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یادداشت های اختصاصی 

صفحات 4 و 5 و 6 

دوقطبی مجلس ششم- نهم، دامی 
هولناک و واقعی است
زنجیر وحدت بر گردن کثرت
تا کسی رفراندوم
جمهوریت چیزی نیست که
 وصله پینه ای باشد
کـودتـای شـوم علیـه اصلح

پرونده ویژه این شماره به موضوع انتخابات پرداخته و سعی 
نموده از وجوه مختلف، مسائلی چون نقش مردم در انتخابات، 
انتخاب اصلح، نقد عملکرد مجلس نهم، بررسی ضعف های 
ساختاری مجلس و ... را مورد موشکافی و مداقه قرار دهد.

گفتگوی اختصاصی
 ماهنامه صدای مردم

 با مهندس اسماعیل رئیسی
تورم قانون

رضا طبیب زاده شاعر
»وانتصروا« یعنی شاعر 
روحیه ظلم ستیزی
 داشته باشد
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محمد حسین عظیمی

علیرضا فقیر

کریم باقری

 سرمقاله

نفوذ در  جمعیت
1( دومیـــن کنگـــره بیـــن المللـــی ایـــدز، زنـــان و کـــودکان، 
ــازمان  ــی از سـ ــور مقاماتـ ــا حضـ ــاه 94 بـ ــی 27 آذرمـ 25 الـ
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــدز دانش ـــات ای ـــز تحقیق ـــط مرک ـــل توس مل

ـــد. ـــزار ش ـــیراز برگ ش
ـــرای دوران  ـــوذ را ب ـــد واژه نف ـــاب کلی ـــر انق ـــی رهب 2( از وقت
ــا از  ــدواژه بارهـ ــن کلیـ ــد، همیـ ــرده انـ ــکار بـ ــابرجام بـ پسـ
ـــاره ی  ـــه درب ـــدون اینک ـــد، ب ـــرار ش ـــف تک ـــای مختل ـــون ه تریب

آن توضیـــح و تفصیلـــی داده شـــود.
ــال  ــه دنبـ ــو بـ ــتعمار فرانـ ــلطه در دوران اسـ ــام سـ 3( نظـ
ـــراد  ـــه اف ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ـــا ب ـــب ه ـــا و قل ـــخیر مغزه تس
بـــا میـــل خـــود منافـــع ســـلطه گـــران را تأمیـــن کننـــد. در 
ایـــن چارچـــوب، نفـــوذ، تاثیرگـــذاری غیرمســـتقیم دشـــمن 
ـــرای  ـــل ب ـــم )راه ح ـــائل(، تصمی ـــم از مس ـــخیص )فه ـــر تش ب
مســـائل( و اقـــدام )مواجهـــه عملـــی( در جهـــت بـــر هـــم 

خـــوردن منافـــع کشـــور هـــدف اســـت.

4( مطابـــق آمارهـــای رســـمی، تعـــداد مبتایـــان بـــه ایـــدز 
در کشـــور مـــا 50 هـــزار نفـــر اســـت. اگـــر ایـــن تعـــداد را 4 
ـــداد  ـــه تع ـــری ب ـــی حداکث ـــا تخمین ـــوان ب ـــی ت ـــم م ـــر کنی براب

ـــت. ـــت یاف ـــاری دس ـــن بیم ـــه ای ـــا ب ـــمی مبت غیررس
حـــال اگـــر تعـــداد 200 هـــزار نفـــر مبتـــای بـــه ایـــدز در 
ـــدز 0.26  ـــه ای ـــان ب ـــد مبتای ـــم، درص ـــر بگیری ـــور را در نظ کش

ـــت. ـــدف اس ـــت ه ـــد جمعی درص
ـــری  ـــتره فراگی ـــا گس ـــئله ای ب ـــده، مس ـــث ش ـــزی باع ـــه چی چ
ـــه  ـــبت ب ـــرد و نس ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــدر م ـــد اینق 0.26 درص
ـــا  ـــاروری زوجیـــن ب ـــت دار مثـــل ناب مســـئله ای همســـان و اولوی

ـــود؟ ـــی ش ـــی توجه ـــدر ب ـــد اینق 20.2 درص
ـــوع  ـــا موض ـــمینار ب ـــریه و س ـــزار نش ـــا ه ـــال ده ه ـــول س در ط
ـــرج  ـــان خ ـــا توم ـــود و میلیارده ـــزار میش ـــر و برگ ـــدز منتش ای
ـــیراز  ـــن ش ـــا در همی ـــردد ام ـــماتی میگ ـــن مراس ـــزاری چنی برگ
جلســـات کمیتـــه نابـــاروری بـــا عـــدم اســـتقبال مســـئولین 

ـــود. ـــه میش مواج
ـــات  ـــه اتفاق ـــرد ب ـــدز جســـتجویی صـــورت گی ـــاره واژه ای ـــر درب اگ
ـــن  ـــام الدی ـــت. حس ـــت یاف ـــوان دس ـــی ت ـــم م ـــری ه ـــب ت جال
ـــی  ـــنده کتاب ـــور( نویس ـــس جمه ـــی رئی ـــاور فرهنگ ـــنا )مش آش
قطـــور دربـــاره ایـــدز اســـت کـــه وظایـــف اقشـــار مختلـــف 
ـــه  ـــرای مقابل ـــادی( را ب ـــردم ع ـــا م ـــون ت ـــی )از روحانی اجتماع
ـــد. ـــک بحـــران اجتماعـــی- ذکـــر میکن ـــوان ی ـــه عن ـــدز -ب ـــا ای ب

ـــت  ـــازمان بهداش ـــود. س ـــی ش ـــم نم ـــا خت ـــن ج ـــه همی کار ب
ـــت در  ـــوان اولوی ـــه عن ـــدز را ب ـــئله ای ـــا مس ـــا و باره ـــی باره جهان
ـــان  ـــعه بی ـــال توس ـــورهای در ح ـــرای کش ـــود ب ـــای خ ـــه ه برنام
میکنـــد درحالیکـــه بـــه مـــوازات آن، برنامـــه غلـــط کنتـــرل 
ـــدرکاران  ـــت ان ـــرده و از دس ـــری ک ـــران پیگی ـــت را در ای جمعی

ـــد. ـــر میکن ـــی تقدی ـــاد جهان ـــت در ابع ـــن سیاس ای
ــران  ــل در ایـ ــازمان ملـ ــت سـ ــی جمعیـ ــدوق بین المللـ صنـ
ـــت  ـــرل جمعی ـــرح کنت ـــرای ط ـــی ب ـــک مال ـــا دالر کم میلیون ه
ـــپرم کش  ـــای اس ـــع قرص ه ـــه توزی ـــد و ب ـــی ده ـــاص م اختص
و کانـــدوم مبـــادرت کـــرده و نهادهـــای ایـــران را بـــرای ایـــن 

ـــرد. ـــی گی ـــه کار م ـــم ب مه
ـــوذ  ـــت، نف ـــوردی اس ـــوذ م ـــک نف ـــت: ی ـــور اس ـــوذ دو ج 5( »نف
ـــوردی  ـــوذ م ـــت. نف ـــی اس ـــوذ جریان ـــک نف ـــت؛ ی ـــردی اس ف
ـــد  ـــرض کنی ـــه ف ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــه دارد، معنای ـــی نمون خیل
ـــتید؛  ـــئولی هس ـــک مس ـــد، ی ـــتگاهی داری ـــک دم  ودس ـــما ی ش
ـــک در  ـــا ماس ـــده، ب ـــده، بزک ش ـــره  آرایش ش ـــا چه ـــر را ب ـــک نف ی
ـــد دوســـت اســـت  ـــال کنی ـــه  شـــما بفرســـتند؛ شـــما خی مجموع
ـــودش را  ـــد کار خ ـــا او بتوان ـــت، ت ـــت نیس ـــه او دوس درحالی ک
ـــش  ـــن کمترین ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــی جاسوس ـــد؛ گاه ـــام بده انج
اســـت،  جاسوســـی  کم اهّمّیت ترینـــش  یعنـــی  اســـت؛ 
خبرکشـــی و خبردهـــی اســـت؛ گاهـــی کارش باالتـــر از جاسوســـی 
ـــری  ـــک مدی ـــما ی ـــد. ش ـــوض میکن ـــما را ع ـــم ش ـــت، تصمی اس
ــتید،  ــر هسـ ــتید، تصمیم گیـ ــئولی هسـ ــک مسـ ــتید، یـ هسـ
میتوانیـــد یـــک حرکـــت بـــزرگ یـــا مؤّثـــری انجـــام بدهیـــد، 
اگرچنانچـــه ایـــن حرکـــت را این جـــور انجـــام بدهیـــد ایـــن 
ـــما  ـــه ش ـــد ک ـــد کاری میکن ـــت، او می آی ـــمن اس ـــع دش ـــه نف ب
حرکـــت را این جـــور انجـــام بدهیـــد؛ یعنـــی تصمیم ســـازی«. 

ـــاب 94/9/4 ـــر انق رهب
ـــه از توجـــه نهادهـــای ذی  ـــر آن نیســـت ک ـــن نوشـــتار ب پ.ن: ای
ـــل  ـــن اص ـــر ای ـــث ب ـــد. بح ـــدز بکاه ـــه ای ـــان ب ـــه مبتای ـــط ب رب
ـــدر اهمیـــت  ـــه ق ـــه هـــر موضوعـــی ب ـــد ب اســـتوار اســـت کـــه بای

ـــت. ـــامی پرداخ ـــام اس ـــرای نظ ـــت آن ب و اولوی

توافق استعماری برجام نتیجه نفوذ بود، اما خود 
تبدیل به گلوگاهی برای نفوذی به مراتب سهمگین 
تر و پیچیده تر در سطوح و شئون مختلف انقاب 

اسامی شده است.
1(برجام کلیدی شده برای عادی سازی رابطه با 
آمریکا و ایجادکانال ارتباطی مستقیم که خاف 
اصول انقاب برای هرکاری، از توقف کشتی کمک 
رســان به یمن تا آزادی تفنگــداران آمریکایی و 
اخیرًا هم آزادی جاسوســان که در میان آنها شاه 
مهره ای بنام جیســون رضائیان قرار داشت)که 
تا باالتریــن مقامات اجرایی نظام نفوذ کرده بود( 
عادی سازی صورت گیرد و هیچ واکنش درخوری 
از ســوی مردم و دستگاههای نظام نه تنها درپی 
نداشته باشد بلکه مورد تشویق هم قرار گیرد. به 
یاد بیاوریم خــرداد 87 را یعنی روزی که تنها به 
دلیل مذاکره نماینده دسته چندم ایران با طرف 
آمریکایی بر ســر روند صلح در عراق که در شهر 
بغداد انجام گرفت و به عنوان عدول از خط قرمز 
اصلی و اصیل انقاب اســامی تلقی شــد، چه 
واکنش های تند و انقابی صورت گرفت؛ حال کار 
به جایی رسیده است که با نرمالیزه شدن شرایط، 
بر ســر هر موضوعی با کانال ارتباطی مستقیم 

مسائل را حل و فصل می کنند.
2(در شرایط منطقه ای و پروژه خاورمیانه جدید 
آمریکا و همچنین اضمحال کشــورهای مبارز 
آمریــکای التین در نظام بین الملل که تا چندی 
پیش تبدیل به حیات خلوت جمهوری اســامی 
شده بودند، هر روز شاهد از دست دادن متحدان 
خود هســتیم. مذاکرات صلحی که در سوریه و 
دیگر مکان ها صرفًا جهت خلع ید محورمقاومت از 
نقش آفرینی در منطقه صورت پذیرفت را می توان 

شاهدی بر این مدعا گرفت.
3( اکنون این عادی سازی و هضم در نظام بین 

الملل به سمت ســاختاری شدن پیش می رود، 
 wto آنجا که با قوانین مدنظر آنها برای پیوستن به
با شــوق و ذوق فراوان به عنوان مهمترین پروژه 
بعد از برجام یاد می شــود. یا نمونه های دیگری 
که اکنون در مجلــس به اصطاح اصولگرا رو به 
 patent تصویب است از جمله قانون کپی رایت و

و...
4( علی رغم دستور صریح امام خامنه ای اخبار 
متعــددی از ورود کاالهــای آمریکایی به گوش 
می رســد تا بازارمــان نیز در خدمــت کاالهای 

مصرفی و نه حتی سرمایه ای کدخدا قرار گیرد؛ 
به گونه ای که در شش ماه اول امسال 119 قلم 
کاال بــه ارزش 37 میلیون دالر از آمریکا از جمله 
لوازم آرایشــی، مکمل های غذایی، جت اسکی، 

خمیربازی و...وارد ایران شده است.
5( مجلس نهِم مدعی اصولگرایی تصویب می کند 
که دولت حق ندارد از صادرات مواد خام با ارزش 
افزوده پائین جلوگیری کنــد. این مصوبه دقیقًا 
یادآور کشورهای مستعمره اســت که موادخام 

معدنی خود را مفت و ارزان آن هم بدون هیچگونه 
فرآوری و ارزش افزوده در اختیار صاحبان سرمایه 
قرار می دادنــد تا چرخ تولید ملی بازایســتد و 

موادخام صنایع کدخدا فراهم گردد.
6( در کشاورزی هم به تقلید از اربابشان یک روز 
1700 تن سیب زمینی به بهانه تنظیم بازار امحا 
می شود و روز دیگر 18هزارتن گندم در سیلوها 
فاسد می شود تا برای گندم دست مقابل اجنبی 
دراز کنیــم. امنیت غذایی کشــور و محصوالت 
حیاتی مورد نیاز را هم که به بهانه کمبود آب به 

بازی گرفته اند.
7( فاجعه بزرگتر قراردهای جدید نفتی موسوم به 
»ipc« می باشــد که مصداق اتم نفوذ در صنعت 
نفت و حوزه انرژی با درآمدهای نجومی آن است؛ 
که حداقل به مدت 20 سال چندملیتی ها باید بر 
اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت ما تسلط 
یابند که ما را به قراردادهای استعماری دارسی و 

کنسرسیوم می برد.
8( اخیرًا هم برخی در مجلِس اصولگرا به دنبال 

تصویب الیحه ای هســتند کــه در آن 7 منطقه 
آزاد و 70 منطقــه ویژه جدید تأســیس خواهد 
شد. درحالیکه اکنون این مناطق به جای دورازه 
صادرات تبدیل به مأمنی بــرای ضربه به تولید، 
واردات افسار گسیخته، فسادهای مالی، فرارهای 
مالیاتی و معضات فرهنگی شــده اند. به گونه 
ای که در ســال گذشته 8 میلیارد واردات از این 
مناطق ثبت شــده و میزان صادرات بسیار ناچیز 

گزاش شده است.
این مختصر نشــان از روندی است که ادامه دارد 
و تازه اول سحر است. وسط این رقص و پایکوبی 
غــرب گراها از ذوق هم آغوشــی ســاختاری با 
آنگلوساکسون های جنایتکار، امت حزب اله هم 
درگیر خاله زنک بازی های سیاســی شده است؛ 
به جای پیگیری اولویت های نظام و انقاب، بازی 
آدرس غلط های شطرنج باز "اکبر" غرب گراها و 
احمق های قدرت طلب اصولگرانما را می خورد. 

نهایتًا تا زمانیکه امت حزب اله تبدیل به پیاده نظام 
قدرت طلبان می شود آن هم با بهانه جلوگیری از 
نفوذ غرب گراها به مناصب حکومتی و درگیر شدن 
در دعوای زرگری چپ و راست، بازی همین است 
و پیروز میدان "اکبر" و رفقای غرب گرا هستند. 
غافل از آنکه انقاب را در نقاط استراتژیک مورد 
حمله، نفوذ و تصرف کرده اند و ما صرفًا بستری 
بوده ایم برای کســب قدرت افرادی که در عمل 

همان لیبرال های چپ هستند.
امت حزب اله، انقابیون، تشکل های دانشجویی 
ارزشــی مراقب باشــید؛ اگر فرزندان خامنه ای 
نجنبند و دچار خطای محاســباتی شــوند، این 
دومینو ســرانجامش همــان خواهد شــد که 
سیدنالقائد فرمودند؛ که یک معممی سرکار باشد 
ولی انقاب مانند پوســتین وارونه ای در آغوش 

غرب...

روایتی از بحران سوریه از آغاز تاکنون
قرن بیســت و یکم از همان اول و حتی قبل از آغازش خبرساز و حاشیه ساز بود. از 
شایعه به هم ریختن سیستم های رایانه ای بدلیل ورود به عدد 2000 تا پیشگویی های 
پایان تاریخ در قرن 21.  اما فارغ از این شایعات قرن 21 از همان اول پر سر و صدا آغاز 
شد. حادثه 11 سپتامبر 2001 منهتن نیویورک سرآغاز تحوالتی در نظام   بین الملل 

شد که کانون این تحوالت منطقه غرب آسیا بود.
آمریکا که خود را قدرت مطلق بی رقیب عرصه بین الملل می دید با لشکرکشــی به 
منطقه و تسخیر نظامی افغانستان و عراق پروژه  ای را آغاز کرد که قرار بود در نهایت 
به امنیت پایدار اســرائیل  و مهم تر از آن خشــکاندن ریشه های جبهه  مقاومت در 
منطقه بیانجامد، خاورمیانه جدید!!! اما کاخ سفید خیلی زود متوجه شد که خاورمیانه 
جدید چندان هم مطابق میلش شکل نخواهد گرفت. الحاق عراق به محور مقاومت و 
سپس بیداری اسامی کشورهای منطقه غرِب آسیا و شماِل آفریقا، آمریکا را غافلگیر 
کرد. اما پرواضح اســت که غرب دست از دشــمنی با مقاومت برنمی دارد. سوریه 
انتخاب شد، کشوری که سال های طوالنی نقشی مهم و استراتژیک در جبهه مقاومت 
ایفا کرده و متاسفانه بدلیل کاستی هایی نظیر ضعف در ساختارهای حکومتی و نبود 
مردم ساالری و برخی آزادی های مشروع و وجود برخی نارضایتی های عمومی نقطه 

خوبی برای شروع بود. 
بغض و غضب استکبار همه یکجا هوار شد روی دمشق؛ مزدوران کارشان را در قالب 
اعتراضــات مردمی و با فریب مردم آغاز کردند. حمص و درعا خیلی زود شــعله ور 
شد، توطئه ها و زمینه سازی ها از قبل انجام شده و اینک سوریه به سرعت به سمت 
بحران پیش می رفت. تحرکات ســفارتخانه های خارجی و مخصوصا آمریکا در اوایل 
بحران بسیار پررنگ بود.سوریه خیلی زود درگیر بحرانی طوالنی مدت و خانمان سوز 
شد. هدف برکناری بشار و گسستن محور مقاومت از وسط بود. تروریستها خیلی زود 

ماهیت حیوانی شان را عیان کردند، دست به اسلحه برده و کشتار آغاز شد... 
اکثر نقاط سوریه شــعله ور شد و شهرهای مختلف یکی پس از دیگری سقوط کرد. 
آن هم توسط تروریست هایی که بسیاری شان سوری نبودند؛ تروریستهای اجاره ای 

استکبار!
اما مقاومت که در ابتدا غافلگیر شــده بود خیلی زود خود را بازیافت و سوریه نه تنها 
سقوط نکرد بلکه به جبهه جدید مقاومت تبدیل شد. همه کشورهای منطقه به نوعی 
درگیر شــدند از ترکیه و عربستان و قطر گرفته تا ایران  و عراق و...؛ آوردگاهی جدی 
و پیچیده که کنترلش از دست همه خارج شد. دولت سوریه بعد از یک دوره طوالنی 
بازیابی و تثبیت مواضع کم کم به حالت هجومی تغییر آرایش داد و پس از پیشروی و 

عقب نشینی های بسیار توانست بسیاری از شهرهای اصلی را پس بگیرد. 
سال جاری نقطه عطف مهمی در تاریخ پرفراز و نشیب بحران چهارساله سوریه بود. 
روســیه با ورود خود به نبرد ســوریه معادالت را دگرگون کرد. این ورود در فاصله 
نه چندان زیادی از افزایش پشــتیبانی و حمایت دول غربی و ترکیه و عربســتان از 

تروریست ها صورت گرفت. 
حمایتی که به قوت گرفتن تروریســتها و سقوط مناطقی مثل ادلب و بصری الشام 
و ... انجامید. با ورود روســیه به عرصه نبرد، سوریه در چند جبهه فعال شد.  جبهه 
درعا در جنوب دمشق و الذقیه و حلب در شمال سوریه جانی تازه گرفتند، سوخوها 
و میگ های روسیه در چندماه اولیه حضورشان در آسمان سوریه، زاغه تسلیحات و 
عقبه تروریست ها را هدف قرار دادند. برخی گزارش ها از انهدام 30% تسلیحات برخی 

گروه-های ترویستی بر اثر این حمات حکایت دارند. 
دومینوی فتوحات مجاهدان مقاومت آغاز شد و مناطق یکی پس از دیگری آزاد شدند؛ 
آخریِن آن، نبرد سرنوشت ساز و شکست استراتژیک حصر شهرک های نبل و الزهرا 

بود. 
عملیات موفقیت آمیز شکســت حصر شهرهای نبل و الزهرا و آزادی حدود 70 هزار 
شــیعه که از آن به عنوان کلید فتح حلب یاد می شــود را میتوان از ابعاد گوناگونی 

مهم دانست:
•  شکســت حصر شهرهای نبل و الزهرا و رسیدن به جاده کاستیلو در شمال حلب 
عما به معنای قطع یکی از اصلی ترین و مهم ترین راه های ارتباطی تروریســتها با 
ترکیه می باشــد. این جاده عما شاهراه تامین و پشتیبانی و تدارکاتی تروریست ها 
بوده است.  با الحاق باشکوی به نبل و الزهرا و استقرار رزمندگان مقاومت در شمال 

درسایه انحراف در مبارزه   نفوذ در روز روشن!

روایتی از بحران سوریه 
از آغاز تا کنون!

حلب، تروریست های مســتقر در حلب با محاصره کامل 
فاصله چندانی ندارند. حلب پایتخت صنعتی و بزرگترین 
شهر سوریه است که فتح آن توسط رزمندگان مقاومت به 

معنای شکستن کمر تروریست ها در سوریه است.
•  بــا توجه به همزمانی این عملیات و مذاکرات طرفهای 
گوناگون در ژنو پیرامون اوضاع ســوریه دســتاوردهای 
این عملیات موفقیت آمیز عما باعث شد تا تروریست ها 
نتوانند با سوء اســتفاده از وضعیت این دو شهر از دولت 
ســوریه باج بگیرند و عما دولت سوریه در موقعیت برتر 
قرار گرفت؛ این موضوع در ابراز ناراحتی کشورهای غربی و 

استکباری از انجام این عملیات کاما مشهود است.
•  انجــام این عملیات که به فاصله نه چندان زیادی پس 
از فتح فرودگاه استراتژیک کویرس انجام می شود با ادامه 
سلسله پیروزیهای رزمندگان مقاومت باعث افزایش روحیه 
مردم شــده و اثبات می کند که نجات مــردم ازچنگال 

تروریست ها اولویت رزمندگان مقاومت می باشد. 
•  شکست حصر شهرهای نبل و الزهرا موجب الحاق چند 
هزار جوان شــیعه و مقاوم و مبارز به صفوف رزمندگان 
مقاومت می شــود. جوانانی که قریب چهارسال با دست 
خالی در محاصره تروریست ها مقاومت کردند یقینا اکنون 
با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات پیروزهای زیادی 
را رقم خواهند زد؛ بی دلیل نیست که نام آنها تروریست ها 

را به وحشت می اندازد.
حاال در وضعیت کنونی مقاومت در جبهه میدانی دست 
برتر را دارد، اکثر شــهرهای مهم سوریه در کنترل دولت 
اســت. رمق تروریست ها گرفته شــده، آرایششان از هم 
پاشیده و در الک دفاعی فرو رفته اند. شاید دولت سوریه 
پس از آغاز بحران هیچ گاه وضعتیش به خوبی امروز نبود.

 در جبهه سیاســی هم مذاکراتی کــه االن در مونیخ در 
جریان است با مذاکرات پیشین تفاوتهای بسیاری دارد.

در این مذاکرات تقریبا همــه  طرف های درگیر و اثرگذار 
هستند. ایران و روســیه حضور جدی دارند. پیش شرط 
برکناری بشار اســد از قدرت و عدم امکان نامزد شدنش 
در انتخابات ســوریه تقریبا کم رنگ و محو شــده است، 

پیش شرطی که از خواسته های اصلی دشمنان مقاومت 
بود. موقعیت ترکیه متزلزل تر از گذشته شده و عربستان 
نیــز درگیر بحران یمن اســت. نقاب پوشــالِی انقابی و 
آزادیخواهِی تروریست ها ور افتاده و افکار عمومی دیگر به 

عیان، به بربریت شان گواهی می دهد.
 ســوریه و جبهه مقاومت در این چندسال خسارت های 
سنگین مالی را متحمل شــده و شهدای زیادی را تقدیم 
کرده است، اما دستاوردهای استراتژیکی داشته اند. ارتش 
سوریه که ارتشی ناکارآمد بود از اساس بازسازی و متحول 
شد. نیروی بسیج مردمی سوریه شکل گرفت و وارد نبرد 
شد، اتحادی میدانی میان مجاهدین از ملیتهای مختلف 
شکل گرفت و این مجاهدیِن بدون مرز در یک عرصه نبرد 
جدی و سخت، کار آزموده شدند و یقینا ارزش این تجربه 

در سال های آینده به وضوح عیان خواهد شد.
شــاید یکی از مهمترین دســتاوردهای جبهه مقاومت 
بیــداری مردم ســوریه و ایجاد عقبه اســتراتژیک برای 
دولت بشار اســد و مقاومت در این کشور است. مردمی 
که بواسطه کاستی های متعدد ساختار حاکمیتی سوریه 
نارضایتی هایی در آنها پدید آمده و بسیاری از آنها در ابتدا 
فریــب وعده های معارضین مورد حمایت غرب را خورده 
بودند اکنون با عیان شــدن چهره  کریه تروریست های 
اجاره ای و نقشه کشورهای اســتکباری، صحنه را بهتر 
تشــخیص می دهند. از طرفی بــا تصمیم هیات حاکمه 
سوریه به اصاح جدی ســاختار حاکمیتی این پشتوانه  
مردمی دولت سوریه قویتر شده است، امری که خود را در 

نتایج انتخابات دو سال پیش این کشور نشان داد. 
 اکنون پس از این همه فراز و نشــیب های تلخ و شیرین، 
حاکمیت سوریه با پشتوانه  قوی مردمی مانند ایران و عراق 
و حزب اله و انصاراله، همچنان با قدرت و سربلند در جبهه  
مقاومت ایستاده و مبارزه می کند و این امر میسر نمی شد 
مگر با مجاهدت مجاهدین سوری و ایرانی و عراقی و لبنانی 

و افغانستانی و پاکستانی و....   
هدیه کنیم به ارواح مطهر شــهدای مدافع حریم اسام و 

خانواده های معّززشان صلواتی بر خاتم پیامبران. 

 
حــاال در وضعیت کنونی مقاومــت در جبهه میدانی دســت برتر را دارد، اکثر شــهرهای مهم ســوریه در 
کنترل دولت اســت. رمق تروریســت ها گرفته شده، آرایششــان از هم پاشــیده و در الک دفاعی فرو رفته 
اند. شــاید دولت ســوریه پس از آغاز بحران هیچ گاه وضعتیش به خوبی امروز نبود. در جبهه سیاســی هم 
مذاکراتی که االن در مونیخ در جریان اســت با مذاکرات پیشــین تفاوتهای بســیاری دارد.در این مذاکرات 
تقریبــا همه  طرف های درگیر و اثرگذار هســتند. ایران و روســیه حضور جدی دارند. پیش شــرط برکناری 
بشــار اســد از قدرت و عدم امکان نامزد شــدنش در انتخابات ســوریه تقریبا کم رنگ و محو شــده است

 



3
 شـــماره دهـــم  ســـال اول  بهمـــن و اســـفند ســـال 1394 

ماهنامه

دردنامه

جـامـعـه

سمیرا مردانی

سمیرا مردانی و مریم خشنودی

وعده هایی که نان نمی شود
در باور دینی ما "کارگر" یعنی کسی که برای کسب درآمد حال و رزق زن 
و فرزند کار و تاش می کند، از جایگاه ویژه ای برخور دار هست تا آنجایی که 
تکریم کارگر در سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین قابل مشاهده است. 
پیامبر دســت  کارگری  را که  پینه  بسته  بود، بوسه  می زد و می گفت: »این  
دستی  است  که  خداوند و رســول  او دوستش  می دارند.« عاوه بر این در 
نگاه رهبران انقاب اسامی که شعار اصلی شان برقراری عدالت و حمایت از 

مستضعفین است بر رعایت حق کارگران تاکید شده است.
امام خمینی نیز توّجه به ضرورت کار و حمایت از کارگر برای جامعه را مطرح 
کرده اســت: »امروز ارزش کار شما به همان اندازه است که دنیا پیشرفت 
کرده؛ همان معنایی که در دنیا، پیشــرفتهایی که در دنیا شده است و اگر 
کارگــر به آن طوری که باید کارکند، کار نکند، وابســتگیهایی که در یک 
کشوری، در یک محیطی می شود...امروز اگر شما کار بکنید و فعال در کار 
کردن باشید، ارزش ]کار شما[ این است که عاوه بر آن ارزشهای معنوی و 
مادی که برای شخص خود شما دارد، عاوه بر این، یک کشور را شما نجات 
می دهید از وابستگی... ارزش کار شما امروز ارزش یک امری است که نمی 
ه در آن محیط، ممکن  شود مقایســه اش کرد با زمانهای سابق. رسول اللَّ
است- که توجه، ال بد توجه به همه محیطها داشته است- در آن محیط، 
دســت کارگر را آن طور که نقل می کنند، کف دست کارگر و محل کار را 
بوســیده تا ارزش کار را در تاریخ عرضه کنند. و ما مفتخریم و شما و همه 
مفتخرند به اینکه یک همچو نشانی پیغمبر اکرم به شما داده.یا در بعض 
روایات فرموده اند که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خونی 
است که از شهدای در راه خدا بیاید. چقدر این ارزش دارد.« )صحیفه امام، 

ج16، ص237-235(
حال با این وجود، شاهدیم که متاسفانه قشر زحمت کش جامعه، که رهبر 
انقاب از آن چنین تعریفــی دارد: »مجموعه ی کارگری با تحمل همه ی 
سختی ها و مشکات و تاش بی وقفه در راه پیشرفت کشور، حقًا و انصافًا 
امتحان خوبی داده است و مسئوالن باید این فداکاری و نجابت را با تاش 
بیشتر برای حل مسائل کارگران، قدرشناسی کنند«) در دیدار هزاران نفر 
از کارگران سراسر کشــور- 9 اردیبهشت 94( مورد بی مهری مسئوالن 
قرار می گیرد.قشر کارگر در جامعه ما با مشکاتی چون؛ اخراج، بیکاری، 
تعویق ها و مشــکات معیشتی مواجهه است که به گفته فرامرز توفیقی، 
عضو شورای عالی کار»جامعه کارگری یعنی حداقل 13 میلیون کارگر که با 
احتساب خانواده هایشان یعنی جمعیتی حدود 44 میلیون نفر و به عبارت 
دیگر 52 درصد جمعیت کشور را شامل می شود که 70 درصد این جمعیت 

حداقل بگیر هستند«.)1(
»با توجه به بررسی ها و مطالبات انجام شده در سطح کشور، کارگران عقیده 
دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون 
کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از 13 میلیون مشموالن قانون 
کار هســت و این در حالی است که گزارش ها از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر 2.5 میلیون تومانی منتشر شده است 
که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته 
است.«در شهر شیراز و استان فارس که رکوردار بی کاری نیز هست، اوایل 
بهمن ماه سال جاری کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ که به مدت 
4 ماه حقوق دریافت نکرده بودند در مقابل اســتانداری فارس با در دست 
داشتن پاکاردهایی که نوشته شده بود؛»کارگران خواهان امنیت شغلی 
«،» تجمع کارگران به خاطر تعطیلی کارخانه و مدیران ناشایسته«،»اصاح 
سیســتم مدیریت«، »پرداخت حقوق معوقه کارگران« مقابل استانداری 
ایستاده بودند و یک صدا فریاد می زند: »مدیر بی لیاقت اخراج باید گردد« ؛ 
»استاندار محترم،حمایت حمایت« ؛ خواستار حقوق و مطالبات خود شدند.
کارگران رکود حاکم بر کارخانه را  نتیجه سو مدیریت و منفعت طلبی هیئت 
مدیره کارخانه بعد از خصوصی شدن زود هنگام آن می دانستند و با وجود 
اعتراضات و جلسات با مسئوالن استانی اگر چه ته دلشان امیدوار بودند اما 

گویا چشمشان آب نمی خورد که وضعیت کارخانه مساعدتر شود.
کارگران می گفتند که مسئوالن کارخانه به شرکت های خدمات رسان مثل 
گاز، برق و تامین اجتماعی بدهکار هست و چون خود مدیریت کارخانه به 
دنبال تعطیلی و تبدیل کردن آن به واحدهای ساحتمانی است، معوقات 
پرداخت نمی شود تا کارخانه تعطیل شود.کارخانه ای که در 9 ماهه اول 
سال  2میلیون و 670 متر کاشی فروش داشته است و میانگین فروش آن 
میشود 30 میلیارد تومان که 7 میلیارد تومان آن به کارگران پرداخت شده 
که البته آنهم به گفته کارگران به صورت قطره چکانی بوده و 4 ماه است که 
حقوق و معوقات کارگران پرداخت نشده و کارخانه ای که 600 کارگر داشته 

است روزانه با اخراج تدریجی 20 تا 30 نفر همچنان در رکورد قرار دارد.
کارگرانی که درد و دلهایشان حرفهایی از جنس: »بچه ام می گوید بابا پس 
کــی حقوقت را می دهند،کی برایم کفش میخری و من هی امروز و فردا 
می کنم.کارگر اهل کار است ولی مزدش را هم می خواهد. آرامش نداریم، 
هر روز نگران این هستیم که کی اخراج می شویم« بود؛ در پنجم بهمن ماه 
زیر بارش بارانی که تحمل سرمایش راحت تراز نگاه سرد برخی مسئوالن 
استانی و شهری به مشکات کارخانه حافظ هست، دور هم جمع شدند تا 
شاید صدایشان راحت تر به گوش مسئوالن برسد و به اینها نباید گفت متفرق 

شوید یا اعتراض نکنید چرا که این حق همه مردم ایران هست.
کارگرها رئوس خواســته های خود را مواردی چون: برکناری مدیر عامل و 
مدیر کارخانه فعلی، تضمین امنیت شغلی کارگران، حذف سیستم پیمانکار 
تامین نیرو و جذب نیروهای پیمانکاری توســط کار فرما، پرداخت حقوق 
حداقل 4 ماه تا پایان ســال به اضافه عیدی و پاداش پایان سال، بازگشت 
محترمانه مدیران فروش و صادرات دفتر شیراز، تضمین کارفرما مبنی بر 
عدم تعطیلی کارخانه پس از مرداد 95 و قطعی شــدن مالکیت، پرداخت 
سنوات بازنشســتگان و پرداخت اقساط معوق به تامین اجتماعی، اعام 
کردند. این در حالی اســت که اســتاندار فارس با وجود انتظار 5 ساعته 
کارگران در زیرباران و هوای ســرد و سوز زمستانی، به میان آنها نیامده و 
در اتاق خود با حضور هیئت مدیره کارخانه جلسه ای گذاشتند که نماینده 

شورای اسامی کارگران نیز به نمایندگی کارگران حضور داشتند.
همانطور که در جراید و رسانه ها نیز منعکس شد، هیئت مدیره کارخانه به 
همراه استانداری روز تجمع کارگران قولهایی دادند که به طور کامل اجرا 
نشده و عضو شورای اسامی کارگران در مصاحبه خبری از بی نتیجه شدن 
تقریبی وعده ها و مسدود شدن حساب های مالی شرکت و بازنشستگان خبر 
داد.نماینده کارگران، درباره معوقات چهار ماهه کارگران گفته بود که تنها 
مبلغ 500 هزار تومان از معوقات آبان ماه پرداخت شده و دیگر وعده هایی 
که در جلسه با استانداری داشتتند، محقق نشده است که البته مابه التفاوت 
حقوق کارگران قرار است از 25 بهمن تا 25 اسفند پرداخت شود اما با وجود 
شرایط فعلی کارخانه امیدی به بهبود وضعیت کارخانه و کارگران نیست و از 

میان کارگران اخراج شده فقط 2 نفر به سرکارشان برگشتند.
نماینده کارگران از عدم پرداخت ســنوات بازنشستگان و پرداخت اقساط 
1700 میلیون تومانی معوق به تامین اجتماعی حساب های مالی کارخانه 
و بازنشستگان مسدود شده گفته بود و برگزاری جلسات هفتگی کارگروه 
متشــکل از نماینده گان اســتانداری فارس، اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی، کانون هماهنگی شوراهای اسامی کار فارس و اعضای شورای 

طبق آماری منتشر شده وزارت کار در سال جاری، 
شیراز دومین کانشهر بیکار کشور است. این در 
حالی است که به اذعان برخی کارشناسان شهری، 
شیراز در مقایسه با بیشتر کانشهرها دارای بهترین 
ظرفیت ها و زمینه های شغلی است. اما متاسفانه 
رکود و تعطیلی شرکت ها و کارخانه جات در ماهای 
اخیر نیز موجب شده تا افراد زیادی به چرخه بیکاری 
اضافه شوند. بیکاری ای که نتیجه سومدیریت است 
و به جای ریشه یابی و حل آن هرروز به گستره آن 

دامن زده می شود.
در اواخر ســال 93 همزمان با بررسی الیحه کلی 
بودجه 94 در شــورای شهر شــیراز، کارشناسان 
شهری، اســتادان دانشگاه، دانشجویان عدالتخواه 
و دیگر فعاالن دانشــجویی و شــهری، با برگزاری 
جلساتی با اعضای شــورای شهر و سپس نگارش 
نامه ها بیانیه هایی، سواالتی را مطرح کردند؛ از جمله 
اینکه »چه اتفاقی می افتد که با وجود 2400 هزار 
میلیارد تومان بودجه شــهرداری شیراز که رقمی 
بیشتر از بودجه کل فارس است، شیراز باید چنین 
حجم از بیــکاران را در خود جای دهد؟  چرا پس 
از چندین سال سفارشــات و تاکیدات مداوم مقام 
معظم رهبری بر حمایــت از تولید ملی و اقتصاد 
مقاومتی هنوز شهرداری و شورای شهر گوششان 
به این حرف ها بدهکار نیست و بودجه  شهری را در 
آنجا که باید صرف نمی کنند؟ مگر شورای شهر و 
شهرداری یکی از دغدغه هایشان در آمد پایدار برای 
شهر نیســت و اعام نمی کنند که ما درآمد پایدار 
نداریم و از این درآمد شبهه ناک که از شهر فروشی 
به دست می آید نگرانیم؟! خب پس چرا به فکر چاره 

نیستند؟«
باید توجه داشت که یکی از ناب ترین و حال ترین 
درآمدها در جامعه اسامی، درآمد »تولید« است. به 
واقع این ســوال مطرح می شود که چرا شیراز این 
ســرمایه کان و این بودجه هنگفت خود را که در 
طی سه سال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان بوده 
است را به این سمت سوق نداده و تنها به استفاده 

حداقلی از آن راضی شده است؟
در پاسخ به این سوال شورای شهر اذعان می کند که 
وظیفه اش اشتغال زایی نیست. اما باز هم این پرسش 
مطرح می شود که با وجود اینکه شهرداری شیراز 
در پروژه های تجاری و سدسازی سرمایه گذاری های 
هنگفتی می کند، چرا با وجود این حجم از بودجه، 
خود را مسئول رفع بیکاری نمی داند و الاقل سعی 
نمی  کند در مختصات ذهنی و معادالت اجرایی اش، 
گوشه چشــمی هم به تولید و درآمد پایدار داشته 

باشد؟ با این وجود شورای شهر شیراز بودجه 2400 
میلیار تومانی را  برای سال 94 شیراز مصوب کرد 
و در روزهای اخیر نیز در حال بررســی الیحه کلی 
بودجه 2870 میلیارد تومانی شهرداری شیراز در 

سال 95 بود.
در همین زمنیه »صدای مردم« با یکی از اعضای 
شورای شهر شیراز گفت و گویی داشت. محمدتقی 
تذروی در پاســخ به اینکه آیا بودجه 94 به صورت 

کامل محقق شده اســت یا خیر گفت: بودجه 94 
هنوز محقق نشده است اما تا پایان سال جاری و سه 

ماهه اول سال 95 فرصت باقی است.
عضو کمیســیون فرهنگی  اجتماعی شــورا که 
خود معتقد اســت شهرداری باید به سمت کسب 
درآمد پایدار برود، در ادامه تصریح کرد: شــورای 
شهر و شــهرداری بر کسب درآمد پایدار به عنوان 
بهترین شــیوه درآمدزایی در شهر تمرکز دارند. بر 

این اساس اگر بتوانیم بخشــی از بودجه شهری 
را بــرای حمایت از کارگاه های تولیدی که به علت 
بدهی یا ورشکســتگی دچار مشکاتی هستند، 
اختصاص دهیم؛ هم به کســب درآمد پایدار و هم 
به اشــتغال زایی کمک کرده ایم امــا برای اینکار 

محدودیت قانونی داریم.
به گفته وی میــزان بودجه عمرانی شــهرداری 
شیراز در ســال 95 افزایش چندانی نداشته است 
و این دســتگاه در نظر دارد همین مقدار بودجه را 
به پروژه های نیمه تمــام و اولویت دار که از مرحله 
کلنگ زنی گذشــته و در دســت اقدام هســتند، 
اختصاص دهد. همچنین پروژه هــای اولویت دو 
و آنهایی که ســتاره دار نیســت را کنارگذاشته و 
پروژه هایی مثل کوهسار المهدی و دوطبقه کردن 
خیابان همت را از اولویت خارج کند. وی یادآوری 
کرد که  شــهرداری شیراز حدود 204 پروژه نیمه 
تمام یا در دست اقدام دارد که در سال آینده روی 

آنها کار می شود.
تذروی با بیان اینکه مســائل ریزی که در محات 
شــیراز نیاز به پیگیری دارد را اولویت دار کرده ایم، 
خاطرنشان کرد: 170 محله در شیراز وجود دارد که 
بعضی مبالغ تومانی و میلیونی شاید بتواند مشکل 
آنها را حل بکند همچنین در سال آینده 10 پروژه 
نیز ممکن است کلنگ زنی بشود البته اینکه در چه 

مناطقی باشد هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
این عضو شــورای شــهر همچنین تاکید کرد که 
بودجــه 2870 میلیارد تومانی شــهرداری از این 
میزان بیشتر نمی شود و ممکن است مقدارش در 
کمیسیون های تخصصی جابه جا شود. وی افزود: 
بودجه نهایی بعد از بررســی و ارجاع کمیسیون 
تلفیق به کمیسیون های تخصصی شورای اسامی 

شهر شیراز و با نظر اعضا تصویب می شود.
با وجود عدم تحقق بودجــه 94 و افزایش بودجه 
95 شهرداری شیراز که دو تا سه برابر بودجه کل 
اســتان فارس است و بیشتر آن صرف بخش های 
عمرانی می شــود، افزایش بودجــه خود موجب 
افزایش درآمد زایی شــهرداری که آن هم موجب 
تراکم فروشی بیشتر می شود دور باطلی است که 
همچنان ادامه دارد. در صورتی که مردم این شهر از 
بیکاری رنج می برند و می بینند که مسئوالن شان 
بارها در همایش ها و میتینگ های سیاسی از اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کار و تولید ایرانی و کمک به 
اشتغال جوانان ســخن می رانند اما دریغ از اینکه 
با مدیریت صحیح به بررســی مسایل وکم کردن 

مشکات بپردازند.

چرا شهرداری شیراز با 2400 هزار میلیارد تومان بودجه به فکری بیکاری جوانان نیست!!

"پدرپولدربیار"و"پسرپولخرجکن"

حاشیه نگاری از تجمع دانشجویان معترض به قراردادهای جدید نفتی مقابل وزارت نفت

 تجمع مقابل وزارت نفت ابتر نماند
مائده تدینی 

براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی»تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل ســاح، به 
شرط آن که مخل به مبانی اسام نباشد آزاد است«. 
شنبه دهم بهمن 94 ما خیلی آرام، در خیابان حافظ 
به طرف وزارت نفت در حال حرکت بودیم. فضای 
امنیتی خیابان را به شدت احساس می کردیم اما 
غلظت نیروهای امنیتی در تقاطع حافظ- طاالقانی، 

زیر پل حافظ، بیشتر می شد.
همان جا دانشجویان پسر تعداد کمی پاکاردهای 
دست نوشــته خود را که تماما شــعارهایی درباره 
قراردادهای جدید نفتی موســوم بــه  ipc بود را 
باال بردند و نیــروی انتظامی و یگان ویژه که انگار 
در همین نقطه منتظر رســیدن ما و اجرای موج 
دستگیری بودند، به طرف ما حمله کرد و شروع به 

ضرب و شتم شدید بچه ها کرد.
پــس از آن یگان ویژه به دنبال ما در پیاده رو افتاد 
و در این تعقیب و گریز توانســت بیشــتر از سی 
دانشجو را بازداشت کند. درست متوجه نمی شدیم 
چه اتفاقی در حال وقوع است و اصا انتظار چنین 
برخورد سنگینی نداشتیم. چون اعام کرده بودیم 
که تجمعی آرام و صرفا در اعتراض به قراردادهای 
نفتی ای خواهیم داشت که فسادها و ضررهای بسیار 

بزرگتری نسبت به کرسنت در پی دارد. همین.
متوجه شــدیم که حد و مرزی برای دســتگیری 
دانشــجویان مشــخص نشــده و بهتر بود برای 
جلوگیری از آسیب ناشی از باتوم ها و کتک های یگان 
ویژه، همه بچه ها پراکنده شوند و چنین هم شد اما 
حدود 40 دختر دانشجو توانستیم در خیابان فرعی 
ســمیه، پایین تر از تقاطعی که بچه ها را بازداشت 
کردند؛ جمع شویم و مقابل نیروی انتظامی و یگان 
ویژه که به دنبال ما در حال دویدن بودند، بایستیم و 

آزادی دوستان مان را خواستار شویم.
درســت نمی دانســتیم چه تعداد از بچه ها و چه 
کسانی را دستگیر کردند، اما دستگیری حتی یک 
نفر برای مان مهم بود. بنابراین در همان مکان توقف 
کردیم و به مدت یک ساعت در محاصره ون های 
نیروی انتظامی و موتورهای ســنگین یگان ویژه 
شــعارهای خود را درباره این روند فسادانگیز که 
سال هاست در وزارت نفت وجود دارد که اکنون به 
ipc رسیده است و مربوط به این دولت و آن دولت 

نیست؛ سر دهیم.

خوشبختانه بنا نبود در همان ابتدا با دانشجویان 
دختر نیز مانند دانشجویان پسر برخورد کنند. وقتی 
توانستیم از تنش و سردرگمی خارج شویم، اولین 
چیزی که به ذهن مان رســید، دستگیری بچه ها 
بود، به مدت چند دقیقه شــعار دادیم »دانشجوی 

حزب الله آزاد باید گردد«.
یگان ویژه در همین مدت توانســت تمرکز خود را 
روی نقطه تجمع ما بگذارد؛ پس به سرعت تعدادی 

موتور سنگین در صف های منظم به قصد فراری 
دادن ما به سمت خیابان سمیه به طرف ما آمد. اما 
ما به عقب نرفته و در همان عرض کم پیاده رو چند 
نفرمان دست مان را در هم گره زدیم تا مبادا به دیگر 

بچه ها آسیبی برسد.
موتورها هم مدام در حال گاز دادن روی مچ و ساق 
پاهای ما بودند و یکی دو سرنشــین دوم آن ها هم 
بی وقفه با تفنگ پینت بال برای ترســاندن ما تیر 
هوایی شلیک می کردند. حدود چهار یا پنچ دقیقه 
محکم ایســتادیم و نفرات اول به فکرمان رســید 
سوئیچ موتورها را بیرون بکشیم و یا با چرخاندن، 

خاموش شان کنیم.
با این کار موتورها از جمعیت ما دور شــد و یگان 
ویژه با باتوم در صف های مرتب به سراغ مان آمدند. 
یک طرف ما باغچه بود و پشــت سر ما خیابان هم 
خیابان سمیه. به نظرم واقعا قصد داشتند که ما در 
این خیابان فراری شویم. به سرعت دیواره دفاعی را 
تشکیل دادیم و هر کدام مان با دو دست باتوم ها را 
گرفته بودیم. یگان  ویژه ابتدا شروع به فشار آوردن 

به جمعیت ما و هل دادن ما کرد. چند نفر از بچه ها 
در باغچه کنار پیاده رو افتادند و چادرهایشان پاره 

شد.
پس از ده دقیقه نگه داشــتن باتوم ها و البته فریاد 
زدن هایمان که قصد دادن شعار ساختارشکنانه و 
سیاســی نداریم و فقط می خواهیم به تاراج ثروت 
ملی مان اعتــراض کنیم، باتوم دارها کمی به عقب 
رفتنــد و از عصبیت و اضطراب ما کم شــد. نباید 

این حرکت ما ابتر می ماند، خیابان حافظ خالی از 
دانشجو شــده بود و فقط چهل دختر دانشجو در 

محاصره نیروهای امنیتی وجود داشت.
 باید القل شعارهایمان را سر می دادیم. پس شروع 
کردیم. به مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت در همان 
نقطه شعارهایمان را در اعتراض به قرارداد ننگین تر 
از کرسنت سر  دادیم. در این مدت هم هل دادن ها و 
تهدیدها ادامه داشت. حتی به محض اینکه موبایلی 
را می دیدند سریع گرفته و با برخوردی نامناسب با 

خود می بردند.
حدود بیست دقیقه تا نیم ساعت نیز زنجیره انسانی 
ما به طول انجامید و از جمله شــعارهای ما این ها 
بود:» آی پی سی، آی پی سی ملغی باید گردد«؛ »هم 
ارسی، آی پی سی، خدعه انگلیسی«؛ »اسم جدید 
دارسی، آ پی سی آی پی سی«؛ »تکنوکرات نفت ماها 

رو بردن« و .. .
ماشــین های عبور کننده متوجه ما  شدند و برای 
دیدن ما سرعت خود را کم کرده بودند که عصبانیت 
شــدید محاصره کننده های ما را در پی داشت. به 

نظرمان رسید که الاقل حرف مان را زدیم و خواسته 
دوستان بازداشت شــده و کتک خورده ما کمی 
برآورده شده است. پس در پایان، چند خطی بیانیه 
پایانی مان را خواندیم و کم کم از محل دور شدیم. 
به هر حال صدای ما به گوش آنانی که باید برسد، 

می رسد!
اکنون دانشجویان و دوســتان ما آزاد شده اند؛ اما 
واقعا دلیل این برخورد شدید را متوجه نمی شویم. 
امیدواریم در فضای سخت و خشن فعلی و سرکوب 
دانشجو؛ ضربه ای کاری بر پیکیره نحیف اقتصاد ما 
وارد نشود. مگر جمهوری اسامی تحمل چه حجم 
از خیانت ها و فســادها را دارد؟! مگر دانشــجویی 
که روزها و ماه  ها در مقاالت تحلیلی و یادداشت ها 
و مصاحبه ها و تحقیق  هــا و نامه ها و بیانیه هایش 
در مورد یک موضوع به صورت مســتدل زبان نقد 
می گشــاید؛ مصداق یک ضد نظام یا حامل ساح 
گرم اســت که باید چنین برخوردی با او بشــود؟ 
همچنین مگر دختران دانشجویی که هر کدام الاقل 
با یک متخصص حوزه نفت گفت و گو داشته اند و در 
تشکیات  دانشجویی خود درباره موضوعی مانند 
قراردادهای جدید نفتی توجیه شــده و جزوه ها و 
مقاله های دقیــق و تخصصی در این مورد مطالعه 
کرده اند، بی غیرت هستند که حق اعتراض به تاراج 

ثروت ملی شان نداشته باشند؟
 این دســت اقدامات و فسادانگیزی ها و در پی آن 
آگاهی کنونــی جامعه از این حرکات فاســد که 
نتیجه ای جز ضربه به معیشت مردم نخواهد داشت؛ 
ضربه ای مهلک به دیدگاه توده مردم درباره حاکمان 
حکومت اسامی اســت و در اصل تیشه به ریشه 

درخت یا نهال انقاب اسامی.
درد ناشــی از ضربه های باتــوم و لگد بر پیکرهای 
جوانان دانشجو، طولی نمی کشد و از بین می رود؛ 
اما این ضربه  ها و خیانت ها بر پیکره نظام، به راحتی 
قابل بازگشت نیست و چه بسا تنها به خاطر جیب 
عده ای قلیل، یــک مملکت آنچنان به عقب رانده 
شــود که جبران آن، گاه صدها ســال زمان ببرد! 
در این برهه حســاس تاریخی، جمهوری اسامی 
ماموریت های بس عظیم تری در جهان اســام و 
عرصه بین الملل بر دوش دارد و حیف است که مدام 
از داخل، ضربه ببیند و در این مسیر با خارهایی که 
به پایش فرو می رود بخواهد از سرعت خود بکاهد.

صدای مردم: امروزه در بسیاری از شهرهای کشورمان نحوه کسب درآمد شهرداری ها به چالشی بزرگ 
تبدیل شده است و این چالش از آنجا آغاز شد که شهرداری ها به عنوان دستگاهی مستقل از دولت 
موظف به تامین هزینه های خود شدند. اما آنچه در این بین مغفول ماند این بود که شهرداری ها در این 
وضعیت برای تامین بودجه و درآمد مورد نیاز خود روی به چه کاری می آورند؟ و در حالی که نظارتی بر 
این کسب درآمد نیست، این درآمدها در کجاها صرف و هزینه می شود؟ آیا شهرداری ها پس از مدتی 
که موظف به کسب درآمد و سپس هزینه آن شدند، خود را با نگاهی کالن در چرخه اقتصاد و مدیریتی 
کشور می بینند یا به سبب این وضعیت، شهرداری ها به جزیره هایی گسسته و مستقل از اقتصاد و 
مشکالت کشور تبدیل می شوند. شهرداری ها چه نقشی در اقتصاد کشور و استان و یا حتی شهر خود 
دارند؟ آیا صرفا بنگاه هایی برای برج سازی و پل سازی و زیباسازی شهر هستند یا می توانند نقشی نیز 

در تولید، اشتغال زایی، صنعتی شدن و بهبود کسب و کار در شهرها داشته باشند؟
در واقع باید چنین گفت که شهرداری های ایران باید هم نقش پدری درآمدزا را بازی کنند و هم در 
نقش فرزندی که تقریبا هیچ نظارت و سخت گیری ای متوجه اش نیست ظاهر شوند و این پول به 
دست آمده را خرج کنند. هنگامی که انگشت ناظر و حسابگری به سوی شهرداری ها اشاره نرفته 
باشد و دستانی وجود نداشته باشد که در صورت کج راهه رفتن این دستگاه ها، یقه آن ها را بگیرد؛ 
طبیعتا شهرداری ها به سمت کوتاه ترین و زود بازده ترین راه ها برای کسب و صرف درآمد می روند که 
یکی از راه های کسب درآمد هنگفت و سریع برای شهرداری های ایران، راه نامشروع "تراکم فروشی" 
اســت. و پس از آن یکی از زود بازده ترین راه های صرف بودجه ها و درآمد شهری، صرف آن ها در 
"تجاری سازی" است زیرا به سرعت ثروت صرف شده و سود حاصله را به سرمایه گذار که در اینجا 
شهرداری ســت، بازمی گرداند. در حقیقت شهرداری ها به جای اینکه به مجموعه ای پیوسته در 
سیستم اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور تعریف شوند و کار ویژه خود را رفع مشکالت از جمله 
بیکاری و کمک به اقتصاد کشور از جمله حمایت از تولید و صنعت؛ قرار دهند؛ صرفا به همان "پدر 

پول در بیار" و "پسر پول خرج کن"، تبدیل می شوند.
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ماهنامه4

تا کسی رفراندوم
حسین شهبازی زاده

فرهاد حسینی ، هادی مسعودی

پرونده ویژه

در تمـام روزهـای سـال و در تمـام خیابـان هـای کشـور، 
رفرانـدوم در حـال برگـزاری اسـت. اگـر بـا هوشـمندی 
عمـل نکنیـم سرنوشـت ایـن می شـود کـه پـس از چنـد 
بـه لحـاظ  بـا حفـظ ظواهـر و مناسـک  انقـاب  وقـت 

محتوایـی برانـداز خواهـد شـد.
واقعـا می شـود بـه مقولـه انتخابات یـک نـگاه حداکثری 
و آرمان خواهانـه داشـت و در مقابـل می شـود بـه آن یک 

نـگاه حداقلـی و جناحی داشـت.
یعنـی بـه جـای این کـه هر سـال یا هر دوسـال یـک روز 
مـردم را در حـال انتخابـات فـرض کنیم ، و صدا و سـیما 
بخواهـد بـه صـد ترفنـد مـردم را پـای صنـدوق بیـاورد 
و مـا نیـز بـه سـمت کاندیـدای خودمـان... به جـای این 
می شـود - و بلکـه بایـد- مـردم را همـواره و همـه روزه 
در حـال انتخابـات دیـد. و بـه تناسـب همیـن، حکومـت 
بـه جـای ایـن کـه نزدیـک انتخابات موسـیقی حماسـی 
پخـش کنـد و روزشـمار بگـذارد و جهـد و جهـاد کنـد 
کـه مـردم بیاینـد پـای صنـدوق تـا ایـن که مثـا صفوف 
فشـرده مردم بشـود ویتریـن جمهوریت نظـام! حاکمیت 
بایـد همـواره و همـه روزه در حـال کشـیدن نـاز مـردم 
باشـد و بـه ایـن فکـر کنـد که اگـر تـوی هر صـف طویل 
اخـذ حقـوق یـا بعـد از هر خبـر اختاس و فسـاد یـا بعد 
از هـر وعـده گرسـنگی سیسـتان یـا بعـد از هـر طوفـان 
خـاک خوزسـتان یا بعـد از هر دسـت انداز که یـک راننده 
تاکسـی رد می کنـد اگـر همـان لحظـه صنـدوق بگـذارم 
 جلویـش آیـا بـاز هـم " 98 درصـد آری" بـه مـن تحویـل 

خواهد داد یا خیر؟!

یـک  واقـع  بـه  خـود  حکومـت،  دیگـر،  عبارتـی  بـه 
"کاندیدا"سـت. جمهـوری اسـامی،خودش یـک کاندیدا 
اسـت کـه همه روزه نیـاز به جلب توجه و کسـب آرا مردم 
دارد. بـا تامین حقوق اساسـی ملت، به واسـطه ریشـه کن 
کـردن تبعیض، از طریق بسـط عدالت اجتماعـی و... یک 
حکومـت همـه روزه در معـرض سـنجش افـکار عمومـی 
اسـت و در صورتـی که بر اسـاس ایـن معیارها موفق عمل 
نکنـد ، هرچقـدر هم کـه بـر بیرق هایش تکبیر بنویسـد و 
هـر چنـد هم که مدیـران و کاردارانش نمـاز جمعه بروند؛ 
بـاز هـم دیر یـا زود می شـود آن چه کـه وعده داده شـده

یبقـی....و  الملـک  کـه  خداسـت  سـنت  ایـن  .....کـه 
الیبقـی...!

نکته آخر:
اشـتباه مـا همین اسـت که بـه جـای آن که انتخابـات را 
آرمانـی ببینیـم، آرمان هایمـان را انتخاباتـی کرده ایـم ....
اصـا یکـی از بهتریـن روش هـا بـرای خـراب کـردن یک 
آرمـان، همیـن اسـت کـه وسـیله اش کنـی برای کسـب 

قدرت. کرسـی 
تجربـه بارهـا ثابـت کـرده اسـت، اگـر منزلـت "کسـب 
بـرای  آرام  آرام  ، شـعارها  رفـت  باالتـر  از "شـعائر"  آرا" 
میشـوند.  اسـتحاله  و  تعدیـل  رضایـت مشـتری!  جلـب 
بـرای ایـن کـه فـان آقـا و سـردار و بهمـان حـاج آقـا 
آنقـدر  حرف هـا  دایـره  باشـند،  راضـی  و...  آیت اللـه   و 
یـک  جـز  نمی مانـد  آن  از  چیـزی  کـه  می شـود  تنـگ 
 پوسـته ی شـعاری کـه" معادلـه ی کسـب قـدرت" مـا را 

تکمیل می کند.
ایـن نگاه مقطعی، سیاسـی، حداقلـی،  ویترینی و قبیلگی 
بـه انتخابـات اگر تعمیق و تصحیح نشـود و آراء مردم -نه 
فقـط در روز رسـمی انتخابـات- کـه در همـه روز هـای 
سـال محـل رجـوع و توجه نباشـد و اگـر آراء مـردم را در 
رفراندومـی کـه همـه روزه در اتاقـک تاکسـی ها و معابر و 
گذرهـا و ایـن سـو آن سـو برگـزار می شـود نتوانیـم جلب 

. کنیم
چـه بسـا چنـد سـال دیگـر شـما از شـش مـاه قبـل از 
انتخابـات موسـیقی حماسـی پخـش کنیـد ، ویـژه برنامه 
برویـد، وعـده بدهیـد ، التمـاس بکنید و منت بکشـید اما 
در نهایـت، مشـارکت، حتـی بـه مرز پنجـاه درصد نرسـد 
و این جاسـت کـه مسـاله از رای آوردن یـا رای نیـاوردن 
"افـراد و کاندیداهـا" باالتر مـی رود و در آن آینده محتمل، 
ایـن "خوِد انتخابات " اسـت که رای نمـی آورد و از نصاب 

اقبـال مـردم مـی افتد!

 اگر بخواهید به دور از نقد عملکرد مجلس در دوره 
های گذشته، نهاد و سازوکار مجلس را مورد نقد و بررسی قرار 

دهید، به چه مسائلی اشاره می کنید؟ 
موضوع مهمی که الزم است مورد توجه قرار گیرد بحث کارشناسی 
قوانین است. بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس که مهمترین آنها 
را نیز شامل می شود لوایحی است که توسط دولت به مجلس پیشنهاد 
می گردد. معمواًل قاعده این است که در صورت بروز اختال، ضعف یا 
عدم تعیین تکلیف در یک حوزه، دستگاه های اجرائی که عما خط 
مقدم برخورد با مشکات و نارسائی های مربوطه می باشند مسئله 
را به ســطوح  باال انعکاس می دهند. انتقال پلکانی این مشکات از 
قاعده هرم به رأس، باعث می شــود دولت نسبت به موضوع عکس 
العمل نشان دهد و این عکس العمل در قالب الیحه به مجلس تقدیم 
می شود. البته هیچکس نمی تواند ادعا کند که لوایح خالی از اشکال 
اند، ولی موضوع این است که معمواًل لوایح، نتیجه ساعت ها فعالیت 
کارشناسانه دولت است که توسط ده ها یا صدها متخصص طی زمانی 
نسبتا طوالنی تهیه می شود) و البته همواره با اشکاالت بسیاری نیز 
روبروست( اما نکته اینجاست که همین کارشناسی نیم بند، توسط 

290 نفر نمایندگان محترم مجلس مورد قضاوت قرار می گیرد.
 نمایندگانی که در بهترین شرایط تعداد نخبگان آنان در حوزه مورد 
بحث به تعداد انگشــتان یک دست نیز نمی رسد. حال چنانچه این 
تعداد انگشت شمار بخواهند کار تیمی ده ها یا صدها نفری کارشناسان 
دولت را اصاح کنند، نتیجه چه خواهد شــد؟ اضافه کنید اینکه در 
غالب موارد بقیه نمایندگان که در حوزه مورد بحث، تخصصی ندارند 
بدون مطالعه وارد جلسه شــده و در همان زمان مذاکره و اخذ رأی 
است که اصواًل از دستور کار اطاع می یابند؟ بنابراین در شرایطی که 
نه تنها تخصصی در بحث ندارند بلکه فرصتی نیز برای مطالعه قبلی 
در خصوص الیحه مورد نظر نداشته اند، در این صورت تنها راهی که 
می ماند الگوبرداری است. نمایندگان عموما در حوزه ای که تخصص 
آنان نیست، به دالیل متعددی که در ادامه گفته خواهد شد، با نگاه به 
سایر همکاران) نمایندگانی که در موضوع مورد بحث احتماال تجربه 
یا تخصصی دارنــد( رأی می دهند. بنابراین در عمل هیچ گاه عموم 
نمایندگان مشارکت واقعی در قانون گذاری ندارند. از سوی دیگر تراکم 
کار مجلس اجازه بحث مبسوط را نمی دهد، وقتی که همواره ده ها یا 
صدها الیحه و طرح در نوبت بررسی قرار دارند، مجلس همواره خود 
را در تنگنای زمانی احساس می کند. در چنین شرایطی آنچه نتیجه 
می شود این است که قانون مصوب مجلس از نظر توان حل مشکات 

کشور نه تنها از لوایح دولت قوی تر نیست بلکه ضعیف تر نیز هست.
 از نظر شــما شــاخص بررســی کارآمدی مصوبات 

مجلس چه مسئله و یا مسائلی است؟
از موضوعات بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد میزان مشارکت 
نمایندگان در فعالیت های قانون گذاری اســت. اگر این میزان را به 
عنوان شاخصی برای ارزیابی فعالیت نمایندگان تلقی کنیم به جز یک 
مورد استثنائی یعنی نماینده محترم ارومیه که تقریبا در تمام موارد 
اظهار نظر می کند، و 10 تا 15 نماینده که عمدتًا درموارد سیاســی 
اظهار نظر می کنند، حدود 20 تــا 30 نماینده در امر قانون گذاری 
در مجلس فعال هستند. به استثنای موارد گفته شده مشارکت بقیه 
نمایندگان که حدود 200 نفر خواهند بود در حوزه قانون گذاری که از 
مهمترین وظایف آنان شمرده می شود تنها منحصر به فشردن شستی 

رای دهی است. 
انبوه نمایندگانی که در زمان مباحثات قانون گذاری مشغول مکالمه با 
تلفن، صحبت با همکاران، مذاکره با معاونین پارلمانی، مطالعه روزنامه 
و از همه مهمتر رتق و فتــق امور مربوط به حوزه انتخابیه خود می 
باشند به معنای این اســت که تخصیص وقت نمایندگان محترم با 
وظایف قانونی آنان هیچ گونه تناســبی ندارد. به عبارت دیگر قانون 
گذاری که از جمله مهمترین وظایف نمایندگان است در سبد وقت آنها 
کمترین سهم را داشته و پیگیری مسائل حوزه انتخابیه بخش اصلی 

اوقات نمایندگان را به خود اختصاص می دهد.
وقتی نمایندگان چنان درگیر مسائل حوزه انتخابیه هستند که هنگام 
گشــودن صندوق کاری خود مانند تخته سیاه آقای ووپی انبوهی از 
اوراق بیرون می ریزد چه انتظار دیگری می توان داشــت. جالب این 
که این اوراق همان لوایح، طرح ها و پیشنهاداتی است که قرار است 
همان روز در مجلس مطرح شود، ولی تقریبا هیچ یک از نمایندگان 
حتی فرصت مطالعه قبلی این اوراق را هم ندارند چه رسد به اینکه در 
خصوص نقاط ضعف و قوت آن تحقیق و بررسی نموده باشند. بنابراین 
تنها زمان باقیمانده برای مشــارکت در قانون گذاری، به ناچار توجه 
به مذاکرات در زمان طرح موضوع در صحن علنی مجلس است که 
آنهم همان گونه که پیشتر آمد صرف مکالمه تلفنی، مذاکرات متفرقه 
و موارد مشابه می شــود. بنابراین از مشارکت در قانون گذاری تنها 
چیزی که باقی می ماند فشــردن شستی رای دهی است که پس از 
پایان مذاکرات به درخواســت ریاست مجلس انجام می شود. آیا به 
راســتی چنین روندی می تواند مشکات کشور را حداقل در حوزه 

قانون گذاری رفع کند؟

گفتگوی اختصاصی ماهنامه صدای مردم
 با مهندس اسماعیل رئیسی

تورم قانون
هـر چند نقـد عملکـرد نماینـدگان مجلـس از جمله 
مسـائلی اسـت کـه ناقـص و ضعیـف، موضـوع قابل 
تأمـل گروه هـا و افـراد مختلفی قـرار گرفته اسـت؛ 
امـا آنچه که مـورد غفلت نخبـگان و دلسـوزان واقع 
ناکارآمـدی نهـاد و سـاختار  شـده اسـت، مسـئله 
مـورد  دقیـق  اگـر  کـه  موضوعـی  اسـت؛  مجلـس 
بررسـی قرار گیرد مـی تواند بسـیاری از خلل و فرج 
هـای مجلـس را پوشـانده و افقـی جدیـد جهت حل 

مشـکالت مـردم و جامعـه بـاز نماید.
بـرای پاسـخ بـه سـواالتمان سـراغ کسـی رفتیم که 
نظـرات اجتماعـِی او در نـوع خـود کـم نظیـر بوده 
و داشـتن ویژگـی عملگرایـی و در عیـن حـال نظریه 
پـردازی توأمـان بـا هـم، از ویژگی هـای بارز ایشـان 
اسـت. مهندس اسـمائیل رئیسـی کارشـناس ارشـد 
مدیریـت اجرایـی و مترجـم کتـاب گرانبهـای »بهای 
نابرابـری« اسـت. نظرات دقیـق و نگاه هـای متفاوت 
ایشـان رشـک برانگیـز اسـت؛ در ادامـه مصاحبـه 

صـدای مـردم بـا ایشـان را خواهیـد خواند:

بی دلیل نیســت که علیرغم حجم انبوه 
قوانین مصوب مجلس، هم چنان جامعه با 
افزایش مشکات روبرو است. بخشی از این 
نارسائی ها مربوط به ناکارآمدی مصوبات 
اســت و با روند فعلی ایــن ناکارآمدی نیز 
طبیعی است. تا زمانی که تصویب قوانین 
در مجلس چنین ســیری را طی می کند 

وضعیت همین خواهد بود که هست.
  برخی در مورد قانونگذاری 
بر این باورند که صــرف وجود قوانین، 
مشکالت را حل خواهد نمود؛ نظر شما 

در این مورد چیست؟
به طور کلی کمترتوجه می شود که قانون 
به خودی خود معجزه نمی کند. چنانچه 
مذاکرات مجلــس در طوالنی مدت رصد 
شود این روند کاما ملموس است. معموال 
روش کار قانون گذاری به این ترتیب است 
که دولت لوایحی را به مجلس ارائه می دهد، 

در مجلس نقاط ضعف و قوت لوایح بررسی 
شده و پیشنهادات اصاحی  داده می شود، 
این پیشــنهادات خود دارای نقاط ضعفی 
هستند که گاه مجلس متوجه آن می شود 
گاهی هم خیر. در نهایت یکی از این دو ) 
الیحه دولت یا پیشنهاد نمایندگان( رای می 
آورد. اما نکته اینجاست که رای آوری هیچ 
یــک از این دو باعث حذف نقاط ضعف آن 
نمی شود. بخشی از حجم انبوه مشکات  
فعلی ناشی از عدم توجه به این نکته است. 
در واقع آنچــه که فردای اجــرای قانون 
دیده می شود نقاط ضعف همین قوانینی 
خواهد بود که به صحنه عمل آمده است. 
نکته این جاست که در موارد بسیاری هر 
دو سمت موضوع ) الیحه دولت یا پیشنهاد 
نمایندگان( دارای چنان نقاط ضعفی است 
که چشم پوشی از هر یک، تبعات بسیاری 
به همراه دارد. در چنین مواردی بدون این 
که راه حل ســومی دنبال شود، یکی از دو 
مســیر پیش گفته انتخاب خواهد شد که 
طبیعتا هزینه بسیاری به کشور تحمیل می 
کند. به مورد زیر که تنها یک نمونه اســت 

توجه فرمائید.
در پائیز امســال برای چندمین بار بحث 
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
اتباع خارجی با افراد ایرانی در مجلس مطرح 
شــد. عمده مخاطبین این قانون افرادی 
هستند که پدر افغانی و مادر ایرانی دارند. 
بحث در مجلس به درازا کشــید و هر دو 
گروه ) موافقین اعطای تابعیت و مخالفین 
( دالیل خود را مطــرح نمودند. موافقین 
بر مواردی تاکید داشتند که مهمترین آن 
این بود که با اعطای تابعیت، مشکل چند 
صد هــزار نفر فرزندان این خانواده ها حل 
می شود، ضریب امنیتی کشور باال میرود، 
خانــواده های بســیاری از نگرانی رهائی 
مــی یابند و . . . در مقابل، مخالفین اصرار 
داشتند که در این صورت، کشور به دروازه 
ورود اتباع افغانی، پاکستانی و بنگادشی 
تبدیل می شــود و از این طریــق با نفوذ 
داعش، اتفاقا ضریب امنیتی کشور نه تنها 
باال نمی رود که پائین هم می آید و . . . در 
نهایت طرح تصویب نشد، اما مهم این است 
که مشکلی هم حل نشد. ناگفته پیداست 
که این یک بازی دو سر باخت است. یک بار 
دیگر دالیل هر دو گروه را ماحظه فرمائید، 

اگر این قانون تصویب می شد تبعات بحران 
ســاز آن به گونه ای گریبان کشور را می 
گرفت و اکنون که تصویب نشــده اســت 
نیز به گونــه ای دیگر. به عبارت دیگر تنها 
می توانیم ادعا کنیم"تصمیم گرفتیم که 
تصمیم نگیریم! "در موارد بسیاری وضعیت 
تصویب یا رد لوایح در مجلس بی شباهت به 
این مورد نیست. تاش بسیاری انجام می 

شود تا کاری انجام نشود!
نکته اینجاســت که در مورد بخش قابل 
توجهی از مسائل کشور وضعیت به همین 
گونه اســت. خرید تضمینــی محصوالت 
کشاورزی و هم زمان صدور مجوز واردات 
همــان کاال، تصویب مناطــق آزاد تجاری 
یا صنعتی که اتفاقا تنش هــای زیادی را 
در مجلس به همراه داشــته است، الیحه 
بودجه ساالنه کشور به خصوص در بخش 
طــرح های عمرانــی، و بســیاری موارد 

مشابه مصداق این شــرایط است. هر یک 
از دو طیف پیشــنهادات، حاوی معضات 
مخصوص به خود است. بنابراین با تصویب 
هر یک از پیشــنهادات طرفین، کشور می 
ماند و مشکات ناشــی از آن. حال تصور 
کنید این وضعیت برای انبوهی از قوانین، 
مدام تکرار شود، در این صورت چه وضعیتی 
پیش خواهد آمد؟ نابسامانی های موجود 

حاصل چنین قوانینی است.
  مالک های سنجش فعالیت 
نمایندگان مجلس را چه موضوعاتی می 

دانید؟
اصواًل ارزیابی فعالیت نمایندگان با شاخص 
هائی نظیر تعداد طرح های امضا شــده، 
میزان مشــارکت در مباحث مجلس و . . 
.  سنجیده می شود. البته این شاخص ها 
کمی اند و در جای خود الزم، ولی زمانی به 
کار می آیند که به کیفیت مطمئن باشیم. 
نکته این اســت که بخش قابل توجهی از 
فعالیت هائــی که در قالب تهیه طرح ها و 
مباحث مربوطه، به ویژه در حوزه هائی نظیر 
توسعه، اقتصاد، بانک و امثال آن انجام می 
شود ترجمان مفاهیم و نظریات غربی است 
که نه تنها شایستگی خاصی به همراه نمی 
آورد بلکه بــرای پدیدآورندگان و طراحان 
آن باید امتیاز منفی تلقی شــود. هستند 
نمایندگانی که خواسته و برخی ناخواسته 
به دروازه ورود نظریه های لیبرال –  سرمایه 
داری بین المللی تبدیل شــده اند. برنامه 
های توسعه کشور از اولین تا پنجمین و هم 
اکنون نیز که ششــمین آن در دستور کار 
قرار دارد را ماحظه نمائید. تمام این برنامه 
ها از فیلتر مجلس عبور کرده اند. با اندکی 
مســامحه می توان وضعیت موجود کشور 
را حاصل اجرای این برنامه ها تلقی نمود. 
برنامه هائی که مستقل از نیات طراحانش 
دستاوردهائی را به همراه آورد که البته هیچ 
گاه خوانده نشــد ولی به خوبی در جامعه 

لمس شد.
آنچه امــروز به عنوان توســعه نامتوازن، 
گریبان جامعه را گرفتــه و به اصلی ترین 
ویژگی مدل های توسعه کشور تبدیل شده 
است، حاصل تاش جریان غربگرائی است 
که عناصر مجلس نشین آن جز اقتصاد بازار 
آزاد چیزی نیاموخته اند. در چنین فضائی 
ارائه هرچه بیشــتر لوایح و پیشــنهادات، 

نشانه پیشرفت اســت یا پسرفت؟ تاش 
برای گشــودن درب های گمرک به روی 
واردات، تبدیل مناطق مختلف کشــور به 
ویترین تبعیضات بهت آور، تصویب قوانینی 
که تضعیف تولید داخلی و بیکاری جوانان 
کشور را به همراه خواهد داشت آیا می تواند 
نشانه نماینده ای شایسته باشد؟ البته همه 
این اقدامات با اسامی خاص و گاه فریبنده 
ای صــورت می گیرد که هیچ نشــانی از 

واقعیت خود به همراه ندارد.
 به نظر شــما مشــکل امروز 

مجلس از کجاست؟
بر خاف آنچه گفته می شــود ما نه تنها با 
کمبود قانون روبرو نیســتیم بلکه با تورم 
قوانین مواجهیم که این روند، مشــکات 
بســیاری را برای کشــور به همراه آورده 
است. به عنوان نمونه در خصوص مالیات، 
هم اکنون 720 قانون در حال اجراســت. 
کافی اســت تصورکنید که ایــن حجم از 
قوانین تا چه میزان همپوشــانی خواهند 
داشت یعنی برای یک موضوع چند قانون 
مختلف تولید کرده ایم، بنابر این می توان 
برای یک فعالیت، چند نوع متفاوت برخورد 
مالیاتی داشت و این جز ایجاد کانون های 
فســاد و رانت در جامعــه معنای دیگری 
ندارد. در این صورت محاســبه نمائید که 
فقط در این حوزه، کشــور با چه فســاد 
گسترده ای روبروست و آنگاه باز فقط در 
همین حوزه مالیات، ماحظه کنید که چه 
فرار مالیاتی گسترده ای در کشور در جریان 
است. تنها کافی است حوزه معامات زمین 
را در نظــر بگیرید که با هدف فرار مالیاتی 
چه ها که نمی شود. نتیجه اینکه با داشتن 
720 قانون مالیاتی یکــی از مالیات گریز 
ترین کشورهای جهان هستیم. فرار مالیاتی 
در کشور به گونه ای است که کارمندان و 
حقوق بگیران، پــای ثابت و اصلی مالیات 
کشور هستند و بخش هائی نظیر تجارت و 
بازار که نبض اقتصاد کشور در آنجا می زند 
هم چنان در سطح بهت آوری فرار مالیاتی 
دارند. باالتر اینکه ظاهرا اراده ای نیز برای 
ســاماندهی مالیات در این بخش ها وجود 
ندارد به گونه ای که هم اکنون این بخش 
نصف حقوق بگیران مالیات می پردازد، به 
عاوه همین مالیات نیز عمدتا از کســبه 
خــرده پائی اخذ می شــود که تنها در پی 
تامین هزینه زندگی خانواده خود هستند و 
دانه درشت ها با انواع ترفندها هم چنان از 
تور مالیاتی به راحتی می گریزند. بنابراین 
تعجبی نخواهد داشت اگر بدانیم طی سال 
های 81 تا 93 سهم بخش مشاغل از ارزش 
افزوده کشور 33 درصد ولی افزایش مالیات 
در ایــن بخش تنها 6 درصد بوده اســت، 
مقایسه کنید ســهم 33 درصدی افزایش 
ارزش افزوده با ســهم 6 درصدی افزایش 

مالیات . 
موضوع مالیات و موارد مهم دیگر، حکایت 
از این دارد که مشــکل، ناکارآمدی است و 
نه کمبود قوانین. مساله عدم نظارت است. 
موضوع، رهاسازی قانون به حال خود پس 
از تصویب اســت که تا هر چه بر ســرش 
بخواهند بیاورند. موضوع این است که در 
شرایطی قانون مبارزه با قاچاق تصویب می 
کنیم که گمرک شــهید رجائی به عنوان 
دروازه اصلی کشور در حالی شاهد ترانزیت 
روزانه 4000 کانتینر اســت که تنها یک 
دســتگاه اسکنر دارد. می دانید معنی این 
چیســت؟ هم اکنون نوار جنوبی کشور به 
بارانداز قاچاقچیان تبدیل شده است و آنان 
در شرایطی ساالنه 25 میلیارد دالر کاالی 
قاچاق وارد کشور می کنند که کل واردات 
کشــور 50 میلیارد دالر برآورد می شود. 
ورود کاالی قاچاق، به میزانی معادل نیمی 
از واردات رسمی کشور شاید در جهان بی 
نظیر باشد. موضوع زمانی اهمیت خود را 
نشــان می دهد که بدانیم هر یک میلیارد 
دالر کاالی قاچاق صد هزار نفر را بیکار می 
کند، به عبارت دیگر اگر تنها نیمی از قاچاق 
فعلی کنترل شود برای یک سوم بیکاران 

کشور اشتغال ایجاد خواهد شد.

 
 تنهــا مــی توانیــم ادعــا کنیم"تصمیم گرفتیــم که تصمیــم نگیریــم! "در 
مــوارد بســیاری وضعیــت تصویــب یــا رد لوایــح در مجلس بی شــباهت به 
این مورد نیســت. تــالش بســیاری انجام می شــود تــا کاری انجام نشــود!

اصواًل ارزیابی فعالیت نمایندگان با شــاخص هائی نظیر تعداد طرح های امضا شــده، 
میزان مشــارکت در مباحث مجلس و . . .  ســنجیده می شــود. البته این شاخص 
ها کمی اند و در جــای خود الزم، ولی زمانی به کار مــی آیند که به کیفیت مطمئن 
باشیم. نکته این اســت که بخش قابل توجهی از فعالیت هائی که در قالب تهیه طرح 
هــا و مباحث مربوطه، به ویژه در حوزه هائی نظیر توســعه، اقتصاد، بانک و امثال آن 
انجام می شــود ترجمان مفاهیم و نظریات غربی است که نه تنها شایستگی خاصی به 
همراه نمی آورد بلکه برای پدیدآورندگان و طراحان آن باید امتیاز منفی تلقی شــود.
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ماهنامه

سید حامد ترابی

زنجیر وحدت بر گردن کثرت
سجاد طاهری، رسول کدیور

پرونده ویژه

1. یکی از مواردی که از شــاخصه های انقاب اسامی است و 
همچنان در پی آن مطلب گفته، نوشــته و یا شــنیده می شود 
بحث بر سر وحدت است. اعتقاد به وحدت الزمه مسلمان بودن 
اســت که وحدانیت واجب الوجود با نفی پلیدی آغاز می شود و 
ابتدا باید به نفی رسید تا اثبات درک شود چرا که گفته اند:“ قولوا 

ال اله اال الله تفلحوا ”
2. از این جمات چنین بر می آید که برای رســیدن به وحدت، 
یافتن حق و قدم گذاشتن در راه آن اولین مرحله است. این که 
گفته شود وحدت همرنگ جماعت شدن است ناشی از تفکراتی 
است که در بدترین حالت از غرض ورزی دنیوی بر می خیزد و 
بارها در طول تاریخ نیز منکران برای اثبات خود به وحدت چنگ 
زده اند. به عنوان مثال پس از حادثه ســقیفه و انتخاب خلیفه 
اول هنگامی که حضرت زهرا)س( برای دفاع از حضرت علی)ع( 
به کسانی که با خلیفه بیعت کرده بوند اعتراض می کردند آنان 
با اینکه به برحق بودن موال اذعان داشــتند اما به بهانه وحدت 
برای دفاع از حق بر نمی خاستند. نتیجه این نوع عملکرد هم 
25 بعد سال مشخص شد آن گاه که عاجزانه و عذرخواهانه نزد 
حضرت علی )ع( رفته و از کرده خویش ابراز پشــیمانی کردند. 
اما چه فایده که تاریخ را برای همیشه از عدالت محروم و دین را 
از محتوای خالی کردند انحراف را قانونی و ظلم را موجه جلوه 
دادنــد. این موضوع تا بدانجا پیش رفــت که همین افراد برای 
به شهادت رساندن فرزند رسول الله از هم سبقت می گرفتند، 

قربًه الی الله!
3. »هیچ وقت حق با پای باطل به مقصد نمی رسد هیچ گاه حق 
از باطل استخراج نمی شود و نتیجه ی هر ائتافی به ضرر حق 
تمام می شود « )ع ص(، با کفش دزدی می شود به مسجد رفت 

و نماز صحیح خواند اما آیا مرضی خداوند است؟
4. در حق است که باید متحد بود که اتحاد در حق هر چند که 
متحدین اندک باشند خود اثرات ثمر بخشی دارد.»کم من فئه 
قلیله غلبت فئه کثیره«)بقــره 249( اما هر نوع وحدتی بدون 
هدف بی معنی اســت چرا که وحدت هدف نیست بلکه وسیله 
ایست برای رســیدن به هدفی مشــخص. تبیین این موضوع 
مثنوی 70 َمن می طلبد که وحــدت برای وحدت یعنی چه و 
وحدت برای هدف یعنی چه. ولی هرچه که باشــد باید بر حق 
اســتوار بود که یقینــا یافتن حق خود نیازمنــد آزادگی و آزاد 

اندیشی است. 
5. همیشه یک عده غالب وجود دارند که دأب وحدتشان گوش 
هفت فلک را کر کرده و حاضرند برای اهدافشــان با هر قشــر 
و دســته ای وحدت کنند، البته خودشان ادعا دارند که ما می 
خواهیم تفکرات همســو با انقــاب را زیر یک چتر جمع کنیم 
ولی هرگز مشخص نشــده است که چرا افتخاِر زیِر چتِر وحدِت 
آقایان بودن هرگز شــامل حال جریان های اصیل انقابی نشده 
بلکــه برعکس جریان های غیر زیر چتری خصوصًا انقابی ها و 
دلواپسان همواره مورد عنایت و سرکوب و تخریب زیر چتری ها 

واقع شده اند.
 نکته جالب اینجاست که این اتحاد حتی گاهی شامل دشمنان 
قســم خورده زیر چتری ها هم می شود؛ گاهی با این بهانه که 
شــاید این گمراهان نیز هدایت شــوند و گاهی نیز برای منافع 
اتحادیه شــان؛ و این چنین است که دامنه اتحاد زیر چتری ها 
روز به روز وسیع تر و گسترده تر شده و به تبع آن دامنه هجمه 
ها و تخریب ها علیه غیر زیر چتــری ها نیز روز به روز افزایش 

می باید. 

البتــه بی انصافی اســت اگر به همه جریان زیــر چتری با یک 
دید نگاه کنیم؛ بعضی هایشــان حاضرند برای منافعشان با هر 
طیفی از اعتدالی و اصاح طلب داخلی تا دموکرات و جمهوری 
خــواه خارجی ائتاف و اتحاد کننــد و برای منافع ملی و کام 
رهبر جامعــه هم پشــیزی ارزش قائل نباشــند و عاقبت هم 
ثمره اتحادشــان بشــود افتضاحی به قاعده کل تاریخ انقاب 
یعنی برجام. طیف دیگر گروهی هســتند کــه می توان آنها را 
گروه "ضل ســعیهم" نام گذاشــت چرا که فکر می کنند که با 
اتحاد کردن دارند به انقــاب خدمت می کنند در حالی که از 
عواقب اتحادشان شــاید مطلع نباشند. این گروه توهم بصیرت 
و صاحب انقاب بودن را یدک می کشــند و هر کس نگاه چپ 
به توهماتشان بکند را به انواع برچسب ها مزین می کنند البته 
دامنه اتحاد ایشان شــامل طیف های خارجی و داخلی واپس 
گرا نمی شــود و تمایلی به اتحاد با این گــروه ها ندارند اما به 
واسطه پیوندشان با زیرچتری های منفعت طلب در مواردی در 
رودربایستی مصلحت- اتحاد گیر می کنند و شریک جرم آن ها 
می شــوند تا جایی که دیگر وقتی که کار از کار می گذرد تازه 
بیدار می شــوند؛ مثالش هم همان برجام که یک عده زمانی 

دلواپسش شدند که در آستانه تصویب بود.

 در ایــن ســال هــا، مجلــس نهم 
گلوگاه ها و روزهای حساســی را پشــت ســر 
گذاشــته و در هــر کدام به نوعــی رفتار کرده 
اســت. از جمله این گلوگاه هــا و آزمون های 
مهم، موضوع برجام اســت. این مجلس را با 
توجه به چند گلوگاه مهمی که طی این چهار 

سال داشته  است، چگونه ارزیابی می کنید؟
بگذارید صادقانه بگویم ارزیابی حدود دو سال از عمر 
این دوره مجلس که مقارن دولت دهم است را باید 
با توجه به زمینه و تحوالت اجتماعی ـ سیاسی همان 
ایام بررســی کرد. در آن دو سال، عرصه سیاست 
حکومتی و به ویژه مجلس شورا به زحمت روزی 
را بدون شگفتی های کم نظیر و فوق العاده پشت 
سر گذاشته است. اما در دو سال پایانی: به نظر من 
نمی توان تمام عرصه های مملکتی را که مجلس 
کم و بیش به آنها پرداخته و در مواردی هم اصًا 
نپرداخته و با سکوت از کنار آنها عبور کرده، در یک 
مصاحبه کوتاه مورد ارزیابی قرار داد. حداکثر کاری 
که بنده می توانم انجام بدهم ارزیابی رفتار مجلس 
در موضوع بسیار پراهمیت سیاست خارجی و آن 
هم متمرکز بر مذاکرات هسته ای است. اگر بنا را 
به اجمال بگذاریم باید اعتراف کنم که رفتار عموم 
نمایندگان مجلس بیشتر شبیه بچه محصل هایی 
بود که مدام منتظر بودند ببینند ناظم مدرسه یا 
آقا معلم چه دستوری می دهد تا رفتار خود را با آن 
تطبیق دهند. البته منصفانه است اضافه کنم که در 
این دو سال و اندی معدودی از نمایندگان آستین 
غیرت و امانت و وطن دوســتی باال زدند و امضای 
کثیری از نمایندگان معمواًل خاموش و عافیت طلب 
و دوراندیــش را هــم با زحمت و تاش بســیار 
جلب کردند تا از هیئت رئیســه مجلس بخواهند 
مجلس نقش نظارتِی غیر تشــریفاتی در موضوع 
مذاکرات هســته ای ایفا کند و در جریان دقیق تر 
تحوالت مذاکرات باشــند. اما چه سود! که هیئت 
رئیسه و به ویژه ریاست مجلس این طبیعی ترین، 
مرسوم ترین، و مشــروع ترین خواسته کثیری از 
نمایندگان مجلس را به مصلحت ندیدند. و چنان 
شد که نامه درخواست 150 نماینده مجلس مورد 
کمال بی اعتنایی هیئت رئیسه قرار گرفت و عمًا 
و اثرًا سر از زباله دان میز صدارت مجلس درآورد. و 
سپس؟ سپس اینکه به استثنای همان تنی چند 
که از سر غیرت و امانتداری و تدّین پا به این عرصه 
گذارده بودند، هیچ پیگیری علنِی جدی که بازتاب 
رسانه ای یافته باشد نکردند. و نتیجه این شد که 

رهبریت مجلس هر چه تثبیت تر و تحکیم تر شد.
باید پذیرفت که مجلس شورای نهم بیشتر از هر 
چیز مجلس صغارت بــود و فرمانبرداری. گویی 
اساسی ترین شاکله رفتاری نمایندگان مردم بیش 
و پیش از هر چیزی وفــاداری و فرمانبرداری از 
هیئت رئیسه مجلس و به ویژه ریاست آن است. به 
راستی چرا اکثریت نمایندگان مجلس این خواست 
بحق و مشــروع را پیگیری نکردند؟ چرا هیئت 
رئیسه کمترین ترتیب اثری به آن خواست بر حق 
نداد؟ آیا آنها در جستجوی امر مهم تری بودند؟ به 
نظر من، این سؤال نهایت اهمیت را برای انقاب 
دارد که نمایندگان و هیئت رئیســه مجلس این 
موضوع حیثیتی را که ربط بسیاری با استقال و 
حاکمیت ملی مــا دارد چرا پیگیری نکردند؟ چه 
روابط و شبکه ای از روابط در مجلس شورای این 
سال های اخیر حاکم شده که عمومًا شاهد آن رفتار 
عزتمندانه و غیرتمندانه دیگر نیستیم؟ آیا به یاد 
می آوریم پس از تشکیل کمیسیون بررسی برجام 
و صرف صدها ساعت از وقت تعدادی از نمایندگان 
مجلس و تعدادی از مســئوالن و رجال سیاسی 
و دانشگاهی کشــور، چگونه تمام آن تاش ها و 
تدقیق ها دود هوا شد؟ آیا نیروها و فعاالن دلسوز 
انقــاب از آن چگونگی و زمینه ســازی های آن 
اطاع دارند؟ جا ندارد از خود سؤال کنیم: چگونه 
چنین شعبده بازی شگفت انگیزی، در روز روشن 
و جلوی چشــم میلیون ها بیننــده، در مجلس 
نماینــدگان یک ملت مقاوم، یک ملت صبور، یک 
ملت شریف، امکان پذیر است؟ چه سازوکاری در 
مجلس وجود داشته و چه تمهیداتی صورت گرفته 
که چنین پدیدار واقعًا شرم آوری به سهولت و بدون 
ریخته شدن حتی یک قطره خون از بینی کسی 
در مجلس رخ می دهد؟ این همان مجلسی است 
که از شریف ترین و عزت بخش ترین مواریث انقاب 
محسوب می شود؟ این همان مجلسی است که باید 

پاسدار انقاب و قانون اساسی باشد؟
همان طور که در ابتــدا گفتم بنده به عرصه های 
دیگر ورود نمی کنم اما آیا کّلیت رفتار صدر تا ذیل 
مجلس در عرصه سیاســت خارجی و مذاکرات 
هسته ای نشانگر عزت و اقتدار ملی و استقال رأی 
است؟ آیا مصلحت نیست این سؤال ها مطرح شود؟ 
آیا مصلحت این است که درباره روند رفتار مجلس 
نهم در این عرصه کماکان سکوت کنیم؟ البته جا 
دارد رفتــار مجلس در عرصه های دیگر، و به ویژه 
عرصه اقتصاد و تجارت و سیاســت های فرهنگی 
و نفتی، مورد کاوش و پرسشــگری تشــکل ها و 
رسانه های مستقل قرارگیرد. بی تردید این فقدان 
کاوش و ارزیابی، خسارات جبران ناپذیری به انقاب 

ما وارد خواهد کرد.

 برخی اینگونه بازتاب می دهند که 
باالخره مجلس نهــم هر چه بوده از مجلس 
ششم بهتر بوده است. به عبارتی یک دوقطبی 
مجلس نهم ـ مجلس ششم ساخته اند و اذهان 
را از دام افتــادن بــه مجلــس ششــم بر حذر 
می دارند. از نظر شما به واقع عملکرد مجلس 
نهم از مجلس ششم قابل قبول تر و کارآمدتر 

بوده است؟
دام واقعی تر و هولناک تر، همین دوقطبی مجلس 
نهم ـ مجلس ششم اســت. مجلس ششم به واقع 
مجلسی زیبنده آرمان های انقاب و ملتی مبارز و 
انقاب کرده نبود. اما آیا همین سخن را از جهاتی 
دیگر نمی توان درباره مجلس نهم زد؟ مجلســی 
ترســان و لرزان و بله قربان گو؟ مهم نیست نام و 
تابلوی مجلســی اصاح طلب باشد یا اصولگرا! به 
ـ اصاح طلب  نظر این بنده، اگر دوقطبی اصولگرا 
زمانی وجاهت و موضوعیتی داشت امروزه واقعیات 
تلخ رفتار بسیاری از شخصیت های شاخص هر دو 
جریان ظرف چند ســال گذشته به وضوح آشکار 
ساخته که این دو تابلو هیچ وجاهتی ندارند. کم 
نیســتند اصولگرایان تابلویی که در این سال های 
اخیر، خواه درون مجلس خواه برون مجلس و در 
سایر شــاخه های حکومت و نیز در شهرداری ها، 
بیشترین رفتار سازشکارانه و تضعیف کننده انقاب 

را از ایشان دیده ایم. 
به گمان من، ما باید به ســرعت از این کلیشه که 
در زمانی احیانًا کارساز و راهنما بوده است عبور 
کنیم و ســابقه رفتار هر رجلی را در بزنگاه های 
حساس انقاب و کشور ببینیم. این تابلوها امروزه 
راه را بد و غلط نشان می دهند. باید از تابلوها عبور 
کرده به داخل مغازه هایشــان سرک بکشیم. آیا 
به راستی روشن نیست رجلی که فّله ای همه چیز 
و همه کس را تأیید نمی کند و نسبت به استقال 
و حاکمیت ملی و سایر آرمان های انقاب غیرت 
می ورزد بــه رجل اصولگرایی کــه صرف نظر از  
ژست و شعارهایش، همه اعضا و جوارح اعمالش 
در عرصه سیاســت تضعیف و تخفیف آرمان های 
انقاب است، شــرف دارد؟ مهم نیست آن رجل، 
معروف به اصاح طلبی باشد یا نباشد. مهم و بلکه 
حیاتی امروزه این است که در انتخابات به کسانی 

رأی دهیم که می شناسیم.
 می شناسیم آنها رجال دودوزه باز و حیله گر نیستند 
و وارد رانت های ویژه خواری و غارت ظاهرًا موجه 
بیت المال نشــده اند. مرد آرمان هــای انقاب اند 
و در رفتارشــان نسبت به همه شهدای این آب و 

خاک احساس حیا و حرمت دارند. مدام در عرصه 
عمومی در تمجید و تعظیم لّفاظانه و نمایشی شهدا 
نمی کوشند و آنگاه که پای زد و بندهای سیاسی و 
اقتصادی پیش آید گرگ های درنده ای می شوند که 
به واقع هیچ بویی از انقاب و شهدا به گوش جان 
و قلبشان نرسیده است. البته می پذیرم که با رفتار 
فعلی صدا و سیما و رســانه های زر و زور و تزویر 
شــناخت رجال پاک دست متدین انقابی دشوار 
شده اســت. لیکن در هر حال به عوض تابلوهای 
مرسوم کج نمای عرصه سیاست، باید گذشته های 
دور و نزدیک رجــال را کاوش کرد و به ویژه باید 
از سطح شعارها و سخنرانی های ظاهر الصاح عبور 

کرد. نه اقوال، که باید به اعمال توجه کنیم.
گروه هــای  و  احــزاب  نقــش    
سیاســی و جناحــی را در انتخابــات مجلس 
چگونــه می بینیــد؟ آیــا نقــش آنــان مثبــت 
اســت؟ آیا نقــش آنان در جهت پاســخگوتر 
نمودن نماینده هاســت و یا بیشتر در جهت 
وابسته کردن نمایندگان به احزاب و جریاناتی 
است که به واسطه آنان وارد مجلس شده اند؟

ــ احزاب در عرصه سیاست ایران نقش روی هم رفته 
مرســوم در سایر کشورها را ندارند. در بسیاری از 
کشورها، عرصه سیاست و سیاست گذاری توسط 
احزاب شکل و صورت می گیرد. احزاب در بسیاری 
از کشورها روی هم رفته هویتی ایدئولوژیک دارند، 
یعنی دارای هویتی سیاسی، هویتی اقتصادی، و 
هم هویتی اجتماعی. احزاب در این کشورها نوعًا 
یک جریان فکری و شیوه حکومتی را نمایندگی 
می کنند. و برای همین اســت که به رغم وجود 
قدری تساهل، در برخی مواقع تاش برای ایجاد 
ائتاف شــکل نمی گیــرد و در مواقعی هم که پا 
می گیرد مدام دچار تنش درونی هستند به طوری 

که گاه ائتاف ها از هم می پاشند. 
در ایران ما اما! احزاب بیشتر حیات قارچی دارند. 
یعنی، چنــد ماه مانده به انتخابات، ناگهان ســر 
برمی آورند و به ندرت ریشــه ای در فکر و اندیشه 
دارند. نامی و عنوانی و پرچمی و اخیرًا، به تقلید از 
فرنگیان، رنگی! به همراه  تعداد سرسام آوری عکس 
و بنر و پوستر و پارچه نوشته های عظیم. اما هر چه 
بیشتر دقت می کنید می ببینید زیر و ذیل آن همه 
آب و رنگ و قیل و قال و هیاهو چه فکر و اندیشه ای 
خوابیده اســت و در عرصه های مختلف و مهمی 
چون سیاست خارجی، شهرسازی، سیاست های 
اقتصادی و تأمین رفــاه اجتماعی، حفظ محیط 
زیست، فرهنگی و رسانه ای، نوعًا چه سیاست هایی 

را اجرا خواهند کرد کمتر موفق می شویم مطلب 
دندان گیری پیدا کنیم. اما چــرا؟ با کمال درد، 
برای اینکه فکری و اندیشه ای نشده! برای اینکه 
اینها قرار نیســت مطابق با اندیشه ای و طرحی 
ازپیش فکرشده، سیاست بورزند و سیاست گذاری 
کنند. خیلی ساده، عده ای با توانایی های متفاوت 
و به ویژه توانایی مالی و ســخنوری و قدری هم 
جسارت و خودبزرگ بینی، دور هم جمع شده اند و بر 
آن شده اند که چرا آنها در سرچشمه چاه های نفت 
و درآمدهای آن و غیره آن ننشینند و به نام توسعه 
و خدمت و پیشرفت و سازندگی و تدبیر و اعتدال و 
ترقی و عقانیت و عدالت و دموکراسی و خط امام 
و والیتمــداری و ... کامروایی نکنند. نمی خواهم 
بگویم همه افرادی که در احزاب فعالیت می کنند 
چنین اند و یا همه احزاب طول تاریخ ایران معاصر 
چنین اند. لیکن یادمان باشــد استثناها حکایت 
از وجــود قاعده می کنند! آری چنین اســت که 
احزاب ما نوعًا و عمومًا هم خلق الساعه می رویند 
و هم ریشــه ای ندارند، همچون قــارچ. و پس از 
انتخابات هم دیگر هیچ حرف و حدیثی از ســوی 
آن احزاب شنیده نمی شود زیرا موضوعیت و علت 
وجودی شان تا چند سال دیگر منتفی شده است. 

بدین ترتیب، چه انتظــاری می توان از این احزاب 
داشت؟ انتظار اینکه با طرح بینش هایی و ایجاد 
انتظارات و مطالباتی سنجیده و ممکن، زمینه ساز 
رفع نیازها، آالم، و نابســامانی های کثیر در تقریبًا 
تمام حوزه هــا و عرصه ها باشــند؟ انتظار اینکه 
خواســته ها و آرمان های بر زمین مانده حقی را 
مطرح کنند و از ماجرای انتخابات استفاده کنند 
تا زمینه ساز فراگیرشدن آن مطالبات شوند؟ اینک 
از خود ســؤال کنیم اگر عموم احزاب بدین امور 

مشغول نیستند پس سرگرم چه اموری هستند؟
دردها را باید چشــید، دردها را باید دید، دردها را 
باید گفت، دردها را باید نعره زد! احزاب و گروه ها 
نوعًا مشغول غوغاســاالری و ایجاد سر و صدای 
حداکثری می شوند. روزها مشغول طراحی و تولید 
بنر و پوستر و ایراد سخنرانی های مشعشع درباره 
رسیدگی به حقوق مردم، و شب ها در محفل های 
چرب و شــیرین مشــغول رایزنــی و یارگیری و 
دادوســتد و قرار و مدار بــرای تأمین هزینه های 
سرسام آور مالی برای ایجاد هیاهوی هر چه  بیشتر 
برای همدســتان نامزد. عزیزان هموطنم! بدانید 
که یکی از شیوه های تبلیغاتی قدیمی لیکن هنوز 
مؤثر و کارساز این است: غوغای تبلیغاتی در حد 
سرسام آور و گیج کننده، به طوری که مردم امکان 
فکرکردن آرام و سنجیده را از دست بدهند. غوغایی 
که اگر به درســتی دیده شــود در آنها به ندرت 
محرومیت ها و بی عدالتی ها و حق کشی ها و به ویژه 
علل آنها مطرح و گشوده می شود. بدین  ترتیب، 
اگر خواهان مجلسی هستیم عزتمند و غیرتمند و 
پاسدار آرمان های انقاب و پاک دست، نه مجلسی 
صغیر و ذلیل و توســری خور و رانت خوار، باید به 
هیاهوی احزاب و گروه ها روی هم رفته بی تفاوت و 
بی اعتنا شــویم. و به عوض، تاش کنیم به رجال 
غیور و عزتمند و پاک دستی که در شهرها و دیار 

خود می شناسیم رأی بدهیم.
شــورای  بــه  راجــع  را  نظرتــان   
همگرایــی اصولگرایــان و ســازوکار انتخاب 

کاندیداها لطفًا بفرمایید.
ــ از این قبیل شوراها در گذشته های دور و نزدیک 
کم نداشته ایم، و مولود و محصول یکی از آنها همین 
مجلس فعلی! و البته تکلیف هر یک را هم جداگانه 
باید دید و روشن کرد. با دیدن بسیاری از شعارها 
و آرمان های انقاب بر کف خیابان ها و بیشتر بر 
روی بنرها و پوستر ها و بعضًا در سخنرانی ها نیز، 
نه تعبیه شده در سیاست ها و بعضًا در حال اجرا، 
بنده آموخته ام که برای هیچ شورایی چک سفید 
نکشم و دنیا و به ویژه آخرتم را تباه نکنم. به ویژه 
اگر آن شورا شامل رجال وجیه المله و ظاهر الصاح 
باشد راسخ تر خواهم شد که هیچگونه چکی، سفید 

یا سیاه، نباید بکشم.
 بــه عوض، تاش می کنم ببینم آن وجیه المله ها 
در کوران ها و جریان هایی که پای استقال و عزت 
و حاکمیت ملــی و منافع  ملی مان در میان بوده، 
همچون ماجرای مذاکرات هســته ای و رسوایی 
بزرگ سوء اســتفاده کان نفتی کرسنت و غیره، 
چه میزان همراهی و همگامی دنیاطلبانه کردند، 
چه میزان الپوشانی و پنهانکاری دنیاطلبانه، و چه 
میزان سکوِت باز هم دنیاطلبانه کردند. و از طرفی 
دیگر، چه میزان دنیای خود را به مخاطره افکندند 
و هم در مقابل جریان سازشکار منافق ایستادند و 
هم برای رشد و آگاهی ملت دست به روشنگری و 
آگاهی بخشی زدند. اینهاست معیارها و میزان ها، نه 
تعداد آیات و روایات و اشعار خوش قافیه حفظ شده 
و خوانده شــده در سخنرانی ها برای نمایش دادن 
دیانت و فضل و ادب، و نه مجلس آرایی و سخنوری 
و متلک گویی و تکه پرانی های بعضًا نمکین به این 

و آن.
"ولتکــن منکم امه یدعون الــی الخیر و یأمرون 
بالمعــروف و ینهون عن المنکــر و اولئک هم 

المفلحون".
"ای دنیا اف بر دوستی تو!"

دکتر سعید زیباکالم در گفت و گوی تفصیلی با صدای مردم:

دوقطبیمجلسششم-نهم،دامیهولناکوواقعیاست
سابقه و رفتار هر رجلی را در بزنگاه های حساس انقالب و کشور باید دید

 
ـ مجلس ششــم اســت. مجلس  دام واقعی تــر و هولناک تر، همین دوقطبی مجلس نهم 
ششــم به واقع مجلســی زیبنده آرمان های انقالب و ملتی مبارز و انقالب کرده نبود. اما 
آیا همین ســخن را از جهاتی دیگر نمی توان درباره مجلس نهم زد؟ مجلســی ترســان و 
لرزان و بله قربان گو؟ مهم نیســت نام و تابلوی مجلســی اصالح طلب باشــد یا اصولگرا! 
ـ اصالح طلب زمانی وجاهــت و موضوعیتی  بــه نظر این بنده، اگــر دوقطبــی اصولگرا 
داشــت امروزه واقعیات تلخ رفتار بســیاری از شــخصیت های شــاخص هر دو جریان 
ظرف چند ســال گذشته به وضوح آشکار ســاخته که این دو تابلو هیچ وجاهتی ندارند.

در ایــران مــا اما! احزاب بیشــتر حیــات قارچی دارنــد. یعنی، چند مــاه مانده به 
انتخابــات، ناگهان ســر برمی آورند و بــه ندرت ریشــه ای در فکر و اندیشــه دارند.

 

این روزها تنور انتخابات بسیار داغ است، افراد مختلفی با گرایشات متنوعی خود 
را برای تقنین در مجلس شورای اسالمی به مردم عرضه کرده اند. آن چیزی که در 
این بحبوحه بسیار مهم می نماید بررسی عملکرد مجلس نهم و موشکافی عملکرد 
نمایندگان به اصطالح اصولگرا برای ادامه مسیر و انتخاب »اصلح« جهت مجلس دهم 
است. به این منظور بر آن شدیم تا سراغ یکی از کارکشتگان عالم سیاست برویم؛ 
کسی که در تمام این سال ها هیچگاه شأن دانشگاهی و جایگاه علمی خود را بهانه ای 
برای انفعال و تنها گذاشتن جبهه حق قرار نداد و در تمام بزنگاه های انقالب اسالمی 

تمام قد ظاهر گشت و ایفای نقش نمود.
محقق  و  تهران  دانشگاه  فلسفه  گروه  علمی  هیأت  عضو  زیباکالم   سعید  دکتر 
بتوان آخرین و مشهورترین  فلسفه های پست مدرن و فلسفه سیاست است. شاید 
نظرات انتقادی و صریح ایشان را در قضیه تصویب »برجام« و مشی سیاست خارجه 
دولت تدبیر و امید مشاهده کرد. این بار صدای مردم افتخار گفتگو با دکتر زیباکالم 

را دارد. مشروح مصاحبه در ادامه می آید؛
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مقدمه: صحنه سیاست میدان عمل به تکالیف دینی 
است و نه عمل به تحلیل های قبیله ای و حزبی که 
برای گرفتن مناصب قدرت در قبیله سیاسی خودمان 
دست به هر عملی بزنیم و طریقیت انتخابات را فدای 
موضوعیت آن بکنیــم. انتخابات صرفا محلی برای 
رسیدن به قدرت نیست، بلکه مهمتر از آن خودش 
موضوعی است که باید باعث رشد سیاسی و فکری 
جامعه اســامی و طرح چندین بــاره آرمان های 

حداکثری انقاب اسامی بشود. 
مســئله ای که در تمام انتخابات ها اعم از ریاســت 
جمهوری و مجلس شورای اسامی تا شورای شهر 
محل مناقشــه و بحث گروه های سیاسی قرار می 
گیرد، بحث "انتخاب اصلح یا صالح مقبول" اســت. 
بحثی که هرچند ظاهری سیاسی و انتخاباتی دارد اما 

ریشه در مبنای دینی و عقیدتی دارد.
گروه های سیاسی غیرانقابی در آستانه نزدیک شدن 
به انتخابات با هجمه وسیع رسانه ای خود ضمن به 
راه انداختن دعواهای انتزاعی و سیاسی چپ و راست 
یا اصولگــرا و اصاح طلب و بزرگ و خطرناک جلوه 
دادن حضور رقیب با نفی رقیب درصدد اثبات خود و 
حذف فرد اصلح شهرت گریز هستند. و عما صحنه 
انتخابات را به میدان »تشــنگان قدرت« تبدیل می 
کنند تا میدان »شیفتگان خدمت«؛ آنچنان برطبل 
انتخاب صالح مقبــول می کوبند، که گویی انتخاب 
اصلح خیانت به آرمان های انقاب اســامی است. 
صالحی که مقبولیت آن تنها براساس نظرسنجی های 
همان قبیله های سیاســی اثبات شده است و نه در 

صحنه واقعی انتخاب مردم.
انتخاب براســاس "مقبولیت" یعنی نادیده گرفتن 
آرمان ها و معیارهای اصیل برای انتخاب یک کاندیدا، 
چرا که ممکن اســت فردی که معیارهای ارزشی و 
انقابی را دارا نیست، با توسل به تبلیغات زودهنگام 
انتخاباتی، شعارهای عوام فریبانه و حضور ُپررنگ در 
رسانه ها خود را در افکار عمومی به عنوان یک گزینه 
"مقبول" جا انداخته باشد. این روند انتخاب که خود 
به نوعی منتج به فسادسیاســی می شود، موجبات 
حذف همیشگی اصلح و معرفی فردی که بواسطه 
قدرت و ثروت بیشتر مقبولیت ظاهری کسب کرده 

است به جامعه خواهد شد.
مگر نشنیده ایم که حضرت علی)ع( در بیان عوامل 
براندازی حکومت ها فرمودند: »یســتدل علی ادبار 
الدول باربع: تضییع االصول و التمســک بالفروع و 
تقدیم االراذل و تاخیر االفاضل«)1( انحطاط دولت 
ها و حکومت ها به چهار عامل بستگی دارد: ضایع 
کردن مســائل اصولی و پرداختن به مسائل فرعی 

و گزینش افــراد فرومایه و به عقــب راندن عناصر 
شایسته و اصلح و این یعنی زنگ خطری مهم که اگر 

شایستگان را کنار بنهیم شکست خواهیم خورد! 
صریح تر بگویم تروریســت های سیاسی با استدالل 
های غیردینی، اصلح را در تسلسلی دائمی ترور می 
کنند، که نتیجــه آن چیزی جز براندازی نرم آرمان 
های اصیل انقاب نخواهد بود. چرا که به جای اینکه 
سلســله مراتب انتخاب حاکمان در نظام جمهوری 
اسامی را به سوی انتخاب بهترین ها طراحی کنند، 
دقیقا به گونه ای این سیستم را می چینند که اصلح 
در آن برای همیشه حذف و تا ابدالدهر خانه نشین 
می شود و بعید نیست در فردا روزی در شرایطی که 
صالح وجود دارد بگویند به فاسدمقبول! رای دهید 
تا افســد رای نیاورد. و این می شود که در تسلسی 
دائمی، اصلح توسط براندازان سیاسی حذف می شود 

تا خودشان در این معرکه به نان و نوایی برسند.
انتخابات یکی از مظاهر عمــل به تکلیف دینی در 
حوزه سیاست است که در این وادی نیز باید براساس 
حجت شرعی عمل نمود و نه تحلیل های کاسبکارانه 
برخی از سیاســیون. در همین زمینه حضرت روح 
الله خمینی کبیر)ره( در تایید و حجت شرعی بودن 
انتخاب اصلح فرموده اند:»انتخابات یک محکی هم 
برای خودتان است که ببینید آیا می خواهید انتخاب 
اصلح بکنید برای خودتان، یا برای اسام؟ اگر برای 
خودتان باشد، شیطانی است .و اما اگر انتخاب اصلح 
برای مسلمان هاســت، »کی و از کجاست« مطرح 
نیست، از هر گروهی باشد، حزب باشد یا غیرحزب، 
نه حزب اســباب این می شود که غیر آن فاسد، و نه 
صددرصد حزبی بودن باعث صاح آنهاست. ممکن 
است به شــما و گروه شــما هم مربوط نباشد. اگر 
اصلح را انتخاب کردید، کاری اسامی می کنید و این 
یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید 

انتخاب برای اسام است، یا برای صاح خودتان.")2(
امام خامنه ای نیز در اول فروردین سال92 با بیانی 
شــفاف و صریح ضمــن تذکر بر مراقبــت از تحت 
تاثیرقرار نگرفتن فضاســازی های سیاسی رای به 
اصلح را تکلیف دانســتند و فرمودند: »باید خودتان 
تحقیق کنید، ماحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای 
مورد اعتمادتان بپرسید، تا به اصلح برسید و اصلح را 
انتخاب کنید...مراقب باشید، تحت تأثیر این چیزها 
قرار نگیرید؛ نگاه کنید، تشــخیص بدهید، اصلح را 
بشناســید و برای ادای تکلیف، اسم او را به صندوق 

رأی بیندازید.")3(
حتی در استفتایی که از نماینده امام خامنه ای، در 
پاسخگویی به مسائل شرعی یعنی حجت السام فاح 
زاده شــد به صراحت از رای دادن به اصلح به عنوان 
یک وظیفه شرعی یاد کردند؛ متن استفتا و پاسخ آن 

بدین شرح است: 
مقــام معظم رهبری شــرکت در انتخابات را واجب 
دانســتند، انتخابات اصلح را هم واجب دانستند، در 
بحث انتخاب اصلح شروط دیگری هم هست؟ بعضی 
می گویند در انتخاب اصلح مقبول جامعه هم مطرح 
اســت، آیا انتخاب اصلح قیدی دارد یا خود انتخاب 
اصلح از دید فرد مهم اســت، ولو اینکه هیچ کس به 

آن رأی ندهد؟
پاســخ: مقبول جامعه بودن یا نبودن از همان رأی 
مردم مشخص می شود که آیا مقبول هست یا خیر. 
شــهرت افراد دلیل اصلح بودن ایشــان نمی شود، 
ممکن است کسی مشهور باشد ولی اصلح نباشد، یا 
یک کسی مشهور نباشد ولی اصلح باشد. سعی کنید 
به اصلح رأی بدهید ولو آنکه آن فرد، شــهرتی بین 
مردم نداشــته باشد. فلذا با چنین بیان های شفاف 
و روشــنی از جانب حضرت امام)ره( و امام خامنه 
ای)روحی له الفداه( و مبنای دینی و استدالل های 

عقانی هیچگونه راهی بــرای رجوع به افرادصالح 
مقبول  نمی ماند و همانطور که گفته شــد خاف 

تکلیف شرعی و مبانی دینی است.
از طرفی باید متذکر شــد همانطور که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 84 و انتخابات گذشته مجلس 
شورای اسامی ثابت شــد، کاندیداهایی که توسط 
رســانه ها و اصحاب قدرت و ثروت متهم به مشهور 
نبودن بودنــد، با حضور تکلیــف مدارانه در عرصه 
انتخابات و پایفشاری بر آرمان های انقاب اسامی 
دل های مردم را نیز به ســمت خود جلب کردند و 
افرادی که در نظرسازی های قبل از انتخابات جلودار 
بودند علی رغم پروپاگاندای تبلیغاتی و شــعارهای 
غیرانقابی عوام فریب نتواستند مورد اقبال مردم قرار 
بگیرند و حتی در انتخابات مجلس تهران مشهورین 
عالم سیاست که دائم در رسانه ها حضور دارند حتی 
نتوانستند به جمع 50 نفر برگزیده مردم برسند. و این 
خود نشان از طرح دروغین صالح مقبول توسط رسانه 
های زنجیره ای و اصحاب قدرت و ثروت است تا از این 
رهگذر عاوه بر حذف اصلح که اتفاقا مقبول هم واقع 

خواهد شد، برسبد رای خود بیفزایند.
از سوی کاندیداها و ائتاف هایی که از آنها بیشتر از 
هرچیزی بوی سهم خواهی و قدرت طلبی به مشام 
می رسد تا عمل تکلیف و حجت شرعی باید گفت اگر 
کسی صاحیت های الزم زمامداری امور مسلمین را 
در هرجایی در خود ببیند بر آن شخص تکلیف است 
تا خود را در معرض آرای مردم قراردهد و نه ائتاف 
کند و با نظرســنجی به نفع دیگری کنار بکشد و از 
طرفی هم طبق فرمایش پیامبراکرم)ص(: »من تقدم 
المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد 
خان الله و رسوله و المسلمین" )4( اگر کسی را بهتر 
از خود یافتند هرچند که مقبولیت ظاهری هم نداشت 
باید به نفع اصلح کنار بکشند و اال به خدا و رسولش و 

مسلمانان خیانت کرده است.«
در آخر اینکه امروز دوران پدرخواندگی عده ای متکبر 
سیاست زده بر امت گذشته که بخواهند به جای مردم 
فکر کنند و تصمیم بگیرند. این مردم هستند که با 
نگاه حداکثری بدون تنازل از اصول براساس شاخص 
های حقیقی دینی مانند ساده زیستی، عدالتخواهی، 
استکبارستیزی، کارآمدی، فساد ستیزی و...به فرد 

اصلح رای خواهند داد.
منابع:

1. غرر الحکم، ص 342
2. صحیفه امام، ج 18، صفحه 197 

3. بیانات رهبری در 1فروردین 92 در حرم امام رضا)ع(
4. الغدیر، ج 8، ص 291

اخبار ویژه انتخابات

پرونده ویژه

حسینیه انقالب اسالمی شیراز در آستانه 
سلسله  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
جلسات تبیینی با عنوان"مجلس بلند گوی 
دشمن یا مردم" برگزار می کند که مجتبی 
احمدی سخنان خود را با موضوع" مجلس 
برای جمهوریت یا اشــرافیت سیاسی" در 

اولین جلسه اینطور بیان کرد؛
می دانیــم که همه انقاب هــای بزرگ در 
معرض انحراف هستند.آخرین نمونه انقاب 
های)دینــی( نهضت حضرت رســول)ص( 
بود که دچار انحراف شــد. در حال حاضر ما 
نگرانیم از اینکه چه مســیری را داریم طی 
می کنیم؟آیا این مسیری که در دهه چهارم 
انقاب طی می کنیم مســیری هســت که 
کمــک کند به تحقق آن هدفــی که در 57 
رقم خورد یا اینکه بــا آن فاصله داریم؟ یک 
رَسلنا 

َ
آیه در قرآن است که می فرماید؛» َلَقد أ

نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن 
َ
ناِت َوأ ُرُسَلنا ِبالَبِیّ

ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط «یعنی هدف انبیا و کل 
مسیری که ما طی کرده ایم در این 1400 و 
اندی  سال به خاطر این بوده که مردم ازبین 
خودشان درهمه مناسبت های اجتماعی به 

انصاف و عدالت رفتار بکنند.
امام برای شــروع نهضــت، انقاب معرفتی 
کردند، البته کار بســیار سختی بود. ایشان 
میگفتند» خون دلی که پــدر پیرتان از این 
دسته روحانیت متحجر خورده است هرگز از 
فشارها و سختی های دیگران نخورده« همین 
انقاب معرفتی ما را کم کم به این رساند که 
قرار است »ناس« فاعل این عدالت باشند و با 

سلطنت کردن این امر محقق نمی شود.
امام خودشان می گفتند؛ از زمان رضا خان 
و درگیری هایش با مــدرس، پی گیر اوضاع 
بودند و اینطور نبود که کنج حجره ها بی خبر 
باشند. بلکه به خوبی از اوضاع جامعه اطاع 
داشتند وخودشان در مصاحبه ای در نجف در 
پاسخ به سواِل »اگر پیروز شدید چه کار می 
کنید؟«خاطر نشان می شوند که؛ من اشتباه 
مصدق را نمی کنم،من بسیج مردمی تشکیل 
می دهم. امــام فهمیده بود، جایی که مردم 
برای عدالت قیام کنند هر جریانی در مقابلش 

باشد شکست خواهد خورد.
امام از مسئله جمهوریت کوتاه نیامد با اینکه 
یک عــده معتقد بودند که بعــد از پیروزی 
انقاب چون مردم ظرفیت ندارند، حکومت 
برای چندسال بر عهده امام باشد، خود همین 

برخی انقابیون این حرف را به امام میزدند.
امــام فرمودند؛ نه خیر آقــا فقط جمهوری 
اسامی. اینکه فرمودند اسامی این موضوع 
خیلی مهم بود و امام می گفتند، که ذات دین 
به دنبال برقراری قسط به دست مردم است 
و جمهوریت هم چیزی نیست که از فضای 
دموکراتیک دنیا گرفته باشیم و وصل کرده 

باشیم به اسامیت بلکه از خود دین است.
امــام بعد از پایان جنگ فرمودنــد؛ که اداره 
کشور بر اســاس همین اسلوب باید طراحی 
و عملی بشــود. مردم گوشــت مقابل تانک 
نیستند که روز مبادا اهمیت پیدا کنند و بعد 
از آن هیچ نقشــی نداشته باشند و بروند در 

خانه هایشان.
اما اگر بپذیریم که حکومت حق مردم و مال 
مردم است که مردم آن را تفویض می کنند؛ 
آن موقع مردم حق پرسش دارند، حق نظارت 
دارند. گفتمان مردم ساالری دینی امام هنوز 
کامل محقق نشده و در حال حاضر بهترین 
حالتش دین ساالری مردمی است. یعنی دو 
پارادایم وجــود دارد  و باید به صورت جدی 
این ها را بگذاریم وسط و بحث و نقد کنیم. 
من بارها شاهد بودم که دین ساالری مردمی 
چقدر خشن می شود و به سمتی می رود که 

برای مردم جایگاهی قائل نیست.
ما تقریبــًا با جمهوریت فاصلــه گرفته ایم. 
جمهوریِت قوام یافتــه و اصیلی که قائل به 
این قیام هســتند و آرام آرام تبدیل میشود 
به جمهوریــت نمایندگانی که مردم فقط در 
انتخابات بیاینــد و رای بدهند و لطف کنند 
برای راهپیمایی ها هم حضور پیدا بکنند و آن 
فردی هم که میخواهد رأی مردم را داشــته 
باشد از خدا می خواهد که همین مردم فعال 

سیاسی هم نباشند.
در انتخابات یک عده برای خودشان تقسیم 
قدرت می کنند و این مســئله وحشتناکی 

از این  لیست به اون لیست، از راست به چپ
زمانیکه پای معیار و شایستگی و اصول وسط نباشد و تنها و 
تنها آمدن ما و نیامدن دیگران برایمان اهمیت داشته باشد، 
اینگونه می شود که یکی از نمایندگان فعلی شیراز که تا دیروز 
در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار داشت، در لیست جبهه 
مقابــل آنان قرار می گیرد تا برای صدمین بار به همگان این 
گزاره را اثبات کند که: دوقطبی چپ - راست و اصولگرایی - 
اصاح طلبی اسم مستعاری از »فریب افکار عمومی و چاپیدن 
مردم« اســت. این مرزبندی های دروغین دیگر رنگ باخته 
 است؛ از این ســنخ اتحادها بیشتر بوی منافع و مصلحت به

 مشام می رســد. این اتفاق بهترین و شیواترین دلیل برای 
اثبات به هم پیوستگی و در هم آمیختگی دو جناح موسوم یه 

اصاح طلب و اصولگراست.

تبلیغات افسانه ای 
دوره ی  دهمیـن  کاندیـدای  یکـی  رسـیده  اخبـار  بـر  بنـا 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی کـه در ایـن دوره حوزه 
انتخابیـه خـود را از شهرسـتان به شـیراز تغییر داده اسـت، 
بـا چـاپ بیـش از یـک میلیـون نسـخه از زندگـی نامه اش! 
رکـورد" چـاپ زندگـی نامه" را شکسـت !! این در حالیسـت 
کـه تعـداد افـراد واجـد شـرایط بـرای حضـور در انتخابـات 
شـیراز نزدیـک بـه ششـصد هـزار نفـر اسـت... بـه عبارتی 

میشـود هـر نفـر دو زندگـی نامه...

جمع آوری زباله و نمایندگی
 سرلیسـت اصاح طلبان شـیراز با شـعار شـیراز زیبا، ایران 
آبـاد، اقدام به جمع آوری زباله در سـطح شـهر شـیراز کرد.

بـه واقـع در هنگامـه انتخابـات میشـود ویترینـی از اداها و 
اطوارهـای گوناگـون را بـرای متقاعـد کردن مردم و کسـب 
رای دید. از سـفره های شـام و شـکم بازی ها و شناسـنامه 
خریـدن هـا و... تـا چنیـن رفتارهایـی کـه بـه هیـچ عنوان 
بـاور پذیـر نیسـت. گذشـته از آن کـه ایـن جمـع کـردن 
آشـغال چـه ربطـی دارد بـه مسـئولیت نمایندگـی؟! جالب 
توجـه آنسـت کـه ایـن کاندیـدا پیشـتر عضو شـورای شـهر 
شـیراز بـوده و در تمام آن مـدت هیچ گاه چنیـن رفتاری را 
از خـود بـروز نـداده بود.بدیهی اسـت که با چونـان کارنامه 
ای؛ چنیـن رفتـاری قابـل باور نخواهـد بود و نهایتـا در رده 
همـان رفتارهایـی قـرار میگیـرد کـه جناحیـن و قبایـل و 
کاندیداهایشـان هـر کدام بـه نحوی انجـام میدهنـد تا رای 
بخرنـد.ای کاش درصـدی از ایـن گشـاد دسـتی هـا و میان 
مـردم رفتن ها و شعارپاشـی ها به دوران تصدی مسـئولیت 
و مدیریـت آقایان سـرایت میکرد تـا به این میـزان رفتار این 

روزهایشـان نمایشـی و عـوام فریبانـه به نظـر نیاید.

وعده غلط!
سـید حسـین ذواالنوار نماینده فعلی مجلـس طی مصاحبه 
انتخاباتـی خـود گفـت: »از رئیـس جمهـور دربـاره  علـت 
توقـف عملیـات اجرایـی سـد تنـگ سـرخ سـوال خواهـم 
کـرد و پیگیـری ایـن مسـئله را حـق شـهروندان شـیرازی 
میدانم«.ایـن در حالـی اسـت کـه در شـهریور 94 بیـش از 
90 انجمـن محیـط زیسـتی بومـی و کشـوری طـی نامـه 
ای بـه رییس جمهـور در خصوص سـد تنگ سـرخ هشـدار 
داده و در خواسـت کـرده بودند :»نگذارید سـد تنگ سـرخ 
را بسـازند«.پیش از آن نیـز تعـداد زیـادی از کارشناسـان 
و تشـکل های مردمـی و دانشـجویی بـه سـاخت بی قاعـده  
سـد تنـگ سـرخ اعتـراض کـرده و آن را »بمـب سـاعتی 
بـاالی سـر شـیراز« نامیـده بودند.بنابـر آن چـه رفـت بـه 
آقـای ذواالنـوار توصیـه میشـود پیـش از آن کـه چیـزی را 
از رئیـس جمهـور مطالبـه نمایـد و بـا فرض ایـن که صرف 
مطالبـه کـردن از رییـس جمهـور کار افتخار آمیزی اسـت، 
قطعـات روزنامـه ای کـه خبـر ایشـان را پوشـش داده انـد 
قیچـی کـرده و بـرای تبلیـغ اسـتفاده نمایـد؛ قـدری تامل 
کنـد و پیرامـون مطالبـه اش نظـر دیگـران را جویـا شـود.

تـا خـدای ناکـرده قطعـه روزنامـه ای کـه بـا ذوق و شـوق 
 و بـرای تبلیـغ قیچـی کـرده اسـت، سـند بـی اطاعـی و 

بی خبری نشود!

وقتی کسی رای الزم دارد!
حـداد عـادل: رهبـری متعلـق بـه همـه اسـت ولـی بـه مـا 
متعلـق تـر تـر اسـت!! حدادعـادل سـخنگوی جبهـه متحد 
اصـول گرایـان ؛ضمن سـفری که به شـیراز داشـت بـا بیان 
اینکـه مقـام معظم رهبـری نیـز آمـوزگار بـزرگ اصولگرایی 
اسـت خاطرنشـان کـرد: ایشـان با ایـن که رهبر کل کشـور 
هسـتند و رهبـر یـک حـزب و جریـان سیاسـی نیسـتند 
ولـی تنهـا مـوردی کـه مـا دیدیـدم در سـال های گذشـته 
تأییـد کردنـد و شـاخص های آن را ذکـر کرده انـد همیـن 
اصولگرایـی بـود و در واقـع ایشـان خـود را یـک اصولگـرا 
و  ایـن حـزب  بـه  تعلـق  بگوینـد  اینکـه  بـدون   دانسـتند 

جریان دارند!!!

 علی پور معظم

محمد جهانبخش

کـودتـایشـومعلیـهاصلح

هست که ما رســیدیم به اشرافیت سیاسی. گویا یک عده 
فقط باید بروند و کرسی ها را پر کنند، مردم را بکنیم زینت 
شــوارع دنبال ماشــین ها راه بیفتند، فرقی هم نمی کند 
چه این دولت باشــد چه آن دولت. ولی اینکه مردم بیایند 
بگویند ما برای فساد برنامه داریم، یکی دیگر بگوید آقا من 
اعتراض دارم که خدمات و منابع شهری به محدوده خاصی 
ارائه می شود؛ در جوابش می گویند این حرفهای براندازانه 
چی هست که می زنید؟! می گویند حرف های گنده تر از 
دهانشان می زنند، مردم مگر حق دارند این حرفها را بزنند؟!
نماینده تراز انقاب باید از دل مردم باشد و درک دقیقی از 
مسایل مردم داشته باشد. آیا نماینده ها درکی از آسیب های 
جنسی که درجامعه ما هست دارند؟ می دانند االن جوان 
ها چقدر مشکل دارند؟ فهمی از این دارند که بخواهند برای 
حلش برنامه داشته باشــند؟ یا نه مسئله اش این نیست. 
مسئله اش دعوای سیاسی با یک جناح دیگر هست. اگر با 
آن نگاه جمهوریت ببینیم نماینده باید کسی باشد که مردم 
خودشان به نتیجه برسند که این فرد می تواند مشکاتشان 
را حل کند.امیرالمومنین به مالک فرمودند؛ اگر رعیت حتی 
به تو ظن ظلم برد مستقیم رابطه ایجاد کن تا حرفش را بزند، 

با مردم گفت و گو کن تا رابطه ات با آنها قطع نشود.
حتی فرمودند یک مجلس عمومی تشکیل بده تا همه مردم 
بیایند و حرف بزنند. حکمرانی مردمی امیرالمومنین کجا و 
ما کجا! بعد فرمودند بگو این نظامی ها بروند تا آن کسی که 
می خواهد با تو صحبت بکند به لکنت زبان نیفتد و نترسد 
از ابهت نظامی اینها. و کســی که با تو بغض دارد را بگذار 
تا حرفش را بزنــد، امیرالمومنین ادامه می دهد؛ من بارها 
شنیدم از رسول الله »جامعه ای به مقام تقدس نمیرسد مگر 
اینکه در آن جامعه ضعیف بدون لکنت زبان حقش را از قوی 
بگیرد «بعد امام خطاب به مالک میگوید؛ توقع نداشته باش 
مردم خیلی اتو کشیده و با احترام بیایند و با تو حرف بزنند، 
احساس نکن شأن سیاسیت شکسته شده است، تو باید سعه 
صدر داشته باشی و سینه ات را فراخ کنی که مردم بیایند 
و با تو حرف بزنند و احساس کنند که می توانند حقشان را 

مطالبه بکنند.
امام میفرمایند؛ اگر این رابطه والی با رعیت ایجاد شد مردم 
طمع دارند که این حکومت باقی بماند و اگر به دنبال این 
هستی که دشمن به حکومتت ضربه نزند عدالت را برقرار 
کــن. اجازه بده کــه مردم بیایند و حرفهایشــان را بزنند 
که همین موجب نا امیدی دشــمن می شود. مردمی که 
حکومت را بخواهند دشمن نمی تواند بر آنان پیروز شود. 
بعد از آن طرف می گویند؛ اگر این اتفاق نیفتد بیماری های 
روانی در جامعه زیاد می شود. سوال پیش می آید که عدالت 
سیاسی ربطی به بیماری روانی دارد؟چه کسی این حرف را 
می زند؟خب امیرالمومنین. اگر مردم احساس تعلق نکردند 
و اگر نتوانستند حقشان را بگیرند بیماری های روانی زیاد 
می شود. چرا؟چون به مردم اگر ظلم شد اعصاب و زندگی 

شان به هم می ریزد.
همین آدم اگر جایی نباشد که حرفش را بزند دچار بیماری 
روانی می شود، افســرده و پریشان حال می شود. بدترین 
حالتش این است که فرد دچار بیماری روانی بشود و حتی 
پرخاشگر هم بشود، طرف دارد برای حقش داد میزند، می 

گویند داری تشویش اذهان عمومی میکنی!
خداوند در قرآن مگر نفرمود؛ »ال یحب الله الجهر بالسوء من 
القول إال من ظلم« خداوند دوست ندارد کسی صدایش را 
به زشتی بلند کند مگر جایی که دارند بهش ظلم می کنند 
حتی اگر فحش هم بدهد اشکالی ندارد، عامه طباطبایی 

در تفسیر این آیه می فرمایند؛ سوء حتی فحش هم هست.
لذا جمهوریت برای ما یک دغدغه مکتبی هست و در این 
سالهای سپری شده که نگاه می کنیم نگران به محاق رفتن 
جمهوریت می شویم. و حتی آنهایی که دغدغه انقاب دارند 
خیلی احساس نمی کنند که همه مردم در عرصه مدیریتی 
جامعه وارد شــوند. اینها دغدغه های جدی هست که باید 
باهــم گفت و گو کنیم و فهم کنیم اوضاع را من به عنوان 
کسی که می بینم و می شنوم نگران این هستم که ما مردم 
را از دست بدهیم.جمهوریت چیزی نیست که وصله پینه 

ای باشد.

جمهوریتچیزینیست
کهوصلهپینهایباشد
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ماهنامه

 ایستادگان تاریخ
علی اصغر مرتضایی راد 

اشرقت فرزند فلسطین
و اشرقت االرض بنور ربها...

آمدی تا نور خدا باشــی در زمین خدا، پدرت تو را اشــرقت نام 
نهاد گویا می دانست روزی خواهد رسید که نور شهادتت ریشه 

دژخیم روییده از تپه صهیون را خواهد خشکاند. 

شــاید آن زمان که جمله " القدس عروس عروبتکم" را بر در و 
دیوار حک می کردی کسی از امواج خروشان نوری که از اعماق 
دلت زبانه می کشید خبر نداشت. آخر دخترک نوجوان را چه به 

جهاد و آرمان خواهی؟!
اما اشــرقت؛ تو به پیروی از مقتدایت نصرالله روانه میدان نبرد 
شدی و مانند نسیبه قهرمان احد و منجی جان رسول الله، یک 
تنه و با دســت خالی به نبرد با بت پرستان و مشرکان زمانه ات 

برخاستی.
"بارک الله یا نسیبه الفلسطین" 

اشــرقت؛ چنان مردانه در رزمگاه حــواره تاختی و با چاقویت 
چنان بر قلب غاصبین قدس نواختی که حتی بوق های رسانه 
ای صهیون نیز نتوانستند شجاعت و مردانگی تو را منکر شوند 
آنگاه که اقرار کردند "اشــرقت، دیوانه فلســطین است؛ هیچ 
چیز مانع اشــرقت نشد، نه زیر ماشــین گرفته شدن، نه گلوله 
 اول، نه گلوله دوم، نه گلوله ســوم و گلوله چهارم که سرانجام 

کشته شد". 
اما اشــرقت؛ حتی گلولــه چهارم نیز مانع تو نشــد؛ این گمان 
فاســقان بود که به خیال واهی خود نور تو را با گلوله ســربی 
خاموش کرده اند؛ آری کافران معاصر می خواستند نور خدا را 
با دهان هایشــان خاموش کنند غافل از اینکه نور خدا جاودان 
اســت "یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم اال ان یتم نوره و لو 

کره الکافرون"
اشــرقت؛ تو نور جاودان خدا بودی که بر قلب انتفاضه ســوم 
تابیــدی و مژده صبح ظفــر را در گوش مجاهدان ســرزمین 
زیتون نجوا کردی. ای نســیبه قرن، بی گمان اگر رســول الله 
صحنه هماورد و جانفشــانی تو را می دید همانگونه که در شان 
 نســبیه فرمود "بارک الله یا نســبیه" تو را نیــز چنین خطاب 

می کرد. 
گرچه رسول الله نبود تا فخر وجود شیرزنی چون تو را با جان و 
دل بخرد اما فرزند پاک و مجاهدش، آن ســید عزیز، نصراالله تو 
را همچون فرزند شهیدش هادی دانست و در وصف تو گفت: " 
این دختر جوان در سطح باالیی از هوشیاری، عزم استوار، فهم 
عمیق و صحیح شرایط زمانه، تشــخیص اولویت ها و شناخت 
صحیح دوســت و دشــمن بســر می برد، او الگوی بسیاری از 
دختران و پسران فلسطینی اســت که دل هایشان از عشق به 

آزادی سرشار است."
اشــرقت؛ وصیتت نیز رنگ بوی مبارزه داشــت آنگاه که رو به 
پــدرت گفتی: "پدرم، هنگامی که من شــهید شــدم، اعضایم 
را هدیــه کن )برای بیماران(، اگر اشــغالگران، پیکرم را ندادند 
 شروطشــان را نپذیر، هرگــز گریه نکن، من دختر فلســطین

 هستم."
 باشــد دختر فلســطین پدر گریه نمی کند؛ پدران و مادران و 
فرزندان قدس هم گریه نمی کنند؛ اما بغض اشــک آلودشــان 
را در ســینه هایشــان نگه می دارند تا روزی که انتقام خون تو 
و همه ی فرزندان ســرزمین زیتون را از غاصبان قدس شریف 
بگیرنــد و آن روز باذن اللــه روز تحقق نصراللــه خواهد بود، 
 نصری که منتهای آن تحقق آرمان آزادی قدس شــریف است.

 ان شاالله...
پی نوشت:

 اشرقت طه قطنانی دختر 16 ســاله فلسطینی بود که حدود 
یک ماه پیش در جنوب نابلس در نزدیکی یک پســت بازرسی 
صهیونیست ها)پست بازرســی حواره( هنگام حمله با چاقو به 
صهیونیست ها، نخست توسط رئیس سابق شورای شهرک های 
صهیونیست نشین، در شمال کرانه باختری با خودرو زیر گرفته 
شد، سپس نظامیان صهیونیست به سمت وی تیراندازی کرده 

و او را به شهادت رساندند. 

  با سالم . تعریف شما از شعر آیینی 
چیست ؟

قــرآن شــاعران را مذمت می کنــد و می گوید : 
انسان های گمراه از آن ها پیروی می کنند و در هر 
وادی سرگردان اند و به آنچه می گویند عمل نمی 
کنند به جز آن هایی که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام می دهند و ذکر کثیر دارند  و در برابر ظلم 
یاری می طلبند. این تعریف قرآن از شــاعر مومن 
است. نمی شود شعر "آیینی" و "اجتماعی" را از 
هم جدا کرد چــون انتصار در برابر ظلم که مورد 
تاکید قرآن اســت ناظر بر شعر اجتماعی است. و 
از طرف دیگر اگر ما می گوییم "شعر آیینی" و اگر 
منظورمان از آیین دین اســام است و اگر مدعی 
هستیم اســام در تمام ساحات زندگی انسان ها 
حرف برای گفتن دارد پس ما در هر ســاحتی از 
زندگی ســخن بگوییم می تواند آیینی باشد . در 
نتیجه شــعر عاشقانه یا اجتماعی می تواند آیینی 
باشد یا نباشد . و گاهی شعر برای اهل بیت هم می 
تواند آیینی نباشد مثل شعری که با تحریف است و 

تاثیر عکس می گذارد.
متاســفانه در عرف ما شعر آیینی محدود شده به 
مدح و مرثیه اهل بیت، که این بخشــی از شــعر 
آیینی اســت و بخش ها و ساحت های دیگری هم 
وجــود دارد . البته آیینی بودن شــعر را بنده در 
"جهان بینی" شاعر می بینم نه در "موضوع" شعر 
. همه موضوعات قابلیــت ورود دارند همان طور 
که دین ورود کرده اســت. حاال می تواند با یک 
جهان بینی الهی باشــد یا جهان بینی غیر الهی. 
در باقــی حوزه ها یعنی خــارج از هنر و ادبیات 
هم  نظرم بر همین است. وقتی می گوییم "علوم 
انسانی" یا "جامعه شناسی اسامی" یعنی چی؟ 
یعنــی ورود دین به ســاحت هایی که در عرف ما 
ورودی نداشته تا االن و معتقدیم باید ورود کند. 
پس آن چیزی که شــعر را به شعر آیینی تبدیل 
می کند جهان بینی شــاعر است. همان طور که 
از حافظ به عنــوان "عارف بالله" یاد می کنیم که 
شعرهایش تفسیر قرآن است در حالیکه ظاهر کام 

حافظ هیچ ربطی به موضوعات دینی ندارد و اتفاقا 
معروف است که حافظ تنها شاعر در تاریخ ادبیات 
است که مشخصا هیچ شعری برای اهل بیت ندارد 
و تنها گاهی اشاراتی دارد که همان هم قابل تاویل 
اســت . اما در گفتمان غالب جامعه ما حافظ یک 

شاعر آیینی است .
 چرا بیشتر شعرهای شما عاشقانه و 

اجتماعی است؟
شــعر باید بجوشــد و بــه نظر من بســتگی به 
پیش زمینه ذهنی و فکری شــاعر دارد و دغدغه 
هــای من در این فضا بیشــتر اســت و البته باز 
معتقدم اصالت شعر به "تغزل" است. یعنی زمانی 
شــعر ، شعر اســت که در آن تغزل باشد . شهید 
آوینی در کتاب "فردای دیگر" همه شعر را تغزل 
می داند و اصا غیر تغزل را شــعر نمی داند . غیر 
تغزل با این نگاه در واقع "نظم" است . یک سری 
مفاهیــم را در قالب های منظــوم آورده ایم که با 
مجموعه ای زیور آالت ادبی آمیخته اش می کنیم. 
بن مایه و روح شعر به تغزل است که تجلی اش در 
شعر عاشقانه است و تغزل به معنای همان جنون 

عاشقانه است .
 بــه قول شــهید آوینی با ارجاع به تفســیر امام 
خمینی ، خداوند انسان را به جنون ستوده است: 
"انه کان ظلوما جهوال " . امام این عبارت " ظلوما 
جهوال " را تفسیر می کند به نهایت جنون عاشقانه 
که با نگاه عارفانه و شــاعرانه، عنصر ذاتی انسان 
است و اصا بن مایه انسانیت انسان است و هنر هم 
قرار است برای تعالی روح انسان باشد. به همین 
دلیل بنده برای شعر عاشقانه ارزش و اعتبار باالیی 
قائلم . حاال ایــن تغزل می تواند با فضاهای دیگر 
ترکیب شــود . و آیات قرآن هــم دلیل اجتماعی 
بودن شعرهایم است که این دو با هم ممزوج می 
شــود . که بعد از انقاب ترکیب فضای عاشقانه با 

فضای اجتماعی زیاد شد .
 شعر اجتماعی و نگاه منتقدانه شعرا 
در بیان کاستی های اجتماعی چقدر در روند 
پیشرفت و تکامل انقالب می تواند موثر باشد 

و وظیفه شعرا در این زمینه چیست؟
انقاب ما یک انقاب اســامی اســت یعنی یک 
انقاب برای تحقق آرمــان های دینی . چهار آیه  
آخر ســوره شعرا که شــاعران را مذمت می کند 
مگر زمانی که " اال الذین امنوا و عملوا الصالحات 
و ذکرواللــه کثیرا و انتصروا مــن بعد ما ظلموا " 
باشــند. 1- ایمان  2- عمل صالح 3- ذکر کثیر 
4- انتصار در برابر ظلم. دو مورد اول را برای همه 
مردم دارد اما "ذکر کثیر" را برای شعرا می آورد 
. ذکر کثیر تاثیرش احســاس حضور دائمی است 
که این حضور دائمی چند جنبه دارد : 1- جهان 
بینی الهی ایجاد می کنــد 2- تکرار یک مطلب 
باعث ملکه شــدن آن می شود و این ملکه شدن 
گاه دارد . ذکر  ارتباط زیادی با رســوخ به ناخود آ
گاه شــاعر را خدایی می کند و شعر  کثیر، ناخودآ
گاه شاعر می جوشد و دیگر هر آنچه  هم از ناخود آ

صادر می شود خدایی است .
 "وانتصروا" یعنی شاعر روحیه ظلم ستیزی داشته 
باشد و دیگران را هم به حرکت در بیاورد . و شعری 
که در راستای اهداف انقاب بخواهد شکل بگیرد 
باید منطبق با آموزه های دین باشد و از طرف دیگر 
نگاه کنیم  به آرمان های انقاب، ما چقدر در مورد 
عدالت خواهی شعار دادیم؟ عدالت خواهی مازم 
مقابله با ظلم اســت. ما انقاب کردیم که به ظلم 
اعتراض کنیم و بر اساس آموزه های دینی مان ، 
جنبش های آزادی خواه و عدالت خواه جهان را در 

دفاع از مظلوم همراهی کنیم .
 بــا توجه بــه اینکه بیــان کردید که 
یکی از اهداف انقالب ظلم ستیزی بوده ، شما 
در شــعرهایتان عالوه بــر مد نظر قــرار دادن 
نابرابری های جامعه خودمان، چقدر به مسائل 

منطقه و بین الملل توجه دارید ؟
بنده به شعرهای مصداقی معتقد نیستم . به دلیل 
ماهیت شعر با جزئی شــدن موضوع شعر موافق 
نیســتم. ریز کردن موضوعات، برای شعر آسیب 
های فنی به بار مــی آورد زیرا در این صورت یک 
موضوع می رود در یک قالب ، که این چهارچوب 

هنری اســت اما محتــوا هنری نیســت. زمانی 
درون مایه هنری اســت کــه اتفاقی که می افتد 
در شــاعر تاثیر بگذارد و در او نهادینه شــود و از 
فیلتر شاعرانگی شاعر بگذرد و تاویل شاعر از وقایع 
باشد. شهید آوینی می فرماید : " شاعر نبی نیست 
و بر او نیست که طریق رفتن را تعلیم دهد . شاعر 
به ترک عادت می خواند و عالم خاف عادات هم 
عالم وهم است و هم عالم عشق " . کار شاعر خرق 
عادت اســت و فراتر رفتن از قالب های معمول. 
و اینجاســت که با مستند نگاری تعارض پیدا می 
کند. برای ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار 
جهانی نیاز اســت مــردم را از دام عادات بیرون 
بکشیم و احساسات را به قلیان در بیاوریم تا فقط 
یک تلنگر بــه روح مخاطب بزند و به او کد بدهد 

برای مطالعه بیشتر در مورد وقایع.
 دیــد اجتماعــی شــعرا چقــدر می 

تواند جریان ساز و تاثیرگذار باشد ؟
شعر هم تاثیر پذیر بوده از وقایع اجتماعی و هم هم 
تاثیــر گذار روی پدیده های اجتماعی . باید نحوه 
کارکرد شعر را بشناســیم . شعر یک رسانه است 
ما رسانه های مختلفی داریم که هر کدام به یک 
شکل عمل می کنند و یک بخشی از تاثیر گذاری 
کلی را انجام می دهند . شعر به تنهایی قادر نیست 
کل جامعه را تغییر بدهد بلکه در کنار رسانه های 
دیگر تاثیــر گذاری اش را دارد . ما در طول تاریخ 
ما اثر گذاری های عجیبی از شعر دیدیم مثا شعر 
بوی جوی مولیان رودکی سیاست کان کشور را 
تغییر و مسیر شاه را عوض می کند . یا در انقاب 
اسامی شعرا در قلیان احساسات مردم  تاثیر گذار 

بودند . مثال شعر زمستان اخوان . 

ســلمان فارســی وقتی که دید بعد از فوت پیامبر 
ریختند به خانه علی و علی را به زور کشــیدند به 
سمت مســجد برای بیعت. آنجا دارد که بعضی از 
اصحاب خاص حضرت امیر دســت به شمشیر به 
چشم علی نگاه می کردند که ایشان فرمان درگیری 
بدهند و حضرت امیر با چشــمش اشــاره کرد که 
کاری نکنید. آنجا دارد که سلمان فارسی کنار کوچه 
ایستاده بود و دید که دارند با علی چه می کنند. وقتی 
که حضرت امیر عامت داد کــه کاری نکنید.این 
دورانی است که باید تحمل کرد. دوران سکوت برای 
وحدت. و دوران قیام برای عدالت بعدًا خواهد رسید. 
آنجا دارد که سلمان فارسی وقتی که دید عمامه  علی 
را به گردنش انداخته اند و دارند او را می برند، به دیوار 
تکیه کرده بود و رو کرد به مردم و با لهجه فارســی 
گفت: کردید و نکردید.خطاب به آن جامعه و وارثان 
انقاب پیامبر گفت کردید و نکردید. مسلمانی کردید 
و نکردید. حفــظ ظواهر کردید اما باطنش را به باد 
دادید. مغز انقاب را فدای قشرش کردید و مضمون 
انقاب را فدای فرمش کرید. در این شرایط و بعد از 
تثبیت یک انقاب، اگر نســل دوم و سوم انقاب از 
مفاهیم انقابی و از ارزشهای انسانی در جامعه بعد از 
انقاب، جانانه و ابوذری دفاع نکنند و قیام نکنند و 
حتی اگر سخت افزار انقاب حفظ بشود، نرم افزارش 

عوض می شود.
اگر هوشــیاری ایدئولوژیک و انقابی در این مسأله 
نباشد و انقاب فقط ســخت افزارش حفظ بشود، 
نرم افزارش تغییر می کند و شما متوجه نمی شوید. 
ما هم متوجه نخواهیم شــد. مثل ساختمانی که 
ســاختمانش باشــد و ســاکنانش عوض بشوند. 
ســاختمانی که به دســت انقابیون وبه دســت 
عدالت خواهان و به دست مجاهدین و شهیدان ساخته 
شد، زیر سنگینترین آتشها، کم کم عدالت ستیزان و 
قاعدین و مخالفین اصل تئــوری آن انقاب دینی، 
ساکنان آن ساختمان خواهند شد. اگر این هوشیاری 
نباشد. این ارواح خبیثه ماقبل انقابها دوباره قابل 
احضار هستند و می توانند در بدن انقابها حلول کنند 
و فرمان جامعه را به سمت دیگری بچرخانند. اول با 
زاویه های کم وبعد شما می دانید وقتی انحراف با یک 
زاویه کوچک شروع بشود، شما اولش تفاوت مسافتی 
بین این دو ضلع نمی بینید. اما وقتی در طول زمان 
ادامه پیدا کند همین زاویه کوچکی که باز شده، در 
طول زمان می بینید که آنقدر فاصله ها زیاد می شود 
که اصًا دیگر کسی آن انقاب را به جا نمی آورد. به 
جا نمی آورد که کی  بوده، چی بوده، اصًا برای چی 
تشکیل شده. اصًا یک طوری که ظاهرا همه چیز به 
جای خودش هست و واقعًا هیچ چیز به جای خودش 
نیست. همه چیز درست است وهمه چیز خراب و به 
همین دلیل است که انقاب اسامی نباید فقط به 
تغییر رژیم اکتفا می کرد، بلکه باید با نرم افزار جدید 
دینی و انقابی به تغییر سیســتم بپردازد. تعویض 
رژیم کافی نیست. باید سیستم عوض بشود و اال اگر 

سیستم عوض نشود همان ارزشهای ما قبل انقاب 
یا خودشان ویا شبح شان دوباره به داخل حاکمیت و 
به داخل جامعه و به داخل افکار عمومی وبه داخل 
دانشــگاه عودت می کنند. چنانکه دارند می کنند. 
آن از در رفته ها از پنجره  برگشــتند. تعویض هیئت 
حاکمه کافی نیســت، باید طبقه حاکم هم عوض 
بشود. طبقه ای که در جامعه جاهلی حاکم بود و بر 
آن اساس حکومت می کرد، باید آن عوض بشود و اال 
تعویض هیأت حاکمه کفایت نمی کند صورت عوض 

می شود و سیرت دوباره تجدید و باز تولید می شود.
بایــد آن طوری کــه حضرت امیر فرمــود، کفگیر 
انقاب، محتویات دیگ سیستم حکومت و جامعه 
را بهم بزند.»حتی یعدو اســفلکم اعلیکم و اعلیکم 
اســفلکم«. فرمود در حکومت من، من اوضاع را به 
هم  می ریزم. گفت: کاری می کنم مثل اینکه کفگیر 
توی دیگ می رود و پایین ها را می آورد باال و باالییها را 
می برد پایین، من همه تان را به هم می ریزم. این طور 
نیست که بگویم شماها همانطور که بودید هستید 
وما همانطور مثل بقیه می آییم حکومت می کنیم، 
برویم جلو ببینیم چه می شود. چرا خطر حذف موجه 
ارزشهای انقابی همیشه بعد از پیروزی و استقرار 
یک انقاب، دوباره یک خطر جدی، تهدید کننده و 
زنده اســت؟ چرا؟ علی بن ابی طالب دو و نیم دهه 
بعد از رحلت پیامبر وقتی وارد حکومت شد، با تمام 
وجودش این فاجعه را لمس کرد و خواست اوضاع را 
برگرداند. خواست تغییر در سیستم ایجاد بکند و سه 
تا جنگ داخلی بر او تحمیل کردند. دوستان سابق 
خودش. برای اینکه حتی اگر هیئت حاکمه بعد از 
انقاب، فاسد نشود و فاسد نباشدـ  که خیلی ها یشان 
آدمهای درستی و خوبی بوده و هستندـ  ولی طبقه 
حاکــم که غیر از هیئت حاکمه اســت و از قبل از 
انقاب در جامعه سیستم سازی کرده، گلوگاه های 
جامعه ونظام را می شناســند و دوباره می آیند آنجا 
سوار می شوند. یعنی ضد حمله ضد انقاب به انقاب، 
بعد از 10، 20 سال بعداز پیروزی انقاب. نه با ترکش 
و خونریزی. جنگ ســرد و بدون سر و صدا و با کار 
نرم افزاری همه چیز را دوباره پس می گیرند. دوباره 
تاکید می کنم طبقه حاکم غیراز هیئت حاکم است. 
هیئت حاکمه یک گروه سیاسی است که بر اهرمهای 
رسمی مدیریت، مســلط است و ظاهرًا آنها تصمیم 
می گیرند؛ اما طبقه حاکم آن گروه اجتماعی اند که 
سلطه شان سلطه اعتباری و قانونی نیست. رسمی 
نیست. اما ســلطه حقیقی و عملی است. یعنی در 
واقع سلطه دست آنهاست، نه دست انقابیونی که 

فقط برای پستها آمده اند و آن نوک هرم نشسته اند.
سیســتم به این معنا است که قاعده علی رغم راس 

هرم تصمیم می گیرد و مدیریت می کند. این اتفاقی 
کــه بعد از جنــگ بخصوص در دو دهه گذشــته 
بخشی اش اتفاق افتاده و اگر پادزهر این سم به زودی 
اعمال نشود بخش دیگرش اتفاق خواهد افتاد، وبه 
دست شــماها فقط اعمال می شود. چون شماها یا 
کسانی هستید که در مجلس ختم این انقاب شرکت 
خواهید کرد یا کسانی هســتید که پرچم خونین 
انقاب را از دســت نسل قبل و سیصد هزار شهید 
می گیرید و در قله های باالتری نصبش می کنید، یک 
از بین دو اتفاق در هر صورت به دســت شما اتفاق 
خواهد افتاد. این ها اتفاقاتی است که در صدر اسام 
برای علی بن ابی طالب )ص( هم افتاد و علی با این 
وضعیت درگیر شد و این ها علی را با همه عظمتش به 

زانو در آوردند. انقاب، هیات حاکمه را عوض می کند 
ولی اگر نتواند طبقه حاکمه را عوض کند یا اصاح 
کند، خودش بعد ازاینکه تمام توانش را صرف کرد 
و شهیدانش را تقدیم کرد و فتوحاتی کرد و خسته 
شــد، خودش دوباره، اهرم های قــدرت را اگر نه به 
همان افراد قبل از انقاب، اما در اختیار همان افکار، 
در اختیار همان اندیشه، همان تفکر، قرار می دهد و 
همان اتفاق از همان زاویه  اتفاق خواهد افتاد. برای 
اینکه انقاب و اصاح، به تعبیر حکما، یک امر قصری 
است. قصر خاف طبیعت است. همانطور که تهذیب 
نفس در یک فرد قصری و خاف طبیعت اوست و 
لذا سخت است. امر طبیعی مثل از کوه پایین آمدن 
است و آسان است.دعوت به غریزه و سازش و ضیافت 
و … خیلی آسان است زیرا هزینه نمی خواهد. برای 
اینکه به طبیعت راحت طلب انســان سازگار است. 
دعوت به قیام و جهاد و ریاضت و مقاومت، ســخت 
است. برای اینکه دعوت به حرکت سر باالیی در کوه 
است. یعنی خاف طبیعت و غریزه است. انقاب و 
اصاح، یک امر قصری است؛ همانطوری که تهذیب 
نفس یک نفر خاف طبیعت است، تهذیب نفس یک 

جامعه و حاکمیت خاف طبیعت اســت. بنابراین 
سخت است. لذا خیلی ها می برند. خیلی ها اول گرم 
وارد صحنه می شون و بعد تخت گاز پائین می دوند 
و علی ابن ابی طالب با همه این گروهها درگیر بود و 
گرفتار همه اینها بــود و در نهج الباغه بخوانید که 
سراسر گایه از همین اوضاع است و از مردم سردی 
که مثل ســنگ، علی را نگاه می کردند و تنهایش 
می گذاشتند. همان هایی که وقتی برای بیعت هجوم 
آوردنــد فرمود: آنقدر جمعیــت ریخت که من زیر 
دســت و پا ماندم. لباسم پاره شد و حسن و حسین 
زیر دست و پا له شدند. همین مردم، وقتی که وارد 
پروسه اجرای عدالت شدم و تلخی عدالت را چشیدند 
بعضی از همین هایی که با من بیعت کردند از دین 
بیرون رفتند. گفتند: حاال که تو ازدین می گویی اصا 
ما دین نمی خواهیم و بسیارشان پیمان شکستند و 
آنهایی که پیمان نشکستند، من را در درگیریها و نبرد 
تنها گذاشتند و این بود که نبرد عدالت علی نیمه کاره 
ماند و کار علی را ســاخت. ولی او در طول 5 سال 
حکومتش با نحوه حکومتش و با نحوه شهادتش کار 
همه اینها را در تاریخ یکسره کرد. علی برای اینها در 
تاریخ آبرو نگذاشته، هر کس الاقل در جوامع اسامی 
و شیعی بر سر حکومت بیاید، مردم فوری با عهدنامه 
مالک اشتر و نهج الباغه مقایسه اش می کنند. جرات 
هم نکنند مشروعیتش را زیر سوال ببرند، مشروعیت 

آنها در دل همه زیر سوال است.
بنابراین اگر آن تحول بنیادی که عرض کردم انجام 
نشود، انقاب وقتی خسته شد و شهیدانش را داد، 
دوباره در اختیار همان بروکراسی، در اختیار همان 
اندیشــه های ما قبل انقاب و همان سّنت الییک 
و غرب گرا قرار می گیــرد و نهادهای کهن ما قبل 
انقاب دوباره می آیند انرژی انقاب و دستاوردهای 
او و نــام انقاب را به نفع خودش مصادره می کنند 
و یک مرتبه می بینید انقاب دینی مستضعفین و 
حکومت دینی مجاهدین و شهداء در اختیار ساز و 
کارهای الییک سرمایه داری قرار می گیرد. این همان 
چیزی اســت که دهها ســال با آن مبارزه کردند و 
زیر شاق شــکنجه و تبعید شدند و زندان رفتند و 
کم کم می بینی حکومت، دینی هست و نیست. خود 
انقاب هم هست و هم نیست. شعائر انقاب هست 
و شعارهای انقاب نیست و انقاب دیگر یک دعوت 
و یک ایده نیســت. یک نام و یک ســنت به معنی 
عادت اســت. نه به معنی سنتی که در تعابیر دینی 
داریم. یک اسم مقدس است متعلق به تاریخ. در امور 
دنیوی و اجراییات و امور عرفی و امور غیرقدســی 
نباید دخالت بکند و اال  آلوده می شود و کم کم جرات 
نمی کنی اصل آن شــعارهایی که انقاب بر اساس 
آنها اصا راه افتاد، جایی زبــان بیاوری و برای این 
معضل فقط یک راه حل وجود دارد؛ همان کاری که 
علی بن ابی طالب )ع( کرد. بازگشت به دکترین اصل 

انقاب؛ به هر قیمتی که می خواهد تمام بشود. هیچ 
راه حل دیگری نیست.

تعویض هیئت حاکمه کافی نیست؛

بایدطبقهحاکمهمعوضبشود...
استادحسن رحیم پور ازغدی

رضا طبیب زاده شاعر جوانی است که هم شعر آیینی دارد و هم عاشقانه و اجتماعی و معتقد است همه این موضوعات می تواند آیینی باشد . این شاعر شیرازی 
هنوز مجموعه شعری چاپ نکرده و اصراری هم به این کار ندارد اما در فضای مجازی اشعارش را منتشر می کند . او که مسؤلیت کانون های ادبی کتابخانه 
های استان ، کارشناس شعر حوزه هنری استان و دبیری چندین جشنواره ادبی و هنری از جمله جشنواره ملی حضرت شاهچراغ)ع( را در کارنامه خود دارد، 

کارشناس جامعه شناسی است و در حال حاضر مشغول تحصیل علوم دینی است .

رضا طبیب زاده شاعر

"وانتصروا" یعنی شاعر روحیه ظلم ستیزی داشته باشد
مینا کمالی
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 یا عدالت یا مرگ
کاش می شد بروم از دنیا

 جای مردم تنگ است
 پدری خسته و پیر 

سفره ای صد رنگ است
 غصه ها بغض گلو گیر شده

 سینه ام سنگین است
 درد دارم بی آه

 ماجرا ننگین است
 قصه ی گندم و آدم بودن

 قصه ی ریزش برگ
 واژه لبریز شده

 یا عدالت یا مرگ
 موج خون در کامم 

اشک احساس من است
 درد سوغاتی نیست
 درد میراث من است

 و عجیب است که دائم خوابیم 
خواب ها تکراریست
 رایگان نیست رفیق
 لحظه ی افطاریست

 بخور از کاسه ی خون 
حاصل غفلت ماست

 چپکی فهمیدیم
 کج نوشتم یک راست

 دسته بندی کردیم 
و قضاوت دائم

 ریش را سنجیدیم
 حکم ما شد الزم 
دستمان خالی شد

 ما به خود باخته ایم
 نت به نت موسیقی
 درد را ساخته ایم 

خورد آقا زاده
 رانت ها از پی هم

 سهم یک بچه یتیم
 خلوت و غصه و غم

 تاخت بر نام امام
 شیخ با نام امام

 زهر در کام اولی امرش ریخت
 با همان جام امام

 برنتابد آن کس
 که خورد نان حرام 
راست را می گویم

 مشت کوبد به نظام
 درد نقرس دارند
 عده ی معدودی

 خون حق را خوردند
 نمره ی مردودی

 درج در پرونده
 پاسخ تشریحی

 گرچه در کف دارد
 مهری و تسبیحی 

متعهد هستیم ما به خون شهدا 
خط قرمز داریم یا معین الضعفا 

قصه این است رفیق بین روباه و االغ
 ائتالفی میمون

 مابقی درد و سماق
 شیخ از بیت المال
 ما بقی ماتم ورنج
 مابقی خون جگر

 پسرش وارث گنج 
و فساد تئوری
 عملیاتی شد

 سکوالری می خورد
 و خراباتی شد

 سینه زد خون بارید
 مال مردم را خورد

 نعره می زد یا عشق
 آبرویش را برد 
حرف کوتاه کنم 

که سخن بسیار است
 استخوان می سوزد

 سیدم بی یار است
 از زمین بردارید

 علم فرمان را 
رگ مفسد بزنید 

و رگ شیطان را
 عشق سالخی شد

 مصلحت سنجی صوری ممنوع
 و تبر بردارید 

باده و سازش و کوری ممنوع
 دور باشد از ما

 که چراغی به اجانب بدهیم
 در کنار پسرش می جنگیم

 بیرق عشق به صاحب بدهیم 

22 بهمن گذشت و تا یک سال دیگر، در جمهوری 
اســامی، خبر خاصی از انقاب اســامی نباشد؛ 
اما با این وجود، نکته ای مرا طی ســالها آزار داده 
اســت و آن مباحثی اســت که در دهــه فجر به 
عنوان دســتاوردهای انقاب از آن یاد می کنند و 
از آن بیشــتر آنچه مرا رنج داده اســت، قیاس این 

دستاوردها با وضعیت پیش از انقاب است.
جمهوری اســامی االن فان متر جاده آســفالته 
چهار بانده دارد که در مقایســه با پیش از انقاب، 
ســیصد چهار صد درصد افزایش را نشان می دهد، 
ما فان تعداد دانش آموز و دانشجو داریم در حالی 
که محمد رضا عرضه اش را نداشت، فن آوری نانو 
یکی از دستاوردهای انقاب است که پیش از انقاب 
خوابش را هم نمی دیدیم، در موشــک فانیم، در 

فان چیز بهمانیم...
و کسی نیست که بپرسد آیا ما برای این امور و این 
دستاوردها انقاب کردیم؟ کدام ملتی آنقدر کم فکر 
اســت که برای این امور صدها هزار شهید و اسیر 
و مجروح بدهد؟ مگر نه اینکه اگر محمد رضا بود، 
مــا به این میمنت که در نظــم نوین جهانی هضم 
شــده بودیم، االن مثل کره جنوبی الزم نبود سوار 

ابوطیاره های وطنی شویم؟ 
مگر جز این بود که نه تنها بر سر مسئله هسته ای 
تحریم نمی شدیم بلکه کنار دهها نیروگاه هسته ای، 
بمب اتم هم داشــتیم؟ مگر نه اینکه دانشگاه های 
ما بنا به اتصال به معتبرترین دانشــگاههای جهان، 

ارزش کیفی بیشتری داشت؟

پس چرا دهه فجر که می شــود، از این امور فنی و 
تکنولوژیک مادی، به عنوان دستاورد نظام یاد می 
کنند و کسی نمی خواهد پاسخ بدهد که چرا بعد از 
نزدیک به چهار دهه، حداقل های عدالت اجتماعی 
را عملی نســاخته ایم؟ چرا از تعداد زاغه نشینان و 
حلبی آبادهایی که محصول مدیریت مسئولین کشور 
است و نه عملکرد محمد رضا، چیزی نمی گوییم؟ 
از رشد فساد سیاسی و حکومتی و عدم توانایی در 
مهار آن ســخن و آماری نمی دهیم و نمی گوییم 
درصد فســاد قبل از انقاب 100 بود ما آن را 99 
درصــد کردیم؟ چرا میزان عدالت را، توزیع عادالنه 

ثروت را با زمان طاغوت قیاس نمی کنیم؟ چرا در 
آرمــان های الهی وضعیت امروز را با قبل به قیاس 

نمی نشینیم؟
چرا کــه ما برای چیزی غیر از حکومت اســامی 
انقاب نکردیم؛ ما برای نان و مسکن و آزادی های 
نامشــروع قیام نکردیم. ما خواستیم حکومتی را 
تشــکیل دهیم تا به همه عالم نشان دهیم، به جز 
لیبرال سرمایه داری، تصور دیگری از حیات انسانی 

در زمین خاکی وجود دارد.
مــا قیام کردیم تا فریاد بزنیم که حکومت متقین و 
مومنان و صالحان که قرآن شــعارش را می دهد نه 

تنها توهم و اتوپیای مذهبی نیست، بلکه امری قابل 
ظهور است، ما انقاب کردیم تا حاکمانش از طبقه 
های پایین، از گودنشــینان و مستضعفان باشند تا 
طلسم تسلط طبقه اشــراف و بورژوا را باطل کرده 

باشیم.
من اگرچه به نظریه تناســخ در علوم نظری معتقد 
نیســتم اما به حقیقت تناســخ در منحرف کردن 
انقــاب ها ایمــان دارم و میدانــم روح ابولهب و 
ابوســفیان و ابن عاص ها در طلحه و زبیر و و سعد 
ابن ابی وقاص ها حلول می کند و تا سر حسین را بر 

نیزه نکند از پا نخواهد نشست.
همانند روح محمد رضا و علم و هویدا که این روزها 
در دادگاه ها و شــهرداری ها و بانک ها و مدارس و 
دانشگاه ها و ادارات و بازار و ... سرگردان شده است 
و در جسم برخی از مسئولین مملکت حلول کرده 
است تا با ظاهری دینی خاف مهمترین دستورات 
آن عمل کنند. کسانی که عکس رهبری را در اتاق 
کارشان گذاشته اند، اما با منطق پهلوی ها کشور را 
مدیریــت می کنند و خدا می داند که محمد رضا و 
پیشینیانش نزد خداوند گرامی تر از این قوم هرزه 
پشیمان اند. کســانی که روی اظهار ندارند اما اگر 
فضایش مهیا شود، می گویند ما غلط کردیم انقاب 
کردیم، ما اشــتباه کردیم که بر علیه آمریکا شعار 

دادیم...
و خدا می داند که با امام هم نظریم که ما آنقدر که 
از آخوند فاسد بیزاریم از ساواکی ها و صهیونیست ها 

بیزار نیستیم...
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بـرایکـدامدستاوردهاانقالبکردیـم؟!!!
سلمان کدیور

تاریخ مستطاب آمریکا
نویسنده: محمدصادق کوشکی؛ کاریکاتوریست: مازیار بیژنی؛ ناشر: خیزش 

نو؛ 1394 قیمت : 15 هزار تومان
تاریخ ایاالت متحده آمریکا خیلی جدی است! آن قدر جدی که حتی بخش 
ها و قسمت های شــوخی آن هم جدی است! )تعجب نکنید! آن هایی که 
تاریخ را می شناسند، می دانند قسمت هایی از تاریِخ هر جایی شوخی است! 
یعنی همه جای یک تاریخ نمی تواند جدی باشد! مثا ساختن مناره با کله ی 
مردم کرمان توسط آقامحمدخان قاجار به نظر شما شوخی نیست؟( و طبیعی 
است شوخی کردن با این تاریخ بسیار جدی، کار ساده ای نیست! آمریکایی 
ها بر خاف ظاهرشان بیش از حِد مجاز جدی اند! هدف کتاب، آموزش تاریخ 
نیست بلکه روایت آن است! به همین دلیل هرچه در این کتاب می خوانید 

"مســتند" است! یعنی منابع و اسنادش موجود است! هیچ مطلبی بدون سند نیامده! اما راست و 
دروغش گردن ما نیســت! گردن نویسندگان محترم مطالبی است که نشانی آن ها در انتهای هر 
مطلب آمده! آن هایی که حال و حوصله تحقیق دارند به منابع مراجعه کنند و آن هایی که بی حال 

و حوصله اند به ما اعتماد کنند!

اینجا فتنه ای رخ داده است
نویسنده: محمدحسن روزی طلب؛ ناشر: سوره مهر؛ قیمت : 50 هزار تومان

کتاب "اینجا فتنه ای رخ داده است" به کوشش وحید یامین پور و محمدحسن 
روزی طلب، حاصل مجموعه ای از مصاحبه ها و مناظره های تلویزیونی در ایام 

حوادث پس از انتخابات 88 است.
به اعتقاد نویسنده، سه برنامه تلوزیونی »ایران 88«، »رو به فردا« و » دیروز 
امروز فردا« که توســط وحید یامین پور اجرا می شد، صریح ترین برنامه ای 
بود که رسانه ملی درباره وقایع انتخابات 88 در آن زمان پخش می کرد و به 
دلیل همین صراحتی که در این برنامه ها بود عاقه مردم به آنها جلب شد و 
کم کم مخاطبان زیادی پیدا کرد.وی معتقد است، مکتوب و مستند کردن 

این سه برنامه در راستای سندنگاری فتنه 88 انجام شد و هدف وی از مکتوب کردن این مناظره و 
مصاحبه ها حفظ اسناد مرتبط با وقایع بعد از انتخابات 88 بود. وجود همچین کتابی در جامعه باعث 
مستند شدن وقایع سال 88 می شود و هرچه میزان استناد وقایع 88 باالتر برود فضای سیاسی را 
بهتر می توان مدیریت کرد.برای تهیه این کتاب می توانید به مراکز توزیع محصوالت و کتاب های 
جبهه فرهنگی انقاب مراجعه و یا با ما تماس بگیرید! کمی کتاب؛  مرکز پخش و توزیع محصوالت 

جبهٔه فرهنگی انقاب در استان فارس. تلفن تماس و سفارش: 09176365064

دیوان
میر مهدی اسدی 

کتاب، زیادش هم کم است! 

تلخند

علی اصغر مرتضایی راد پیمان خسروی

مازیار بیژنی

دریچه

تقسیم بندی افراد به چپ، راست، سنتی و مدرن، افسانه، غیرواقعی و 
مزخرف است

تقسیماتی که خارجی ها از مردم می کنند، اغلب خالف واقع و دروغ است. عّده ای »راست«، عّده ای 
»چپ«، عّده ای »سنتی«، عّده ای »مدرن«... اینها همه اش حرفهای بی ربط و مزخرفی است که خارجیها 
القا می کنند. البته یك عّده آدمهای ساده هم در داخل، بدشان نمی آید که بگویند ما جزو فالن دسته 
هستیم! خیال می کنند که این یك افتخار است. نه آقا! جزو ملت ایران باشید. جزو توده ی انقالبی مردم 
باشید. جزو این جماعت و ملت دین باور باشید. اسمهای چپ و راست و قدیم و جدید و امثال اینها، 
افسانه است. اینها واقعیت ندارد. به دلیل این که هیچ کدام از این گروههایی هم که آنها ذکر می کنند، 
هیچ تفّکر مدّونی ارائه نکرده اند. دسته بندی گروهها با ارائه تفّکِر مدّون امکان پذیر می شود. در شرایط 
فعلی، گروههای موجود چه تفّکر مدّونی دارند که اّدعا شود این با آن، این تفاوت را دارد! که این مدرن 
است، این نمی دانم چپ است، این راست است! اینها حرفهای بی معنی است. حرفهای بی ربطی است 
که خارجیها و تبلیغات بیگانه، عنوان می کنند. بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش 75/1/28

sedayemardommag.blog.ir :آدرس وب سایت

نگاه ما در نظام، از جهتی، یک حالت هرمی دارد.
در قاعده هرم، مردم هســتند و توده ها و محکومین و 

کاسبان خرد و طبقات فرودست و عوام و... 
در قاعده حرم باید "جذب حد اکثری" صورت بگیرد

در قاعده هرم باید سعی کنیم به زبان مردم و به اندازه 
فهمشان، حرف ها و شــعائر را توضیح بدهیم و همه 
را حفظ کنیم. از پنج شــنبه گردهای سوسول تا بچه 

هیئتی های ریش دار و منبری ها و همه و همه
در واقع بخش 98 درصدی نظام به لحاظ جذب همین 

جاست. 
طبیعتا، نســبت به گناهان و اشتباهات این بخش از 
"هرم اجتماعی"باید حد اکثر چشم پوشی و تغافل در 

نظر گرفته بشود.
از قاعــده هرم هر چــه به ســمت راس هرم حرکت 
می کنیــم، از جــذب حد اکثــری به ســمت "دفع 
حداکثری" حرکت می کنیــم . هرچه به مصادر رفیع 
تر و پست های حساس تر و جایگاه های تعیین کننده تر 
نزدیک می شــویم قاعدتا سخت گیری و حساسیت و 

ریزبینی باالتر می رود
در نزدیکــی راس هرم ، یعنی دســته ای که حکام و 
مدیران و کارگزاران متعلق به آن هستند،  باید "حداکثر 
دقت" و "حد اقل چشــم پوشی" لحاظ بشود؛ دقیقا 

برعکس قاعده حرم.
)در محدوده مدیریت و حاکمیت گناه فردی نداریم(، 
و اشــتباهات مدیران به میزان ارتفاع جایگاهشان بر 

سرنوشت مردم اثر خواهد گذاشت.
"چشم پوشی و ماستمالی اشتباهات مسئولین خیانت 

به حقوق توده هاست"
به واقع برخی احکام در ســاحت مناســبات فردی ، 
وظیفه و خدمتند اما در برخورد با مسئوالن، استمساک 

به آن ها خیانت است.
مثا اگر چشم پوشی و تغافل از عیوب عوام در شرایط 
خاصی، موجب تربیت و رشد باشد اما در حوزه مدیریت 
جامعه، پوشاندن عیوب و نواقص، برعکس عمل خواهد 

کرد.
نکته بعد این است که وقتی میگوییم فان شخص به 
درد فان جایگاه نمی خورد ، به این معنی نیست که از 

دین، خارج است!
برخی افراد حتما انسان های مومنی هستند. شاید اهل 
نماز شب و وجوهات و راهپیمایی و چفیه و ذکر و تضرع 
و ...باشند؛ اما این لزوما به این معنی نیست که مدیر 
خوبی هم هستند.مضاف بر این، باال رفتن جایگاه در 
حکومت، به معنی باال رفتن مصونیت و حقوق و مزایا و 

رانت قدرت و این چیز ها نیست...
باال رفتن درجــه و جایگاه حکومتی به معنی افزایش 

حدود و مسئولیت و حساسیت است...
وقتی کسی نقد می شــود باید به تناسب اثرگذاری و 

ارتفاع جایگاهش باشد...
ضامــن بقــای حکومــت، همیــن خرده گیری ها و 

دقت هاست...

"همسایگی" یک رسم است
یک "رســم" که زیر پای معادالت " رسمی" امروزی ، 

به فراموشی سپرده شده و کارکردش را از دست داده
انسان ها در این دهکده ی غریب و جنگ زده و فقر زده 

و خونین جهانی ،همگی همسایه یکدیگرند.
همسایگانی که اگر به داد هم میرسیدند اکنون 

نصف مردم زمین گرسنه نبودند؛ اکنون 
غارتگران و جنگ افروزان در گوشه 

گوشــه این کره خاکی، زن ها و 
کودکان و بیگناهان را به خاک و 

خون نمیکشیدند
اگر همسایه یکدیگر میبودیم اکنون 

سیستان و بلوچســتان و خوزستان و 
هرمزگان و کهگیلویه چنین نبودند و تهران 

آن چنان نبود،،،،
اگر چنان میکردیم اکنون میلیون ها نفر حاشیه نشین 
در اطراف شهر ها در مشقت و دنج به سر نمیکروند...

اگر "ملت" به داد "ملت" میرسیدند اکنون نان از دهان 
یک ملت به شکم یک شهر ره نمی یافت!

بودجه شهر تهران پانزده هزار میلیارد تومان است در 

حالی که بودجه عمرانی کل کشور سی هزار میلیارد 
تومان است!!

جمهوری اسامی تهران که تشکیل نداده ایم!!!
تبعیض و تباهی و حق خوری و تسلط اقلیت و اشراف 
بــر اکثریت و توده ها، بیــش از هر چیز محصول کم 

همتی خود ماست
الله ال یغیر ما بقوم.....خداوند هر گونه 
اصاح و تغییر وضعــی را به دوش 

خود مردم نهاده....
و اگر مــردم و توده هــا در کنار 
یکدیگر قرار نگیرند و برای حقوق 
هم و به حکم غیرت و شــرف و 
همسایگی تاش نکنند وضع همین 

خواهد ماند که هست.....
الجار ثم الدار....

همسایه!
به رسم "همسایگی" به داد همسایه ات برس!

به رسم همسایگی...

telegram.me/hamsayegi_shiraz  :کانال تلگرام 

هرم اجتماعی؛ ضرورت نقد حکام و دفع حداکثری 

به رسم " همسایگی"


