیاسی،کهعرصه ِ
یمبارزه
ورقابتاست،احساسیکهبهزنانالقامیشود،
احساسضعفوناکارآمدیاست.
••از کجا آغاز کنیم؟
حزب اراده ملت ایران با رویکردی که در
حوزهزناندرپیشگرفتهاستبرایدستیابیبه

الگویمطلوبچهمسیریراپیشنهادمیکند؟
الزماستبرمبانینظریوراهبردیحزب
و مرور برخی مفاهیم چون تمرکززدایی در
قدرت ،گروههای اجتماعی که حزب
سخنگویی آنها را میکند ،نخبهپروری
بهجای نخبهگرایی ،کثرتگرایی ،توسعه
متوازن و انسانی و درونزاد ،نقد درونی و
خوداصالحیدرهمینابتداتأکیدبورزیم.
در ضمن الزم به یادآوری است که ما،
در حزب اراده ملت ایران کماکان متمرکز بر
مطالباتوحقوقاقشارمزدبگیراعمازکارگر
وکارمندوکسبهوکشاورزانخردوکارآفرینان
هستیم .تمرکز ما بر رفع و کاهش شکاف
اقتصادیاجتماعیاینبخشازجامعهباقشر
قدرتمند ،صاحب نفوذ و سرمایهدار جامعه
است .ما قائلیم که در صورت تحقق چنین
مطالباتی و توزیع مناسب قدرت و ثروت،
بدونتردیدخواستهاومطالباتدیگراقشار
آسیبپذیرازجملهزناننیزتأمینخواهدشد.
اما درعینحال این ضرورت نیز احساس
میشودکهحزبمواضعومبانینظریخود

نکات مهم اساسنامه ،سوسیالدموکراسی و
آسیبشناسیکارگروهیازجملهمحورهای
آموزشیبودند.
رحیمحمزه،شمسا...افرازیزاده،زهره
رحیمی ،افشین فرهانچی ،مریم جودی،
حبیباهلل پیمان و شهریار دبیرزاده ،مدرسان
این دوره ِ
ی آموزشی بودند .اعضای حزب
در این اردو از تهران ،اراک ،قزوین ،سمنان،
همدان،بجنورد،مشهد،یزد،اشکذر،رشت،
گرگان ،کرج ،شیراز و سنندج دور هم جمع
شده بودند .در این دوره محتوای آموزشی
نیز متناسب با نیاز آموزشگران تهیه و جهت
استفادهدرشعبسراسرکشورتنظیمشدهبود.

اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران برگزار شد
شاخه ِ
ی جوانان حاما با همکاری کمیته
مباحث بنیادین در دومین گام خود در سال
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مباحث بنیادی جوانان را با کیفیت و نظمی
مطلوب با بهرهگیری از اساتی ِد مجربی همچون
داوود فیرحی ،رحیم حمزه ،علی مهری ،افشین
فرهانچی ،شمسا ...افرازیزاده و اسماعیل
مختاریدرتهرانبرگزارکرد.اولیننشستفصلی

پیشنویس سند راهبردی حوزه زنان حزب اراده م ّلت ایران
یکمدیدهشده ِ
رادرخصوصنیمه ِ
یجامعه
در حوزههای حقوقی و اجتماعی و سیاسی
اعالم نماید .این سند نیز با این هدف تنظیم
گردیدهاست.
در راستای تدوین این موارد با توجه به
شناختی که از مطالبات فضای زنان یافتهایم،
دستبهیکتقسیمبندیسادهزدهایم.
زنانومردانحزبارادهملتایرانضمن
احترام به آزادی زن ،اما با تأکید اصل رعایت
عدالت در مباحث جنسی ،گام راهبردی
و اجرایی خود را آغاز میکند .در این راستا
با تکیه بر پیشینه تشکیالتی بدنه حزب که
از دهکهای میانی جامعه هستند ،به طرح
مطالبات خواهد پرداخت .روشن است که
مطالباتآینهتمامنمایخواستوانتظاراین
دهکهاخواهدبود.
بخشی از زنان که به گروههای طبقات
ثروتمند جامعه (دهکهای باالیی) تعلق
دارند،دررویکردهایسیاسی-اجتماعیدو
دستههستند.آندستهکهرویکردهایمنتقدانه
بهسیاستحاکمدرحوزهزناندارند،بهدنبال

پلیسمخفیهمیشهمراقبومتمایل
بود او را بهعنوان «مارکسیست
اسالمگرا» متهم کند ،بلکه به
ایندلیلنیزکهعلمایردهباال
ذات ًا به هر غیرروحانی که به
محدوده آنان وارد میشد ،و
اصول بسیار کهن آنان را تفسیر
مجدد میکرد ،به دیده بیاعتمادی نگاه
میکردند .همانطور که شریعتی بارها در
سخنرانیهایش اشاره کرد ،ایران معاصر در
مرحلهایازتوسعهقرارداشتکهمشابهدوران
قبل از اصالح اروپا بود[ .مقصود ،حرکت
اصالحی قرن ۱۶در کلیسای کاتولیک است.
م] در نتیجه ،اصالحطلبان سیاسی میبایست
ازلوتر()Lutherوکالوین()Calvinدرس
بگیرند تا کارهای مناسب با جامعهشان انجام
دهند و همیشه این را به خاطر داشته باشند که
علمایشیعه،برخالفروحانیونقرونوسطی
در اروپا ،از تأثیر به سزایی بر سرمایهداران
( )bourgeoisieشهری و درعینحال
تودههایشهریوروستاییبرخوردارند.

مطالباتی چون انواع آزادی زن در حوزههایی
ِ
ساحت بیان ،پوشش و سبک زندگی
چون
شخصی ...و کسب کرسیهای مدیریتی و
سهمبیشتریازقدرتوثروتهستند.بخش
دیگرزنانایندهکها،کهبهطبقهمحافظهکار
وسنتیتعلقدارند،بهدالیلساختاریازنمادِ
زنسنتیدفاعمیکنندکهالگویمشخصینیز
برایشتجویزمیکنند.لذالزاماتیکهدهکهای
میانیبرآنتأکیددارند،ایندودستهیابهدلیل
رفاهحاکمدرخانوادههایبرخورداروطبقات
مرفه اساس ًا این مشکالت معنایی ندارد و یا
به دلیل برخورداری از الگوی مذهبی-سنتی
زندگی خویش ،بهضرورت بسیاری از آنها
برای زنان جامعه قائل نیستند.به دهکهای
پایینی که مراجعه شود زنان عموم ًا مطالبات
مادرانهدارند.آنچهدنبالآنهستندبرایپدران،
همسران و فرزندان خود است .اعم از شغل
و درآمد و ازدواج و رهایی از آسیبهای
اجتماعیکهگریبانمردانخانوادههایشانرا
گرفتهاست.بخشزیادیاززناناینطبقهنیز
بهدلیلفقراقتصادیودیگرموانعوآسیبهایی

شورای مرکزی شاخه جوانان حاما نیز در اثنای
اولیناردویمباحثبنیادیباحضوررحیمحمزه،
اسماعیلمختاریواعضایمحترمحاضردراردو
بهعنوانمیهمانانجلسهبرگزارشد.موضوعات
مطروحهایندورهحولمحورتحزبوحکمرانی
حزبیبودهونمایندگانیازاستانهاییزد،قزوین،
خراسانرضوی،البرز،همدان،خوزستانوقمدر
ایناردوشرکتداشتند.
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که در معرض آن هستند ،به سمت ترک
تحصیل،فحشا،ازدواجهایناسالم،مشاغل
خطرناکوروابطناسالماقتصادیواجتماعی،
برای گذران زندگی و رفع نیازهایشان چنگ
انداختهاند .به نظر میرسد مهمترین نیاز این
گروه نجات از منجالب معضالتی است که
روزبهروز آنان را غوطهورتر میکند.از این
گروههاحرکتمیکنیمبهدهکهایمیانی،
بین زنانی که عموم ًا در شرایط فعلی به دنبال
حقوقاولیه ِ
ییکشهروند،فارغاززنومرد
بودنشهستند.خواستههاییچونکار،امنیت
شغلیواجتماعی،تحصیالتوجایگاههای
مدیریتی .نیازها و مطالباتی که نیاز مردان نیز
هست .و بخش دوم الزامات و خواستهای
عدالتطلبانه بین زنان و مردان است .در
دهکهای میانی به نظر میرسد روی سخن
زنان با نظام حاکم ،جامعه و مردان است .البته
رفتاروافکاربخشزیادیاززنانخودیکیاز
مهمترینموانعدررسیدنبهیکجامعهعادالنه
جنسی بوده و هست .که در کلیّت متن به آن
اشارهگردیدهاست.

