
دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان در تحلیل شرایط روز استان و کشور

اصولگرایان در چاهی افتادند که 
برای رقیب خود کنده بودند

  بعد از حزب توده به رهبری نورالدین کیانوری که مخالفان شوروی به رهبری حزب کمونیست را 
غرب گرا و لیبرال می دانست در میان گروه های سیاسی اصولگرایان بیشترین بهره را از واژه لیبرال 

برای تخریب رقیب خود به کار برده اند
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 شرایط امروز کشور ما متاثر از مسایل مختلف سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... است که وضعیت 
منحصر به فرد و خاصی دارد. اگرچه دیگر استفاده از عبارت 
»شرایط حساس کنونی« کلیشه ای به نظر می رسد اما 
پرواضح است که اتفاقات جامعه به گونه ای جلو رفته است 
که شرایط »امروز«کشور به معنای واقعی کلمه »حساس« 
است. ما در روزهایی زندگی می کنیم که ویرانگرترین 
فشارهای اقتصادی بر کشور ما وارد می شود و متاسفانه 

لطمات بسیاری به اقتصاد کشور زده است.
 این لطمات موج های افسارگسیخته تورم، گرانی، بیکاری 

و فقر را روانه توده های مردم کرده، و »گله مندی مردم« 
چیزی نیست که کسی بتواند بر آن سرپوش بگذارد. در این 
بین گسل های اجتماعی متنوع جامعه نیز منبعث از اتفاقات 
متعددی که در حوزه های مختلف رخ داده و یا می دهد، هر 
یک به تنهایی آمادگی ایجاد یک زلزله اجتماعی ویرانگر 
را دارند که اگر به آنها آن گونه که الزم است توجه نشود 

فاجعه خواهد آفرید.
 شاید مهمترین گسل اجتماعی جامعه ایران که در ابتدا 
الزم است به آن اشاره شود »فاصله مردم و مسئوالن« 

است. متن کامل در صفحه 6

رسانه تحلیلی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان »تاک«
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گسل های اجتماعی را 
جدی بگیریم
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 سخنان اخیر مهندس بهزاد نبوی رئیس 
جبهه اصالحات ایران که در جمع اعضای 
می توان  را  شد  مطرح  ملی  توسعه  حزب 
یکی از راهبردی ترین سخنان این چهره با 

سابقه سیاسی طی یک دهه گذشته نامید.
نبوی در سخنان خود با تحلیل مشکالت 
نکته   2 مردم  معیشتی  و  اقتصادی 
مطرح  اصالح طلبان  برای  را  راهبردی 

کرد.     

می کنم  تصور  من  اساس  این  بر   
حزبی  کار  قصد  ایران  در  که   کسانی 
زندگی  با  است  الزم  دارند  تشکیالتی  و 
در  بهشتی  شهید  نظریات  و  سیاسی 
میدان  در  و  شوند  آشنا  تحزب   خصوص 
عمل از فروغ اندیشه های وی بهره ببرند.
 چـه اینکـه آن مـرد بـزرگ و متفکـر 
متظلـع اندیشـمندی بـود کـه در عرصه 

سیاسـت میـان نظـر و عمـل ...

دو نکته مهمی که رئیس جبهه 
اصالحات روی آن تاکید کرد

ویژگی حزب از نظر شهید 
بهشتی

و  سیاسـی  فعـاالن  همـه  بـرای   
صاحبـان دغدغـه پرسـش ایـن اسـت که 
در شـرایطی کـه می گوئیم حسـاس اسـت 
و روز بـه روز هـم اگـر راهـی برایـش پیدا 
بایـد  چـه  می شـود،  حسـاس تر  نکنیـم 

بکنیـم؟
حاضر  جمع  مثل  جمعی هایی  اینجا  در 
فعالیت  آن  در  من  که  جمع هایی  و 
می کنم نقش مهمی دارند. من کاری به 
راه های  دنبال  به  که  رادیکال  جریانات 
هزینه بر هستند و حقیقتا دنبال براندازی 
طیف  در  را  خودمان  ما  ندارم.  هستند 

و  مسالمت آمیز  مدنی  جنبش  طرفداران 
خشونت پرهیز دانسته و به این باور داریم. 
طرفدار  که  هم  اردوگاه  همین  در  ولی 
طور  به  هستند،  آمیز  مسالمت  خط مشی 

مشخص دو رویکرد وجود دارد. 
هنوز  که  هست  رویکردی  اول  رویکرد 
معتقدند باید روش های سازگارانه را پیشه 
کرد و نگاه شان به مسائل سیاسی هنوز 
انتخابات  در  شرکت  به  است.  ایجابی 
اگر هم  فکر می کنند که کاندیدا بدهند. 
داشته  کاندیدایی  بود،  زیاد  محدودیت ها 

باشیم مثل آقای همتی که    
متن کامل در صفحه 4

گفتوگوکنیموتنشزدایی

برادرارجمندجنابآقایشهابطباطبایی
انتخاب شایسته حضرتعالی از سوی شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان به عنوان دبیرکل را صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم. سوابق ارزشمند شما در عرصه رسانه و آگاهی، پشتکار و تالش سازنده تان در تحقق مشارکت های حزبی، و 
باورتان در ساختن ایرانی آباد و سرافراز نوید بخش تحولی امیدبخش در آن مجموعه خواهد بود. توفیق حضرت عالی 

و سایر اعضای محترم آن حزب را از خداوند منان خواستارم.
محمدرضانژادحیدری

دبیرکلجمعیتتوسعهوآزادیاستانکرمان

برادرارجمندجنابآقایمحمدحسینیزدانپناه
معاونسیاسیدبیرکلجمعیتتوسعهوآزادیاستانکرمان

بانهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده و برای آن فقیده سعیده 
علو درجات و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و اجر مسألت می نمائیم.

شورایمرکزی،هیاتاجرائیودفترسیاسیجمعیتتوسعهو
آزادیاستانکرمان
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دو نکته مهمی که رئیس جبهه اصالحات ایران روی آن تاکید کرد

اصالح طلبان به  بهزاد  هشدار 

جبهه  رئیس  نبوی  بهزاد  مهندس  اخیر  سخنان 
اصالحات ایران که در جمع اعضای حزب توسعه 
ملی مطرح شد را می توان یکی از راهبردی ترین 
سخنان این چهره با سابقه سیاسی طی یک دهه 

گذشته نامید.
مشکالت  تحلیل  با  خود  سخنان  در  نبوی 
را  راهبردی  نکته   2 مردم  معیشتی  و  اقتصادی 
نشان  که  نکاتی  کرد.  مطرح  اصالح طلبان  برای 
جایگاه  از  دقیق  ارزیابی  یک  محصول  می دهد 
امروز  ایران  در  سیاست،  در ساحت  اصالح طلبان 
است و توجه و پردازش به آن می تواند افق های 

جدیدی را برای جریان اصالح طلب ایجاد کند.
ضرورت  بر  تاکید  با  اصالحات  جبهه  رئیس 
مشارکت جریان اصالحات در انتخابات و پرهیز از 
می کند:  توصیه  اصالح طلبان  به  انتخابات گریزی 
1: اصالح طلبان، اصالح طلب بمانند و از آن عدول 
نکنند. 2: اصالح طلبان مطلق گرا هرچیزی که به 
ذهن شان خطور می کند را در افکار عمومی مطرح 

نکرده و باصدای بلند فکر نکنید.
آستانه  در  اینک  که  نبوی  بهزاد  تردید  بدون 
هشتادسالگی قرار دارد و در طول سال های فعالیت 
خود در منصب های مختلفی از جمله وزیرمشاور، 
وزیر صنایع و نمایندگی مجلس و... حضور داشته، 
دلی در گرو رسیدن به قدرت ندارد و آنچه امروز 
او وادار کرده است تا جبهه اصالحات را مدیریت 
کند، نگرانی او برای آینده ایران است و نمی توان 
تمایالت  براساس  که  کرد  متهم  را  او  نباید  و 
اصالح طلبان  برای  را  نسخه ای  چنین  شخصی 
در  خصوصا  دوره ای  در  او  اینکه  چه  می پیچد. 
مجلس ششم رویکرد رادیکالی نسبت به مسائل 
نقد  به  خود  سخنان  همین  در  و  داشت  سیاسی 
استعفانامه خود از مجلس ششم پرداخته و تاکید 
کرده که »یکی از انتقادات من به متن استعفایم 
در مجلس ششم است، اگرچه تالش کرده بودم 

بدون گوشه و کنایه مواضع خود را بیان کنم«
لذا توصیه های او به اصالح طلبان را می توان جمع 
بندی او از شصت سال فعالیت سیاسی خصوصا در 
اصالح طلبان  به  او  توصیه  دانست.  اخیر  دهه  دو 
مهمترین  اصالح طلبی  از  نکردن  عدول  برای 
توصیه رئیس با تجربه جبهه اصالحات است. هر 
به  هم  اصالح طلبی  به  باید  اصالح طلب  نیروی 
عنوان استراتژی بنگرد و هم تاکیک. مساله ای که 

از دیرباز مورد تاکید رهبری اصالحات قرار داشت، 
اما به دلیل عدم مدیریت خصوصا طی سال های 
در  فراکسیونی  تا  شد  باعث   1384 تا   1376
به چشم  به اصالح  طلبی صرفا  جریان اصالحات 
ناپذیری  جبران  هزینه های  و  بنگرند  »تاکتیک« 
را به این جریان تحمیل کنند. امروز و بار دیگر از 
سوی عالیترین مقام تشکیالتی جریان اصالحات 

نباید  هیچ چیز  که  شد،  پافشاری  نکته  این  بر 
اصالح طلب  جریان  بر  رادیکالیزم  سیطره  باعث 
باعث شود آن ها  و  نیروهای اصالح طلب شود  یا 
که  دیگری  مساله  کنند.  عدول  اصالح طلبی  از 
مورد تاکید قرار گرفت، آهنگ های ناموزونی است 
جریان  غیرتشکیالتی  عموما  نیروهای  برخی  که 
از  اصالحات طی سال های گذشته خصوصا پس 
سال 97 به بعد سردادند و موجب افزایش یاس و 
ناامیدی مردم از تاثیرگذاری جریان اصالحات بر 
مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
کشور شد. این دست افراد که اغلب افراد دلسوزی 
هستند با طرح مسائلی به افزایش ناامیدی مردم 
برای  را  زدند و شرایط  دامن  از مکانیزم صندوق 
جریان اصالحات و صد البته مردم سخت تر کردند. 
در حقیقت برخی اصالح طلبانی که فضای مجازی 
و حقیقی از نام و آوازه ای برخوردار بودند، در تله 
پوپولیسم گرفتار شدند و به جای آنکه جامعه را در 
خصوص مشارکت سیاسی آگاه کنند، خود نیز بر 
این  و  کوبیدند  انتخابات  در  مشارکت  عدم  طبل 
باعث شد تا حلقه طرفداران این افراد اصالح طلبان 
قائل به مشارکت در انتخابات را هم مورد تهاجم 
که  صدایی  غبارآلود  شرایط  این  در  و  قراردهند 
عواقب عدم مشارکت در انتخابات را هشدار می داد 
در جامعه شنیده نشود و در نتیجه جامعه سیاسی 
ایران با کاهش شدید مشارکت در انتخابات روبرو 
شود. همچنین رویکرد اشتباه دیگری که منجر به 
افول جریان اصالحات در افکار عمومی شد، هو 
کردن اصالح طلبان توسط خودشان بود. ماجرای 
»اصالح  اصالح طلبی« یا همجه های بدون هدفی 
و  مجلس  در  حاضر  اصالح طلب  افراد  به  که 
شورای شهر می شد نمود دیگری از رویکرد قابل 
رئیس  نظر  مد  می رسد  نظر  به  که  است  نقدی 
جبهه اصالحات باشد. همه این موضوعات باعث 
شد تا جریان اصالحات تحت تاثیر برخی جریانات 
و   1398 انتخابات  دو  در  نتواند  بیرونی  و  داخلی 
اما  کند.  پیدا  دست  اصولی  تصمیمی  به   1400
اکنون با نگاه به گذشته و اتفاقاتی که در عرصه 
پی  می توان  است  وقوع  حال  در  کشور  سیاست 
دائمی  کار  دستور  در  بایستی  انتخابات  که  برد 
اصالح طلبان باشد تا در زمان مشخص آن درباره 
به تصمیمی جمعی دست یافت. انتخابات همچنان 
قانونی ترین و کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی 
در کشور است و هر کجا که نیروهای میانه رو و 
اصالح طلب توانستند با تکیه برعقالنیت و پرهیز 
از تصمیمات  هیجانی وارد این عرصه شوند، نتایج 
شاید  امروز  شد.  زده  رقم  مردم  نفع  به  بهتری 
ترک  به  قائل  که  نیروهای کنشگری  از  بسیاری 
صحنه انتخابات بودند با عواقب تصمیم خود روبرو 
جبهه ای،  حرکت  به  توجه  ضرورت  باشند.  شده 
هماهنگ و پرهیز اتخاذ مواضعی که سیاست ورزی 
که  است  موضوعی  می کند،  روبرو  دشواری  با  را 
نباید از سوی کنشگران اصالح طلب نادیده گرفته 
شود. موضوعی که البته رابطه ای منطقی با عدم 
عدول از اصالح طلبی دارد و گاهی با صدای بلند 
»اصالح طلبی«  از  عبور  به  می تواند  فکرکردن ها 

تفسیر و تعبیر شود.
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خالصهسخنانبهزادنبوی:
هدایت  به جای   1400 و   98 سال های  در   
مشارکت،  به  تشویقشان  و  مردم  راهبری  و 
هدف  با  گسترده،  صالحیت های  رد  علی رغم 
آنان   با  مشارکت  عدم  در  بیشتر،  یأس  ایجاد 
مردم  ترغیب  و  تشویق  به جای  شدیم.  همراه 
عدم  به  آنان  مشوق  و  دنباله رو  مشارکت،  به 

مشارکت شدیم.
اوضاع  از  مردم  شدید  نارضایتی  علیرغم   
پشتوانه  کماکان  اصالحی،  حرکت  ضعف  و 
است   قابل قبول  اصالح طلبان  بالقوه  اجتماعی 
تبدیل  برای  گفته ام،  بارها  که  همان طور 
من  برای  مطلوب  وضع  به  موجود  وضع 
سه راه قابل تصور است؛ 1- انقالب 2- دخالت 
حرکتی  یعنی  اصالحی،  حرکت   -3 خارجی 
مسالمت آمیز و قانونی برای تغییر وضع موجود 

به وضع مطلوب با حفظ اصل نظام.
  دو راه اول و دوم به دالیل مختلف، با توجه 

به شواهد تاریخی و عینی، منتفی است. 
 تداوم و نتیجه بخشی احتمالی راه سوم هم، 
مشروط به این است که، خود اصالح طلبان از 
آن عدول نکنند. زیرا برخی از اصالح طلبان این 
روزها فقط نام اصالح طلبی را یدک می کشند 
مستفاد  اصالح طلبی  تفکر  گفتارشان  از  و 

نمی شود.
و  قبول  باید  علیرغم وضع موجود کماکان   
نقش  محوری ترین  انتخابات  که،  کنیم  اعالم 
به وضع مطلوب در  تبدیل وضع موجود  را در 

مشی اصالح طلبی ایفا می کند.
 بار دیگر توصیه ام به اصالح طلبان مطلق گرا 
تفکرات  و  نکنند  فکر  بلند  که  است  این 
ناامید  مطلق گرایانه خود را به مردم مأیوس و 
تشدید  را  آنان  ناامیدی  و  یأس  و  نکرده  القا 

نکنند.

خبر و نظر

مدیرمسـئول  شـریعتمداری  حسـین 
کیهـان: کاش ظریـف و دوستان شـان به جای 
ایـن همـه تعریـف از برجـام، فقـط بـه یکـی از 
دسـتاوردهای آن اشـاره می کردنـد! چـرا توضیح 
نمی دهنـد کـه هیـچ تحریمی لغـو نشـده، بلکه 
صدها تحریم دیگر هم به آن اضافه شـده اسـت.

نظـر: کاش حسـین آقای شـریعتمداری پاسـخ 
مـی داد اگـر برجـام بـد اسـت چـرا وزیـر خارجـه 
دولت سـیزدهم   هفته قبـل به صراحت گفت: ما 
هیچگونه مطالبـه فرابرجامی نداریـم.  البته آقای 
شـریعتمداری اگـر بـه فرامـوش کاری مصلحتی 
دچـار نشـده باشـد بایـد بداند کـه پـس از برجام 
تـورم در کشـور بـه زیـر ده درصـد رسـید و پس 
از خـروج ترامـپ خبیـث از برجام تورم بـه باالی 

30 درصد رسـید.
محمدصـادق کوشـکي فعال سیاسـي 
اصولگـرا: برجام یـک متن حقوقي نبـود، یک 
برنامه اي براي تضعیف توانمندي هسـته اي ایران 

به دسـت خـود ایراني هـا بود.
نظـر: آقاي کوشـکي تصـور می کننـد تصمیم 
دولـت روحانی منجر به توافق برجام شـده اسـت. 
در حالیکه بسـیار مشخص است چنین تصمیمی 
بـدون اجمـاع در سـطوح باالی نظام امـکان اجرا 
نـدارد. بـا این حـال ایشـان را ارجـاع مي دهیم به 
سـخنان علي اکبـر والیتي مشـاور مقـام معظم 
رهبـری کـه گفـت: برجـام تصمیـم نظـام بوده 

است. 
محمدعلی  والمسـلمین  حجت االسالم 
آل هاشـم امام جمعه تبریز: دریاچه ارومیه 
قلـب تپنـده آذربایجـان  اسـت و در ایـن زمینه از 
ریاسـت محتـرم جمهـوری تقاضـا داریـم تـا در 
سـریع ترین زمان ممکن دسـتورات الزم و کافی 
برای اجرای مصوبات سـفر اسـتانی بـرای احیای 

دریاچـه را صـادر کنند.      
نظـر: یکـی از اشـکاالتی کـه در نظـام فکـری 
برخـی وجـود دارد ایـن اسـت که تصور می شـود 
دلیـل روی زمیـن ماندن بسـیاری از امور دسـتور 
ندادن اسـت. در حالیکه مشـکل زیربنائی تر از این 
حرف هاسـت. بـا این حـال کاش منتظر بمانیم تا 
نتایج دسـتورات قبلی آقای رئیسی مشخص شود 

و اال دسـتور دادن کار دشـواری نیست.
تنـدروی  نماینـده  جاللـی  حسـین 
اگـر  کجاسـت؟  ارشـاد  گشـت  رفسـنجان: 
خبرنـگاران می گذاشـتند، کشـور آرام بـود، امـا 

نمی گذارنـد.
نماینـدگان  اگر}برخـی{  خبرنـگاران:  نظـر: 
می گذاشـتند کشـور آرام بـود، امـا نمی گذارنـد.

در  اسـالمی  مؤتلفـه  حـزب  دبیـرکل 
کرمان: عملکـرد دولـت در بازه زمانـی کمتر از 
یکسـال بایـد واقـع گرایانه ارزیابـی شـود و ما در 
مجموع عملکرد دولت رییسـی را مثبت می دانیم.

نظـر: از سیاسـت مدار بـا تجربـه  و سـرد و گـرم 
چشـیده ای چون آقـای بادامچیان انتظـار می رود، 
داوری در خصـوص افراد را صرفا براسـاس میزان 
دوری و نزدیکـی سیاسـی آنان انجـام ندهد. االن 
سـوالی کـه مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه چـرا 
عملکرد دولت سـابق را به صورت غیرواقع گرایانه 
مـورد نقـد و حتـی تخطئـه قـرار می دادیـد؟ آیـا   
درسـت بود که در شـرایطی که فشارهای خارجی 
به حداکثر خود رسـیده بود عـده ای اقداماتی فراتر 

از نقـد و انتقـاد در قبـال دولت انجـام دهند؟



در جلسه علنی اخیر شورای شهر کرمان 
کرمان  شهر  شورای  عضو  دو  لفظی  جدال 
داد  رخ  زمانی  حاشیه  این  شد.  ساز  حاشیه 
کرمان  شهر  شورای  اعضای  از  برخی  که  
برخی  به  تومان  میلیون   ۵00 اختصاص  به 
با  که  داشتند  اصرار  مردمی  هیات های 
شد.  مواجه  مویدی  فتح اهلل  شدید  مخالفت 
نیست  مشخص  اینکه  از  انتقاد  با  مویدی 
و  می گیرد  تعلق  کسی  چه  به  پول  این 
گفت:  نیست،  مشخص  هم  تامینش  منابع 
»۵00 میلیون از پول مردمی که نان برای 
می خواهید  کسی  چه  به  ندارند  خوردن 
بدهید؟ این افراد دوستان خودتان هستند.« 
مویدی همچنین افزوده بود که فعالیت های 
با  که  است  سیاسی  فرهنگی  کمیسیون 
شورای  دیگر  عضو  توهین آمیز  نسبتا  پاسخ 
شهر کرمان مواجه شد. محمد امینی زاده در 
وقاحت  »خیلی  بود:  گفته  مویدی  به  پاسخ 
انگ  مردمی  جریان  یک  به  می خواهد 
تقویت  ما  سیاسی  کار  بله  بزنیم،  سیاسی 
که  است  کرمان  شهر  در  انقالبی  جریان 
سال ها با حضور شما در شهر اتفاق نیفتاده 
است.«  اما سئوالی که در اینجا مطرح می 
مناسبت های  برگزاری  آیا  که  آنست  شود 

فتح  قول  )به  که  مردمی  پول  با  مذهبی 
دارای  بخورند«  ندارند  »نان  مویدی(  اهلل 
خیر؟ یا  است  اخالقی  و  شرعی   اشکال 

و  مراسمات  برگزاری  در  متفاوت  نگاه  دو 
داشته  وجود  قدیم  از  مذهبی  مناسبت های 
آنها  نمایندگان  جدال  این  در  که  دارد  و 
حضور دارند. نگاه اول به این می اندیشد که 
حکومت اسالمی وظیفه دارد برای مناسبات 
لطف  تنها  نه  را  این  کند.  هزینه  مذهبی 

جریان  می داند.  آن  وظیفه  بلکه  حکومت 
سیاسی خودش را جریان انقالبی نام نهاده 
انقالب  ضد  را  منتقدی  هر  بتواند  تا  است 
تعریف  نظام  دایره  از  خارج  کلی  طور  به  و 
نماینده  جدال  این  در  همین  برای  کند. 
میلیون   ۵00 نکردن  حمایت  تفکری  چنین 
جشن های  کننده  برگزار  یک  از  تومانی 
مذهبی را »وقاحت« می خواند و به خودش 
فرهنگی«  »کمیسیون  در  که  می دهد  حق 

دستور کار تقویت »جریان سیاسی انقالبی« 
ندارد. باکی  هم  آن  افشای  از  و   باشد 

نگاه مقابل او اما فتح اهلل مویدی است که 
را  انقالبی  مبارزات  در  سابقه حضور  اگرچه 
جریان  با  مدتی  طوالنی  همکاری  و  دارد 
کهنه  بازاری  یک  اما  دارد  اصولگرایی 
که  شرایطی  در  که  می داند  و  است  کار 
این  بخورند«  ندارند  نان  مردم  از  »برخی 
به  شکل  این  به  هم  آن  فعالیت ها  قبیل 
نظر درست نمی آید. او معتقد است حال که 
مردم  نهاد  از  آه  حداکثری  اقتصادی  فشار 
به گونه ای  باید در هزینه ها  آورده است  در 
تشریفات  آنکه  ضمن  کرد.  عمل  دیگر 
است. نشده  طی  نیز  پرداخت  این   قانونی 

مسأله دیگر آنست که آیا در طی این 1400 
نداشتند  وجود  شهری  شوراهای  که  سال 
از  تومانی  میلیون   ۵00 حمایت های  تا 
از بین  مراسمات مذهبی بکنند شعائر دینی 
رفته است؟ طبیعی است آن کسانی که بیش 
از سایر اقشار به لحاظ مالی از روحانیون و 
بازاریان  کرده اند  حمایت  علمیه  های  حوزه 
اهلل  فتح  که  همان هایی  بوده اند.  کسبه  و 
است.  آنان  کهنه کارهای  از  یکی  مویدی 

متن کامل در صفحه 6
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محمدرضا  قبل  روز  چند  سخنان 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در 
نشان  کرمان  استان  موتلفه  حزب  همایش 
زاهدی  محمدمهدی  با  تنها  نه  او  که  داد، 
دیگر نماینده کرمان و راور بلکه با بخشی از 
اصولگرایان کرمان دچار زاویه شدیدی شده 
جریان  انحصار  آنچه  به  است.پورابراهیمی 
انقالب در کرمان در دست چند نفر توصیف 
کرده انتقاد و خبرداده که »جریان نیرو های 
قالب  از  استان،  با رویکرد جدید در  انقالب 
آقایان  از  نفر  چند  که  انحصاری  رویکرد 
می دانند  انقالب  جریان  را  خودشان  که 
کرمان  نماینده  شد«.  خواهد  خارج  حتما 
در عین حال تاکید کرده که »فضای جدید 
انقالبی شکل خواهد  تشکل های  عنوان  به 
که  کرمان  در  که  دورانی  گذشت  و  گرفت 
انقالبی  جریان  را  خودشان  معدود  تعدادی 
می دانند تا بخواهند برای کل استان تصمیم 
بگیرند.« او در سخنان خود از انقالبی هایی 
که مغایر با دیدگاه نماینده ولی فقیه حرکت 
به  را  آنان  و  کرده  انتقاد  به شدت  می کنند 
که  است  جالب  است:  گفته  و  متهم  نفاق 
والیی  و  انقالبی  ادعای  کرمان  در  برخی 
ولی  نماینده،  دیدگاه  مغایر  اما  می کنند، 
مردم  به  را  این ها  ما  فقیه حرکت می کنند، 
چیز  همه  که  نکنند  تصور  و  گفت  خواهیم 
یک  این  ماند.  خواهد  پنهان  کرمان  در 
نفاق سیاسی است. به نظر می رسد سخنان 

احتمال  از  او  نگرانی  به  ناظر  پورابراهیمی 
آتی  انتخابات  در  اصولگرایان  حمایت  عدم 
موضوعی  است.  اسالمی  شورای  مجلس 
برای  تریبون  پشت  از  او  تا  شده  باعث  که 

همفکرانش خط و نشان بکشد. 
آن  از  پس  چندی  پورابراهمی  سخنان 
و  تودیع  آئین  در  او  که  می شود  مطرح 
سخنان  از  پس  و  کرمان  استاندار  معارفه 
او  علیه  تندی  زاهدی سخنان  محمدمهدی 
زاهدی  علیه  تنها  نه  حاال  او  کرد.  مطرح 
از اصولگرایان سخن گفته  که علیه بخشی 
سیدحسین  واکنش  که  موضوعی  است. 
صابری از نیروهای ارشد اصولگرا در استان 
برگزاری  خواستار  و  شده  روبرو  کرمان 
شده  پورابراهیمی  محمدرضا  با  مناظره 
است. ماجرای عدم تغییر استاندار کرمان در 
ماه های ابتدائی تغییر دولت سیزدهم به یک 
اصولگرایان  میان  در  برانگیز  بحث  موضوع 

تبدیل شده بود. 
اصولگرایان  سیاسی  نیروهای  از  بخشی 
نمایندگان  از  تعدادی  که  بودند  معتقد 
شهباز  و  پورابراهیمی  محمدرضا  منجمله 
حسن پور با همراهی برخی روحانیون ارشد و 
سایر مسئوالن خواستار ابقای علی زینی وند 
موضوع  این  هستند.  کرمان  سابق  استاندار 
از  یکی  که  کرد  پیدا  بیشتری  زمانی شدت 
نزدیکان امام جمعه کرمان به عنوان معاون 
سیاسی امنیتی استاندار کرمان برگزیده شد. 

روز  در  زینی وند  شد  باعث  که  موضوعی 
رحمان  انتصاب  که  کند  تاکید  خود  تودیع 
نبوده  کرمان  جمعه  امام  توصیه  جاللی 
جدیدتر  و  جوان  نیروهای  از  بخشی  است. 
بابت  را  پورابراهیمی  کرمان  در  اصولگرا 
می دادند  قرار  خطاب  مورد  زینی وند  ابقای 
شد.  او  تند  واکنش  باعث  موضوع  این  که 
با  خود  سخنان  از  یکی  در  پورابراهیمی 
بود:  گفته  سلیمانی  سردار  صبر  به  اشاره 
که  رویکردی  واسطه  به  کرمان  در  برخی 
فکر می کنند انقالبی تر از سایرین هستند و 
بدترین رفتار را نسبت به حاج قاسم داشتند 
و می گفتند حاج قاسم کسی است که رابطه 

خود را با والیت و رهبری مشخص نکرده 
افراد  این  داد:  ادامه  پورابراهیمی  است. 
کرمان  در  هم  االن  و  بودند  حزب الهی نما 
جریان  و  انقالب  جریان  ادعای  و  هستند 

اصولگرایی و ارزشی دارند. 
درونی  چالش های  می رسد  نظر  به  حاال 
رسیده  جدیدی  مرحله  به  اصولگرا  جریان 
است. مرحله ای که پورابراهیمی به صراحت 
باید منتظر  انتقاد می کند.  از همفکران خود 
بود و دید در این هماورد داخلی کدام گروه 
پیش بینی   که  همانطور  و  می شود؟  موفق 
می شود اصولگرایان به سمت کنار گذاشتن 

پورابراهیمی می روند یا خیر؟

چرا  پورابراهیمی به اصولگرایان هشدار داد؟
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آنچه در پی می آید متن خالصه شده سخنان 
مرضیه آذرافزا عضو دفتر سیاسی حزب توسعه 
مرکزی  شورای  اخیر  جلسه  در  که  است  ملی 
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان بیان شده 
مباحث  بودن  طوالنی  دلیل  به  طبیعتا  است. 
نشریه صدای  در  درج  جهت  ازآن  بخش هایی 

تاک انتخاب شده است.
و صاحبان دغدغه  فعاالن سیاسی  برای همه 
پرسش این است که در شرایطی که می گوئیم 
حساس است و روز به روز هم اگر راهی برایش 

پیدا نکنیم حساس تر می شود، چه باید بکنیم؟
و  حاضر  جمع  مثل  جمعی هایی  اینجا  در 
جمع هایی که من در آن فعالیت می کنم نقش 
رادیکال  جریانات  به  کاری  من  دارند.  مهمی 
راه های هزینه بر هستند و حقیقتا  به دنبال  که 
را  خودمان  ما  ندارم.  هستند  براندازی  دنبال 
مسالمت آمیز  مدنی  در طیف طرفداران جنبش 
داریم.  باور  این  به  و  دانسته  خشونت پرهیز  و 
ولی در همین اردوگاه هم که طرفدار خط مشی 
دو  مشخص  طور  به  هستند،  آمیز  مسالمت 

رویکرد وجود دارد. 
رویکرد اول رویکردی هست که هنوز معتقدند 
باید روش های سازگارانه را پیشه کرد و نگاه شان 
به مسائل سیاسی هنوز ایجابی است. به شرکت 
در انتخابات فکر می کنند که کاندیدا بدهند. اگر 
داشته  کاندیدایی  بود،  زیاد  محدودیت ها  هم 
باشیم مثل آقای همتی که نه جامعه خیلی او 
و  او حشر  با  نه جریانات سیاسی  و  بشناسد  را 
نشری دارند. اما در همین وضعیت حداقلی هم 
نکته  این  ذکر  البته  کرد.  شرکت  انتخابات  در 
ضروری است که من به هیچ عنوان نمی خواهم 
در خصوص قابلیت های و شایستگی های آقای 

دکتر همتی تشکیکی ایجاد کنم. 
فکر  هم  من  که  رویکردی  این  به  جامعه  اما 
می کنم کار بسیار درستی بود جواب نداد. من در 
انتخابات گذشته باورمندانه در انتخابات شرکت 
کردم  داشت سعی  امکان  آنجائیکه  تا  و  کردم 
گوش  جامعه  ولی  کنم.  ترویج  را  دکترهمتی 
خودم  یک  درجه  خانواده  من  نداشت.  شنوائی 
را به سختی آوردم پای صندوق و رای دادند. از 
رای دادن شان پشیمان هم نیستند. ولی آنگونه 

که باید متقاعد نبودند. 
این رویکرد اول است که طرفدارانی در جبهه 
اصالحات دارد که معتقدند ما باید این مشی را 
ادامه بدهیم و هیچ راهی هم جز این وجود ندارد. 
حتی اگر کاندیدا نداشته باشیم چه برای مجلس 
باید  جمهوری  ریاست  برای  یا  شورا  برای  چه 
تن بدهیم به یک کاندیدایی که از جناح مقابل 
یکدست  و  هستند  طیف  هم  آنها  که  است- 
نیستند- ولی رویکرد توسعه گرایانه تری دارد و 
واقعیت های جامعه امروز ایران و جهان را بهتر 

می فهمد. 
از  بعضی  که  بود  کسی  الریجانی  آقای 
دارند،  ایجابی  نگاه  که  اصالح طلب هایی 

به  بشود،  کاندیدا  ایشان  اگر  می کردند  فکر 
کاندیدا  روحانی  آقای  که   92 سال  سبک 
به  رفتیم  ولی  نبود،  طلب  اصالح  و  شد 
آقای  روی  می شود  دادیم،  رای  ایشان 
داد.  انجام  را  محاسبه  همین  هم   الریجانی 
ولی ایشان را هم رد صالحیت کردند. رویکرد 
اصالح طلب هایی که دنبال روش های سازگارانه 
آمد  کنار  حاکمیت  با  باید  می گویند  و  هستند 
احتمال  و  هست  کماکان  روش هایی  چنین 
می دهم حزب تاک هم جزو همین گروه باشد. 
است.  اینگونه  کارگزاران  حاضر حزب  حال  در 
مهندس  آقای  مانند  اصالح طلبان  از  بخشی 
نبوی هم اینگونه فکر می کنند و هستند کسان 

دیگری که همین دیدگاه را دارند. 
است.  سلبی  مقداری  نگاهش  دوم  دیدگاه 
وجه  ولی  است؛  سلبی  درصد   100 نگویم  اگر 
فکر می کند  ایجابی اش می چربد.  به  سلبی اش 
اگر رفتار فعاالنه تری داشته باشد، مثال تحریم 
انگشت  بیائیم  و  باشیم  داشته  فعاالنه تری 
توسعه  برای  که  بخش هایی  روی  بگذاریم 
روی  ببریم  را  مانور  و  کرده  ایجاد  مانع  کشور 
این قسمت قضیه، جامعه ناراضی با ما همراهی 
خودش  برای  هم  گروه  این  کرد.  خواهد 
استداللی دارد که چرا ما باید چنین رویکردی 
را  رویکرد  این  ما  اگر  معتقدند  و  باشیم  داشته 
داشته باشیم مردم همراهی می کنند. این گروه 
شرکت در انتخابات مانند سال 1400 را رفتاری 

منفعالنه می دانند. 

نقدرویکرداول
دو  هر  بخواهیم  اگر  رویکرد  دو  این  در 
خودشان  برای  کنیم  داوری  منصفانه  را 
ولی  است.  توجه  قابل  که  دارند  استدالل هایی 
هیچ کدامشان نتوانستند یکدیگر را قانع کنند. 

گذشته  به  نسبت  جامعه  نارضایتی  چون 
افزایش یافته است، گروه دوم احساس می کند 
چندان  هم  این  است.  همراه تر  آنها  با  جامعه 
جامعه  بدنه  از  ما  چون  نیست.  اثبات  قابل 
که  نداریم  درستی  اطالعات  ایران  مدنی 
چه  می خواهد  نهایتا  رویکرد  دو  این  به  نسبتا 
می توانیم  آنچه  بگیرد.  پیش  در  را  رویکردی 

 1400 انتخابات  در  که  است  این  بگوئیم 
استقبالی از رویکرد اول نشد. چنین دوگانه ای 
ایجاد شده  پارسال  از  بگوئیم  نمی توانیم  ما  را 
و   84 سال  از  ماجرا  این  عطف  نقطه  است. 
آقای  که  وقتی  دانست.  انتخابات  دوم  مرحله 
هاشمی و آقای احمدی نژاد رفتند به دور دوم، 
این دوگانه را به شدت در بین نخبگان سیاسی 
داشتیم.  اما جامعه حالت بینابینی بود. بهرحال 
17 میلیون رایی که به اقای احمدی نژاد و 10 
شد،  داده  هاشمی  آقای  به  که  رایی  میلیون 
در  قبولی  قابل  مشارکت  یک  دهنده  نشان 
می کند.  فرق  خیلی  امروز  با  که  بود   جامعه 
وارد  ایرادهایی  رویکر  دو  این  از  هرکدام  به 
است و یک پرسش هایی می شود از آنها مطرح 
کرد. در مورد رویکرد اول می شود گفت جامعه 
برای این روش متقاعد نیست. تحریمی که ما 
1400 با آن روبرو شدیم که کارساز شد به نفع 
جریان اقتدارگرا، یک تحریم منفعالنه از طرف 
مردم بود نه تحریم فعال. اگر تحریم فعال بود 
آن  از  را  شاید می توانستیم یک سویه موثری 
ببینیم. مردم االن سرشان را انداخته اند پائین، 
کسی که رای داده یا رای نداده اصال به روی 
که  جاهایی  یک  یعنی  نمی آورد.  هم  خودش 
ترجیح  ندادند  رای  که  آنهایی  می شود  بحث 
می دهند در هیچ بحثی شرکت نکنند. این البته 
منفعالنه  مشارکت  عدم  یعنی  است.  بد  خیلی 
یا تحریم منفعالنه ضررش به مراتب بیشتر از 
خودکشی  جامعه  اینکه  است.  دیگری  کار  هر 
سیاسی می کند می خواهد با بی اعتنائی از کنار 

قضیه بگذرد. 
بنابراین ما به سبکی که رویکرد دوم می گوید 
جامعه آماده یک انفجار است نمی توانیم بگوئیم 
حتما این اتفاق می افتد. ولی با رویکرد اول هم 
آنچه  برای  بگوئیم که جامعه  را  این  می توانیم 
جامعه  اگر  نیست.  متقاعد  می گوئید  شما  که 
خودش را به آن راه زده است، اما طرفدار شما 
هم نیست.  اگر سوال شود جواب شما برای این 
موضوع چیست من جوابی برای آن نشنیده ام. 
افکار  با  رابطه  در  کالن  تحلیل  از  نظر  صرف 
عمومی، مشخص نیست که این مساله جواب 

بدهد. 

برایآمدنهاشمیدر84باید
زمینهسازیمیشد

چیزی که در رویکرد اول ما می بینیم این هست 
که مشکالتی که در قدرت هست را می شناسد 
و موازنه قدرت را هم می داند. به نظرمن هیچ 
کس به اندازه مرحوم هاشمی رفسنجانی موازنه 
ایشان  نمی داد.  تشخیص  ایران  در  را  قدرت 
خیلی درست این موضوع را می دانست و متوجه 
بود. به همین علت هم با همه محدودیت هایی 
که در سال های آخر برای ایشان ایجاد کردند، 
هرگز خودش را از حاکمیت جدا نکرد و بسیاری 
این که می دانست  برای  کرد.  درستی هم  کار 
در جامعه با این موازنه قدرتی که هست، کسی 
که از قدرت بیاید بیرون ارتباطش با مردم قطع 
می شود و عمال حرفش از ثمربخشی می افتد. 

به همین علت آقای هاشمی به درستی تا روز 
ایرادی که  اما  نکرد.  از قدرت کناره گیری  آخر 
می شود به مشی ایشان گرفت چه آن زمانی که 
رئیس جمهور بودند چه زمانی که رئیس مجلس 
بودند این است که اعتنائی به تب و تاب های 

زیر پوست شهر نمی کردند. 
من خودم یک بحثی با آقای کرباسچی داشتم 
و ایشان هم این را تائید کردند و گفتند: »سال 
خاتمی  آقای  کاندیداتوری  بحث  وقتی   137۵
کاندیداتوری  با  شدت  به  نفر   2 بود،  مطرح 
آقای خاتمی مخالف بودند یکی من و یکی هم 
عبداهلل نوری. ما می گفتیم حرف هایی که آقای 

خاتمی می زند در جامعه خریدار ندارد.«
بوده  این  نظرش  هم  نبوی  بهزاد  آقای  حتی 
وقتی  روز سوم خرداد  نبوی گفت  آقای  است. 
ستاد  در  آمدیم  ما  که  وقتی  شد،  اعالم  آرا 
مرکزی آقای خاتمی با آقای کرباسچی رخ به 
رخ شدیم، هر دو گفتیم پس جامعه به توسعه 
در  شد  موجب  غفلت  این  دارد.  توجه  سیاسی 
حتی  شود.  شگفت زده  نظام  کلیت  خرداد  دوم 
سال 84 وقتی که جناب آقای هاشمی کاندیدا 
نداشتند.  موضوع  این  به  توجهی  هم  شدند 
نبودند.  قضیه  این  متوجه  ایشان  طرفدارهای 
اگر متوجه بودند به هیچ عنوان ایشان کاندیدا 
بشوند  کاندیدا  می خواستند  اگر  یا  نمی شدند. 
مدت ها  از  مفصل  گفت وگوهای  با  آن  از  قبل 
قبل بایستی زمینه سازی می کردند و طرفداران 
موقع  آن  من  می کردند.  متقاعد  را  اصالحات 
را  نبوی  آقای  نظر  بودم  مشارکت  جبهه  عضو 
هاشمی  آقای  پیشنهاد  ایشان  که  می دانستم 
را  مشارکت  بچه های  از  جمعی  است.  داده  را 
بردم پیش ایشان تا آقای نبوی اینها را متقاعد 
کند. آقای نبوی هم موازنه قدرت را به نسبت 
یعنی  نشد.  موفق  ولی  می دانست.  خیلی ها 
به   84 سال  اول  دور  که  جوانانی  از  بخشی 
نه در دور دوم شرکت  دادند،  رای  آقای معین 
کردند و نه شرکت در انتخابات را ترویج کردند. 
کردند.  تحریم  را  انتخابات  دوم  دور  در  عمال 
این تصمیم درست بوده یا غلط بوده منظور من 



نیست. منظور من این است که جامعه سیاسی 
به  اهمیتی  هم  کس  هیچ  نبود.  متقاعد  ایران 
این موضوع نمی داد. که اگر صالح هست آقای 
باید  قبل  مدت ها  از  بیاند  رفسنجانی  هاشمی 
فعاالن  حداقل  کرد.  متقاعد  را  جامعه  و  رفت 
دالیل  بایستی  حداقل  کرد.  متقاعد  را  سیاسی 
داد.  ارائه  مباحثی  در  را  تصمیم  این  سیاسی 
ولی نتایجش را دیدیم و از سال 84 کشور به 
سراشیبی سقوط کشیده شد. خوب بود اگر آقای 
هاشمی می آمد قبل از آن هواداران، دوستان و 
خانواده ایشان جلسات بحث و گفت وگویی را با 
احزاب سیاسی و با فعاالن سیاسی برگزار کنند، 
و موضوع آمدن آقای هاشمی و ضرورت آمدن 
ایشان را جا می انداختند. حداقل فعاالن سیاسی 

در احزاب متقاعد می شدند. 
خود  حیات  آخر  سال های  در  هاشمی  آقای 
آن  از  قبل  تا  اقبال شد.  مردم صاحب  بین  در 
مردم آقای هاشمی را شخصیت بسیار موثری 
می دانستند ولی محبوب نبود. شما بگویید اشتباه 

جامعه است من می پذیرم. ولی محبوب نبود.
به  که  ایرادی  ولی  اولم  رویکرد  طرفدار  من 
گرفت  می توان  اصالح طلبان  گرایش  این 
تب  به  توجهی  هم  االن  همین  همین هاست. 
و  ندارند  ما  جامعه  پوستی  زیر  های  تاب  و 
محاسبات شان بیشتر محاسبات در قدرت است. 
به  جامعه  که  آوردیم  شانس  خرداد  دوم  در  ما 
شکل مدنی به عرصه ورود، اما جامعه ما نشان 
داده اگر غفلت کنیم ممکن است شورش های 

96 و 98 تکرار  شود. 
و  طلبی  قدرت  به  را  هاشمی  آقای  گاه  هیچ 
کسی  اگر  حتی  نمی کنم.  متهم  پرستی  قدرت 
غلطی  کار  نیت خوانی  باشد  این  هم  نظرش 
است. آقای هاشمی برای اینکه خودشان را در 
شجاعی  بسیار  آدم  بدهند  قرار  آزمون  معرض 
بودند. وقتی تشخیص می دادند می آمدند وسط 
و از باخت هم واهمه ای نداشتند. این شجاعت 
دیگری  چیزی  من  حرف  است.  کم نظیری 
وارد  که  کسی  است  این  عرضم  من  است. 
زیرپوست  به  نگاهی  نیم  باید  سیاست می شود 
جامعه داشته باشد. من در طیف کسانی نیستم 
که بگویم حذف ایشان یا حمله به ایشان کار 

درستی است. 

نقدرویکرددوم
رویکرد دوم برای خودش استدالل هایی دارد. 
هم   88 سال  آمدیم.   92 سال  ما  که  معتقدند 
متقاعد  را  جامعه  و  آمدیم  نبود.  متقاعد  جامعه 
کردیم. بعد از آن جامعه به کما رفت، اما بازهم 
هم  باز  احمدی نژاد  کاری های  خراب  خاطر  به 
به این فکر افتاد که یک بار دیگر امتحان کند 
و آمد انتخاب آقای روحانی را هم انتخاب کرد. 
هر  دوم  سال  چهار  شد،  خوب  اولش  سال   4
هم  آن  بقی  ما  و  کرد  کرد،  ترامپ  که  کاری 
مشخص ترین  گرفت.  صورت  کشور  داخل  در 
سیاست  در  توفیق  که  روحانی  دولت  دستاورد 
شد  خارج  ایشان  دست  از  عمال  بود،  خارجی 
روحانی  دولت  بگویند  تا  کردند  بالاثر  را  آن  و 
هیچ دستاوردی نداشته است. جامعه وقتی این 
موضوع را می بیند مي گوید چرا باید این راه را 

ادامه بدهم. 
کنم  مطرح  می توانم  را  پرسش هایی  من  ولی 
از کسانی که رویکرد دوم را پیگیری می کنند و 

نمادهای مشخصی هم دارد. 
این افرد هنوز طرفدار جریان اصالحی هستند 
و فکر می کنند هنوز ظرفیت هایی برای حرکت 
اصالحی وجود دارد. ولی ایشان از رویکرد دوم 
ورود کرده به فضای سیاسی. من این پرسش ها 
دریافت  جوابی  و  پرسیدم  هم  آنان  خود  از  را 

نکردم.
کدام  با  نداریم  فراگیری  نهاد  هیچ  االن  ما 
سازمان می خواهیم این موضوع را دنبال کنیم. 
مطالباتی  سیاسی  رهبران  که  جامعه  کدام  در 
بدون شبکه  به حق می دانستند  را  داشته و آن 
را  مطالبات خود  توانسته اند  اتکا  قابل  اجتماعی 
دنبال کنند. االن پرشمارترین حزبی که داریم، 
اختالف  جور  هزار  است.  نه  گروی  آن  هشت 
خود  ندارد.  انسجامی  هیچ  و  هست  آن  درون 
حزب توسعه که من عضو موسسش بودم، حتی 
فضای سیاسی هم به درستی آن را نمی شناسد. 
است،  نبوی  بهزاد  آقای  حزب  این  فکر  اتاق 
است.  نوروزی  صادق  است،  آرمین  محسن 
مبرزترین چهره های سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی اتاق فکر حزب توسعه هستند، ولی در 
فضای سیاسی شناخته شده نیست چه برسد به 

بدنه اجتماعی. 
ما از این شعارهای تند هم ندادیم و نخواهیم داد 
به خاطر اینکه موقعیت خودمان را می شناسیم. 
کسی که گفت مردم بیائید در خیابان حکومت 
نظامی را بشکنید امام خمینی بود. او می دانست 
که چه زیر مجموعه ای داشت. ما هم می دانیم. 

لذا نمی توانیم حرف های بزرگ بزنیم. 
ما رسانه فراگیر نداریم. چهارتا روزنامه چهارتا 
نشد  که  می خوانند  خاصی  آدم های  که  سایت 
آقای  توئیت  تاج زاده،  آقای  توئیت  رسانه. 
مگر  را  اینها  مرعشی  آقای  توئیت  میردامادی، 
چند نفر می خوانند. 10 هزار نفر می خوانند چه 
ربطی دارد به یک جامعه 80 میلیونی که باید 

روی 30 میلیون آن حساب کنیم.
غیر از رسانه ملی که بی اعتبار شده ولی بازهم 
بعد  دارد،  مجموعه اش  زیر  با  شبکه ای  ارتباط 
از کشور  این، رسانه های فارسی زبان خارج  از 
هستند که در ایران به صورت میلیونی شنونده 
و بیننده دارد. بهرحال اثرگذاری دارند. البته آن 
الحمداهلل  اثرگذاری که خودشان دوست دارند، 
ندارند. غیر از آنچه جریان دیگری رسانه ای دارد 

که رسانه اش بتواند یک ذره با اینها رقابت کند.
ما  مالی  منابع  است.  مالی  منابع  بعدی  مساله 
طلبان  اصالح  از  بعضی  چه هست؟  جامعه  در 
از  بعضی  تمکنی که  با همین  متمکن هستند. 
احزاب از آن تغذیه می کنند، اما در حزب توسعه 
تا  کنیم  کار  با صرفه جوئی  باید  به شدت  ملی 
بتوانیم هزینه ها را بپردازیم. اینجوری نیست که 
یک جیب های پرپولی باشد که این پول ها خرج 
آموزش بشود، خرج کارهای ترویجی بشود. این 
چیزها مساله ای نیست که بشود بدون پول آن 

را حل کرد.
اصالح  علیه  جریانات  تمام  شرایط  این  در 
چپ های  سلطنت طلب ها،  هستند.  طلبان 
اصالح طلبان  دشمنان  اقتدارگرا  جریان  تندرو، 
دشمن  اگر  هم  اصولگرایان  از  بخشی  هستند. 
نگوئیم ولی مخالف جدی اصالح طلبان هستند. 
جنبش عدالت خواه دانشجوئی و تیپ های مثل 
اشتری هم دشمن اصالح طلبان هستند.  وحید 
اصالح طلبان  طرفدار  که  است  این  حداقل اش 

نیستند. 
حمایت  و  سازمان  و  پول  که  شرایط  این  در 
هدف  هم  سیاسی  جریانات  تمام  و  نداریم 
اولشان برای زدن و حذف کردن اصالح طلبان 
را  نخبگان  نه  در حال حاضر  ما  یعنی  هستند. 
داریم. نه بدنه اجتماعی را داریم. روی چه باید 
حساب کنیم؟ البد روی نیروهای کف خیابان. 
ارتباطی  اصال  خیابان  کف  نیروهای  با  ما 
نیست.  ما  مطالبه  آنها  مطالبه  اصال  نداریم. 
فارسی  رسانه های  که  هستند  نیروهائی  اینها 
زبان می توانند اینها را بچرخانند. وادارشان کنند 
این وسط یک  بروند.  تند  توی خیابان،  بریزند 
خونی ریخته شود آنها پیراهن عثمان کنند، هی 

ویدئو پخش کنند و تهییج ایجاد کنند. 

نقدبراندازی
از جمهوری  عبور  به  معتقد  از کسانی که  من 
اسالمی هستند یک سوال کردم. من گفتم فرض 
کنیم 22 بهمنی اتفاق بیفتد و ایندفعه جمهوری 
اسالمی برود. روز 23 بهمن را مجسم کنید. از 
یک طرف چپ های تندرو آمده اند. از یک طرف 
مجاهدین خلق برگشته اند. از یک طرف حزب 
که  سالح هایی  با  مهتدی  عبداهلل  آقای  کومله 
از عربستان و اسرائیل گرفته آمده است. حزب 
جدائی خواه  بلوچ های  آمده.  کردستان  دموکرات 
آمده اند. االحوازیه آمده اند. رضا پهلوی هم آمده. 
اصالح طلب ها هم هستند. شما فکر می کنید چه 
کسی قرار است این ها را متحد کند؟ اصال این ها 
قرار  دارند؟ کی  با همدیگر  چه فصل مشترکی 

است کشور را جمع کند. 
روزی  چنین  نخواسته  خدای  الل  زبانم  اگر 
طلب ها  اصالح  توان  بیفتد،  اتفاق  ایران  برای 
برای جمع کردن کشور چقدر است. روی چی 
می توانند حساب کنند؟ اینها مسائلی هست که 

باید پاسخ داده شود. 
از  ما  وقتی  هم  ساختاری  اصالحات  مورد  در 
اصالحات ساختاری صحبت می کنیم. باید نگاه 
کنیم به نیرو و امکانات مالی مان. باید نگاه کنیم 
بگوئیم.  داریم  را  آنها  اگر  سازمان دهی  مان.  به 
حکومت  تضعیف  االن  چی؟  نداریم  اگر  ولی 
ایران  مرکزی به نفع روند دموکراتیزاسیون در 

نیست.
به جمهوری  تعلق خاطر نسبت  ما چه  یعنی   
من  باشیم.  نداشته  چه  باشیم  داشته  اسالمی 
اسالمی.  جمهوری  به  نسبت  دارم  خاطر  تعلق 
جمهوری اسالمی را میراث تاریخی برای کشور 

ایران می بینم. 
هم  انتقاد  ندارم،  قبول  اصال  را  فعلی  شرایط 
به  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  ولی  دارم. 
دارم.  تعلق خاطر  تاریخی کشور  میراث  عنوان 
همانطوری که به جنبش مشروطه تعلق خاطر 
شدن  ملی  جنبش  به  که  طور  همان  دارم. 
صنعت نفت تعلق خاطر دارم. ولی معناش این 
نهضت  به  مشروطه  نهضت  به  ما  که  نیست 
بگیریم  ایراد  نخواهیم  نفت  ملی شدن صنعت 
اینها  بگویئم.  نخواهیم  را  آن  کاستی های  و 
اتفاقاتی است که با بضاعت ملی افتاده است و 
ما هرگز نباید بضاعت ملی مان را تحقیر کنیم. 

نداشته  خاطر  تعلق  کسانی  است  ممکن  ولی 
راجع  ما  است.  سیاسی  تحلیل  مساله  باشند. 
به  راجع  نمی کنیم.  صحبت  ذائقه هایمان  به 
تضعیف  نمی کنیم.  صحبت  احساسات مان 

حکومت مرکزی در ایران کامال به ضرر کشور، 
کشور  ملی  امنیت  و  مصالح  و  ارضی  تمامیت 
است. جامعه ایران جامعه تک نهادی است. به 
خاطر همین است که اینقدر بر سر دموکراسی 
در  که  است  این  عرضم  داریم.  مانع  خواهی 
تهدیدآمیزی  رویکرد  دوم  رویکرد  شرایط  این 
رویکرد  این  برای  ضمانتی  هیچگونه  است. 
وجود ندارد. به همین علت است که ما باید به 

راهکارهای دیگری فکر کنیم.

نبایدجامعهرابهسمتناامیدی
بیشترسوقدهیم

ما نباید هیچ کاری بکنیم که جامعه را به سمت 
ناامیدی بیشتر سوق بدهیم. جامعه ای که هیچ 
نهاد اجتماعی ندارد، ناامیدی این جامعه منجر 
به انفعال می شود یا شورش. هر دوی این ها به 
ضرر روند توسعه در کشور است. ولی واقعیت 
این است که چون حکومت نهاد بالمنازع است 
فروپاشی  معنی  به  مرکزی  حکومت  تضعیف 
دنبال  نباید  اصالح طلب ها  هرگز  است.  کشور 
این قضیه بروند. این قضیه به شدت خطرناک 
نباید  کشور  فروپاشی  جرم  شریک  ما  و  است 

باشیم. 
تربیت  می آید،  بر  دست مان  از  ما  که  کاری 
سیاسی  کادر  است.  خودمان  احزاب  در  کادر 
احزاب  در  ما  فکر  تولید  است.  فقیر  بسیار  ما 
باید  ما  می شود.  انجام  محدودی  افراد  توسط 
دوم  و  اول  حلقه های  باید  کنیم.  تکثیر  را  این 
حزبی خودمان را تقویت کنیم. به فکر ساختن 
کارهای  مساله  باشیم.  اجتماعی  شبکه های 
کار  اینکه  نه  خیریه ای.  کارهای  اجتماعی، 
اغراض  آن  پشت  بکنیم  بخواهیم  سیاسی 
کارهایی  دنبال  برویم  دقیقا  باشد.  سیاسی 
مساله  باشد.  مردم  کردن  راضی  آن  هدف  که 
گفت وگوی  هیچ  االن  است.  گفت وگو  بعدی 
بین االحزابی وجود ندارد. حتی جبهه اصالحات 
آنجا  در  یعنی  نیست.  اتکا  قابل  نهاد  یک  هم 
اتحاد، اتحاد است و کارگزاران کارگزاران. فرقی 
نمی کند. هر کدام ساز خودشان را می زند. چون 
یگانه  استاندارد  یک  باید  نمی کنند.  گفت وگو 
می گوئیم  از کشور  خارج  در  اگر  باشیم.  داشته 
در  قدرت  ولی  است  اسالمی  با جمهوری  حق 
دست جمهوری اسالمی نیست. ما باید سیاست 
تنش زدا در پیش بگیریم. بنابراین همان جوری 
الملل  بین  نظام  در  باید  می کنیم  توصیه  که 
باید موازنه قوا را بشناسیم، در داخل کشور هم 
باید تنش زدائی کنیم. باید با کانون های قدرت 
تنش زدائی کنیم. نه آنها مثل ما می شوند نه ما 
روش های  از  نباید  ولی  بشویم.  آنها  مثل  باید 
فرصتی  هیچ  از  ببریم.  استفاده  آمیز  مخاصمه 

هم نباید رویگردان بشویم.
 االن برای انتخابات بعدی باید از هر روزنه ای 
برای اینکه در قدرت باشیم استفاده کنیم. چون 
حضور در قدرت امکان ارتباط با توده های مردم 
را برای ما فراهم می کند. من آقای جهانگیری 
را مثال بزنم. آقای جهانیگری وقتی معاون اول 
بود می توانست با مردم ارتباط داشته باشد. االن 
ارتباط  می تواند  کجا  با  نیست  اول  معاون  که 
با  می تواند  مجلس  نماینده  یک  باشد.  داشته 
هیچ  نباشد  وقتی  ولی  باشد  ارتباط  در  مردم 
این موضوع فکر  به  باید  ما  لذا  ندارد.  ارتباطی 

کنیم.  
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محمدمهدی 
عرب نژاد

یادداشت

  انقالب اسالمی ایران با قیام مردم ایران 
به رهبری حضرت امام خمینی که موجب 
سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۵7 شد. اندیشمندان 
مردم  شناسی،  جامعه  نگاه  با  مختلفی 
شناسی، علوم سیاسی و ... همچون میشل 
فوکو، اولیوله روا، کریستیان برومبرژه، ژان 
پیر دیگارد، موریس دوورژه، روژه گارودی، 
کریستین بونو، ژال پل سارتر، ریمون آرون 
روند تغییر و تحول انقالب اسالمی، چرایی 
و چگونگی انقالب را مورد تحقیق و مطالعه 
قرار دادند و برداشت های خود را در قالب 
ارائه نمودند. در  کتاب و مجموعه مقاالت 
ادامه سلسله مباحث هارمونی انقالب ابتدا 
به معرفی دیدگاه های متفکرین خارجی و 
سپس تئورسین های انقالب اسالمی می 

پردازد. 
بخش اول: میشل فوکو

میشل فوکو  از جمله فیلسوفان و متفکرین 
پست مدرن در زمینه قدرت و تاریخ صاحب 
نظر بوده و در تحلیل پدیده های اجتماعی 
همواره دو عامل قدرت و تاریخ را دخالت 
محصور  قدرت  است  معتقد  او  دهد.  می 
ماده  نیست و همچون  ایی  در دست عده 
است  جریان  در  ها  انسان  بین  در  سیالی 
قدرت  ندارد.  به طبقه خاصی  اختصاص  و 
که  است  راهبردی  و  استراتژی  همچون 
ایجاد شبکه ارتباطی درهم تنیده بین انسان 

ها می شود.
فوکو و انقالب اسالمی ایران

   میشل فوکو باصدور بیانیه هایی در سال 
197۵ میالدی به حمایت از آزادی خواهی 
مردم ایران بر ضد نظام مستبد شاهنشاهی، 
در کنار دیگر اندیشمندان فرانسوی تبدیل 

او  شد.  ایرانیان  برای  آشنا  ایی  چهره  به 
آمد  ایران  به   13۵6 سال  در  سفری  طی 
رفت  آبادان  و  قم  تهران،  شهرهای  به  و 
با انجام یک پیمایش علمی متوجه شد  و 
جزء  خواهند  نمی  هیچ  ایران  مردم  که 
حکومت اسالمی. آنها نه درد مسکن و نه 
درد نان دارند در حالیکه تصویری صحیح از 
حکومت اسالمی در ذهن ندارند. از نظر او 
انقالب اسالمی ایران، انقالبی منحصر به 
فرد در زمانه خود است که تا به حال تکرار 
دو خصوصیت  از  یک  هیچ  و  است  نشده 
کالسیک حرکت های انقالبی را که شامل 
طبقه  یک  پیشروی  و  طبقاتی  مبارزات 
انقالبی است را ندارد. همچنین به نظر او در 
انقالب اسالمی ایران جبهه بندی سیاسی 
و  ندارد  وجود  سیاسی  دینامیک  معنای  به 
بود  ایران  مردم  جمعی  اراده  از  ناشی  این 
می  تاکید  کشورشان  از  شاه  خروج  بر  که 
کردند. از نگاه فوکو انقالب اسالمی ایران 
گسستی در تاریخ و نقطه ایی برای شروع 
فصل جدیدی برای مردم ایران بوده است 
ایران در یک  تمام مردم  از سوی دیگر  و 
حرکت هماهنگ بصورت دسته جمعی و در 
انقالبیون  قالب قدرت نهان در روابط بین 
توانستند نظام شاه را کنار بزنند.    ایرانیان 
با انقالبشان، بازگشتی به معنویت از دست 
رفته خود داشتند و یک نوع معنویت سیاسی 
را با عقالنیت سیاسی همراه کردند که منجر 
به وقوع انقالبی منحصر به فرد شد و این 
ایران  مردم  دین  در  ریشه  گرایی  معنویت 
دارد، دینی که شامل سمبل هایی همچون 
امام حسین)ع( است. کتاب ایران روح جهان 
بی روح حاصل کنکاش وی درباره تحوالت 

انقالب اسالمی از سال 13۵6 می باشد.

گسل های اجتماعی را جدی بگیریم
 شرایط امروز کشور ما متاثر از مسایل مختلف سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... است که وضعیت 
منحصر به فرد و خاصی دارد. اگرچه دیگر استفاده از 
نظر  به  ای  کلیشه  کنونی«  عبارت »شرایط حساس 
می رسد اما پرواضح است که اتفاقات جامعه به گونه ای 
جلو رفته است که شرایط »امروز«کشور به معنای واقعی 
کلمه »حساس« است. ما در روزهایی زندگی می کنیم که 
ویرانگرترین فشارهای اقتصادی بر کشور ما وارد می شود و 

متاسفانه لطمات بسیاری به اقتصاد کشور زده است.
 این لطمات موج های افسارگسیخته تورم، گرانی، بیکاری 
و فقر را روانه توده های مردم کرده، و »گله مندی مردم« 
چیزی نیست که کسی بتواند بر آن سرپوش بگذارد. در این 
بین گسل های اجتماعی متنوع جامعه نیز منبعث از اتفاقات 
متعددی که در حوزه های مختلف رخ داده و یا می دهد، هر 
یک به تنهایی آمادگی ایجاد یک زلزله اجتماعی ویرانگر 
را دارند که اگر به آنها آن گونه که الزم است توجه نشود 
فاجعه خواهد آفرید.  شاید مهمترین گسل اجتماعی جامعه 
ایران که در ابتدا الزم است به آن اشاره شود »فاصله مردم 
و مسئوالن« است. فاصله مردم و مسئوالن در اثر عدم 
درک متقابل روز به روز بیشتر می شود و متاسفانه گویا 
بنایی برای حل آن وجود ندارد. البته که راه آن ساده است: 
داشتن زبان گفت وگو! شاید به نظر آسان بیاید اما در حقیقت 
هیچ کدام از قوای سه گانه ویا سایر دستگاه ها در جامعه 
امروز ایران »زبان گفت وگو مطلوب با مردم« را  ندارند و 
به همین دلیل درک مشترکی بین مردم و حاکمیت بر سر 
اکثر مسایل نیست. عدم درک متقابل است که منتقدین را 
به چشم دیگر می نگرد. اگر گوش شنوایی هست راه حل 
مقابل با این گسل ویرانگر گفت وگو است. این گفت وگو 
نمی بایست دستوری و با نگاه های دیوان ساالرانه و از 
باال به پایین باشد. حتما الزم است که این زبان مشترک 
از  مردم ساالرانه، سازمان یافته و سازنده باشد. بسیاری 
برخوردها و رفتارهایی که این روزها صورت می گیرد، 
بیانگر آن است که در روزهایی که مردم دل مشغول 
معیشت و اقتصاد خانواده شان هستند اولویت چیزهای 
دیگریست. گشت های ارشاد و جداسازی مردان از زنان 
و قدرت نمایی های اجتماعی و ... با تبلیغات پر طمطراق 
و درشت این نگاه را بین مردم ترویج می کند که در 
شرایطی که آنها در بدترین شرایط مادی زندگی می کنند 
کسی صدای آنها را نمی شنود. اگر برنامه ای تلویزیونی را 

به عنوان بهترین برنامه انتخاب کنند، همان برنامه حذف 
می شود. اگر بازیگرشان در جهان مطرح شود، همان روز 
ممنوع الکار می شود.  اگر زنان برای تماشای فوتبال بلیط 
بخرند با گاز فلفل از آنها استقبال می شود. در حالی که 
جامعه ایران از نارضایتی به خشم رسیده و نگاه مردم از 
»ناکارآمدی« به »بی کفایتی« در حال تنزل است، چگونه 
عده ای می توانند نمک بر این زخم بپاشند و با تصمیم های 
تنش زایی که در طول زمان هیچ گاه اثربخش نبوده است  
بر عمق این گسل ویرانگر بیافزایند؟ گسل دیگری که 
اجتماع ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد گسل های 
قومی، فرقه ای، قبیله ای و محلی است. یک نمونه بارز آن 
را در رفتارهای عجیب برخی از نمایندگان استان  می توان 
دید. آنجا که بحث استقالل جنوب استان مطرح شد و 
امواج گسترده ای از اظهارات غیرکارشناسی و بی ارزش 
روانه جامعه شد. گویا نمایندگان استان عادت کرده اند که 
از هر مساله ساده ای بحران های الینحل بسازند. انگار تا 
تنش آفرینی نکنند  و آرامش را از جامعه نگیرند کاری از 
پیش نمی رود! گسل دیگری که نیاز است حتما به آن 
توجه شود »یاس و ناامیدی« بزرگی است که جامعه و به 
خصوص نسل جوان را در بر گرفته است. توهین به شعور 
ایرانیان از طریق کودک پنداری آنان در موتورهای جستجو 
اگرچه نخواهد توانست دسترسی به محتوای غیراخالقی را 
-برای مخاطبان بسیار محدود آن که گویا دغدغه طراحان 
این تصمیم بوده است-دشوار کند، اما کاربران ایرانی را 
»به شدت تحقیر« می کند. این تحقیر چیزی نیست که 
جامعه آن را فراموش کند. روی دیگر این سکه »خشم« 
است. اگر این روزها در هر نوع از اعتراضات مردمی -که 
اکثرا ناشی از فقر و بحران های معیشتی و عدم پرداخت 
حقوق و ... است- شعارهای ساختارشکنانه شنیده می شود 
یکی ازدالیل آن را می توان همین خشمی دانست که به 
شکل مداوم و هر روزه به توده های مردم وارد می کنیم. 
در حقیقت شعارهای ساختارشکنانه معترضان نه برای آن 
داده می شوند که مطالبات سیاسی و ساختاری را دنبال 
کنند، بلکه به آن دلیل ارایه می شوند تا خشم را از »این 
سو« به »آن سو« منتقل کنند. به همه تصمیم گیران این 
عرصه الزم است عرض شود که برخی تصمیم ها شاید 
در الیه های ابتدایی و اولیه ساده، راحت و موثر به نظر 
برسند اما حتما پس از اجرا اگر درست ارزیابی شوند کامال 

مشخص است که چیزی جز ضررهای ممتد نیستند. 
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در  برخی  که  است  افتاده  اتفاقی  چه 
و  کسبه  که  همیشگی شان  حامیان  مقابل 
را  آنها  و  گرفته اند  قرار  اند  بوده  بازاریان 
از قدیم االیام  به »وقاحت« متهم می کنند؟ 
به شکل خودجوش  مذهبی  این جشن های 
است.  شده  می  برگزار  بازاریان  و  کسبه 
تروریسم  با  جنگ  درگیر  کشور  که  امروز 
به  بازاریان  و  کسبه  آمریکاست  اقتصادی 
دارد که  انتظار  این جبهه  عنوان خط مقدم 

مذهبیون صدای این قشر باشند. 
همواره  گذشته  قرن های  طی  در 
مردمی  واسطه  به  مذهبی  مراسم های 
بودنشان )نه به حرف بلکه در عمل( مرجعی 

برای گردهمایی های آحاد مردم بوده اند.
 اما به نظر می رسد ما امروز با پدیده ای 
روبرو هستیم که برخی جریان های سیاسی 
تریبون  تا  هستند  مردم  با  رقابت  حال  در 

این  و  بگیرد  عهده  بر  را  مراسم ها  این 
باعث  که  است  زننده  آسیب  آنجا  از  نکته 
شود. مراسم ها  این  با  مردم  ارتباط   قطع 

نگران کرده است و  را  نگارنده  موضوع که 
است  نظارتی  مراجع  بیشتر  بررسی  نیازمند 
و  هزینه ها  این  ناکرده  خدای  که  آنست 
زمینه های  که  خیریه  ظاهر  به  فعالیت های 
که  آنگونه  دارند،  را  رای  آوری  جمع 
شورای  انتخابات  قبل  دوره  در  آن  شایعات 
از  که  نباشد  گونه ای  به  شد،  شنیده  شهر 
برخی  سیاسی  استفاده  راستای  در  مردم 
این هزینه کردها در  گروه ها استفاده شود و 
باشد. جهت دار  قهرمان سازی های   راستای 

پرداختن به مساله غدیر به طور حتم امری 
هدف  گاه  هیچ  اما  نیکوست  و  پسندیده 

وسیله را توجیه نمی کند.

هارمونی انقالب

دبیرکل  سوی  از  احکامی  صدور  با 
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان 
منصوب  جمعیت  این  جدید  مسئوالن 

شدند.
برپایه این احکام آقایان محمدحسین 
و  سیاسی  معاون  عنوان  به  یزدانپناه 
معاون  عنوان  به  محمدعرب پور  آقای 

اجرائی دبیرکل انتخاب شدند.
امورحوزه ها  واحد  ارتقای  با  همچنین 
زاده  جمالی  احسان  آقای  معاونت  به 
به عنوان معاون امورحوزه های دبیرکل 

برگزیده شد.
امیرخسروی  عرفان  آقای  همچنین 
جمعیت  اقشار  واحد  رئیس  عنوان  به 

برگزیده شد.

رحیم  آقای  دیگر  احکامی  اساس  بر 
حوزه  رئیس  عنوان  به  شهمراددخت 
شیرباز  آقای  فهرج،  شهرستان 
حوزه  رئیس  عنوان  به  شرفعلی پور 
هاشم  آقای  ارزوئیه،  شهرستان 
میرزاهاشمی به عنوان رئیس حوزه انار 
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان 

برگزیده شدند.
براساس اساسنامه انتخاب مسئوالن 
پیشنهاد  با  جمعیت  مختلف  ارکان 
دبیرکل و رأی شورای مرکزی و صدور 
حکم از سوی دبیرکل صورت می گیرد. 

جمعیت  مرکزی  شورای  جلسات 
به  کرمان  استان  آزادی  و  توسعه 

صورت ماهانه برگزار می گردد.

انتخاب مسئوالن جدید جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان ادامه از صفحه سوم
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استان کرمان  آزادی  و  توسعه  دبیرکل جمعیت 
بی عرضگی  می گفتند  قبال  اصولگرایان  گفت: 
در  االن  و  است  روحانی عامل مشکالت  دولت 
چاهی افتاده اند که قبال برای روحانی حفر کرده 

بودند.
شورای  اخیر  جلسه  در  نژادحیدری  محمدرضا 
مرکزی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان در 
پاسخ به سوالی در خصوص تغییر استاندار کرمان 
سیاست های  بر  کرمان  استاندار  تاثیر  گفت: 
انتقاد  مورد  روزها  این  که  اقتصادی  عمومی 
کرمان  استاندار  و  است  کم  خیلی  است  جامعه 

پیگیری کننده سیاست های عمومی دولت است.
وی افزود: البته در حوزه های نظارتی و پیگیری 
تامین کاالهای اساسی نقش استاندار قابل توجه 

است.
که  می شد  اصرار  اینکه  گفت:  نژادحیدری 
سیاسی  جنبه  بیشتر  کند  تغییر  کرمان  استاندار 
داشت و بیشتر برای به کارگیری نیروهای همسو 
مردم  عموم  برای  استاندار  تغییر  اال  و  دولت  با 

مساله نبود.
استان کرمان  آزادی  و  توسعه  دبیرکل جمعیت 
افزود: البته تغییر استاندار حق جناح حاکم است، 
اما همین جناح حاکم امروز در دولت گذشته انواع 
با  همسو  نیروهای  تا  می برد  کار  به  را  فشارها 
دولت سرکار نیایند ونیروهای نزدیک به خودشان 

مسئولیت بپذیرند.
وی ادامه داد: این موضوع البته هدفمند بود و 
باانگیزه ناامیدسازی بدنه حامی حامی دولت قبل 
موضوع  این  به  هم  دولت  عالی  مدیران  و  بود 
بازی  رقیب  جریان  در  و  نداشتند  خاصی  توجه 

می کردند. 
این فعال سیاسی گفت: کسر زیادی از مدیران 
دولت احمدی نژاد در دولت روحانی پست گرفتند 
و  داد  اطالعیه  کرمان  اصولگرایان  شورای  اما 
لیبرال  جریان  دست  در  استان  مدیریت  گفت 
است حداقل انصاف را به خرج ندادند و مدیرانی 

که خودشان توصیه کرده بودند را مستثنی کنند.
استاندار  قبل  دولت  در  افزود:  نژادحیدری 
از  فرمانداریکی  کرد  تالش  هرچه  کرمان  وقت 
تغییر بدهد موفق  را  استان  شهرستان های مهم 
نشد، حتی حکم جایگزین او را صادر کردند اما 
دخالت یکی از نمایندگان اصولگرای مانع تغییر 

او شد.
چالش های  تشریح  در  سیاسی  فعال  این 
استاندار جدید کرمان گفت: در حوزه  پیش روی 
سیاسی مهمترین چالش استاندار دخالت بی حد 

وحصر نمایندگان در امور اجرائی است.
وی با بیان اینکه این اشکال در دولت روحانی 
دلیل  به  روحانی  دولت  گفت:  داشت  وجود  هم 
اهداف خود و  پیشبرد  برای  شرایطی که داشت 
برای اینکه با نمایندگان وارد درگیری نشود بیش 
داد،  میدان  نمایندگان  به  قانونی  و  الزم  حد  از 
جلوی  باید  خوبی  پشتوانه  که  رئیسی  دولت  اما 

دخالت نمایندگان را بگیرد. 
نژادحیدری گفت: ما همان موقع هم منتقد این 
رفتار بودیم، چراکه نمایندگان تا انتصاب بخشدار 
هم دخالت می کنند، این کار غلطی بوده و هست 

و رهبری هم تذکر دادند.
این فعال سیاسی سهم خواهی جریان همسو با 
دولت را چالش دوم استاندار خواند و افزود: آنها 
توقع دارند در مدیریت نظر آنان اخذ شود، اما در 
بعضی جاها دچار تعارض منافع می شوند و به بن 

بست می خورند.
وی افزود: ریشه این مشکل هم به دلیل قدرت 

نیافتن احزاب سیاسی است.

نژادحیدری گفت: تاثیرگذاری جریان اصولگرای 
کرمان بر مدیریت استان بستگی به موازنه قوا و 
حاضر  حال  در  که  دارد  آنان  درونی  همبستگی 

چنین نیست.
استان کرمان  آزادی  و  توسعه  دبیرکل جمعیت 
این جریان  افزود: اختالف نظرهای جدی میان 
استاندار  معارفه  در  را  آن  نمونه  که  دارد  وجود 
به  مجلس  نماینده   2 چگونه  که  دیدیم  کرمان 

یکدیگر تهاجم کردند.
استاندار  سیاسی  معاون  مورد  در  افزود:  وی 
هم جریان اصولگرای کرمان او را مانع پیشبرد 
اهداف خود می داند و تالش دارند تا او را از میان 

بردارند.
احزاب  از  یکی  دبیر  حمالت  خصوص  در  وی 
اصولگرای کرمان به اصالح طلبان گفت: اغلب 
برای  و  دارند  باالیی  سنین  حزب  این  اعضای 
بخشی  لذا  ندارند  جذابیتی  اصولگرا  جوانترهای 
از اظهارات این فعال سیاسی برای بهبود جایگاه 
حزب متبوع خود در میان جوانترهای اصولگرا یا 

انقالبی کشور است.
چهره های  از  االن  گفت:  نژادحیدری 
چندانی  مسئولیت  کسی  حزب  این  شاخص 
نماینده  آنان  از چهره های  یکی  فقط  و  ندارد 

است. تهران 
آقای  مالقات  در  داد:  ادامه  سیاسی  فعال  این 
رئیسی با احزاب از آقای مجید انصاری از جریان 
و  می نشیند  رئیسی  آقای  طرف  یک  اصالحات 
طرف دیگر ایشان آقای احمد توکلی می نشیند، 
در حالیکه اگر آن تصوری که این حزب از جایگاه 
خود دارد واقعی بود می بایست یکی از سران این 

حزب در کنار آقای رئیسی بنشیند.
اتهام زنی ها  این  از  بخشی  من  لذا  افزود:  وی 
جایگاه  تقویت  راستای  در  را  اصالح طلبان  به 
جریانات  و  اصولگرایان  میان  در  مجموعه  این 

رادیکال وابسته به آنان ارزیابی می کنم.
نژادحیدری گفت: فحش دادن به اصالح طلبان 
رایگان است و حتی جایزه هم دارد و مستوجب 

هیچ عقوبتی نیست.
دبیرکل تاک افزود: بعد از حزب توده به رهبری 
نورالدین کیانوری که مخالفان شوروی به رهبری 
حزب کمونیست را غرب گرا و لیبرال می دانست 
در میان گروه های سیاسی اصولگرایان بیشترین 

رقیب خود  برای تخریب  لیبرال  واژه  از  را  بهره 
به کار برده اند، با این تفاوت که توده ای علیرغم 
اینکه مرتکب خیانت شده بودند، اما اهل مطالعه 
رقیب شان  به  که  کسانی  است  بعید  و  بودند 
این  در  مطالعه  اهل  چندان  می زنند  برچسب 

زمینه باشند.
وی افزود: اینکه همزمان اصولگرایان در داخل 
تهاجم  طلبان  اصالح  به  خارج  در  براندازان  و 
جریان  این  که  است  این  دهنده  نشان  می کنند 

هنوز دارای پتانسیل اجتماعی است.
چنین  دیگر  دلیل  افزود:  سیاسی  فعال  این 
برای  چیزی  افراد  این  که  است  این  سخنانی 
که  است  سال  سه  به  نزدیک  ندارند،  عرضه 
دارند،  اختیار  در  را  مجلس  کرسی های  اکثریت 
اما  است،  آنان  اختیار  در  شهرداری ها  و  دولت 
نتوانسته اند  داده اند  که  وعده هایی  همه  علیرغم 

هیچ گرهی از کار کشور بازکنند.
که  است  حدی  در  سوءتدبیرها  داد:  ادامه  وی 
روحانی  از  که  شرایطی  در  را  کشور  نتوانستند 

تحویل گرفتند حفظ کنند.
استان کرمان  آزادی  و  توسعه  دبیرکل جمعیت 
کشور  مشکل  می گفتند  مدام  جریان  این  گفت: 
احتساب  با  االن  است،  مدیران  کفایتی  بی 
نفر   7 شده  ردصالحیت  و  شده  تائید  نامزدهای 
از نامزدهایی که به تنهایی می خواستند مشکل 
کشور را حل کنند، در دولت هستند اما همه آنها 

به اندازه روحانی توان ندارند.
مرتکب  هم  روحانی  البته  گفت:  نژادحیدری 
اشتباهات فراوانی شد، اما سرجمع تسلط بیشتری 

به مسائل کشور داشت.
توان  همه  روحانی  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
دولت  علیه  اصولگرا  جریان  تبلیغی  و  رسانه ای 
تریبون علیه روحانی  بود و مدام همه منبرها و 
و دولتش می گفتند و می نوشتند، اما االن کیهان 
به دالر 32 هزارتومانی می گوید ثبات در بازار و 

دیگران خواستار صبر مردم هستند.
صادق  مشکالت  بیان  در  اگر  شما  افزود:  وی 
بودید چرا در دولت روحانی هر روز علیه گرانی و 
مشکالت اقتصادی می نوشتید و می گفتید و االن 

توجیه کننده هستید. 
این فعال سیاسی افزود: وقتی ما می گفتیم ریشه 
است  کننده  فلج  تحریم های  کشور  مشکالت 
کفایتی  بی  در  مشکل  ریشه  می گفتند  عده ای 

مدیران است.
وی ادامه داد: حاال که خودشان در دولت قرار 
گرفته اند می فهمند  که اداره کشور با شعار ممکن 

نیست. 
می گفتند  قبال  اصولگرایان  گفت:  نژادحیدری 
بی عرضگی دولت روحانی عامل مشکالت است 
و االن در چاهی افتاده اند که قبال برای روحانی 
حفر کرده بودند و این ظلم بزرگی به جمهوری 
اسالمی بود چرا که عده ای را به کل مجموعه 

بدبین کرد.
متعال  خدای  امیدواریم  گفت:  خاتمه  در  وی 
از مشکالت  این مردم رنج دیده گره  آبروی  به 
فروبسته کشور بگشاید و به مسئوالن این توان 

را بدهد که برمشکالت فائق آیند.

خالصهاظهارات:
استاندار  مهمترین چالش  در حوزه سیاسی   
دخالت بی حد وحصر نمایندگان در امور اجرائی 

است.
کرمان هرچه  وقت  استاندار  قبل  دولت  در   
تالش کرد فرمانداریکی از شهرستان های مهم 
حکم  حتی  نشد،  موفق  بدهد  تغییر  را  استان 
جایگزین او را صادر کردند اما دخالت یکی از 

نمایندگان اصولگرای مانع تغییر او شد.
  فحش دادن به اصالح طلبان رایگان است 
و حتی جایزه هم دارد و مستوجب هیچ عقوبتی 

نیست.
 }درباره سخنان دبیر یک حزب اصولگرای 
کرمان علیه اصالح طلبان{ اغلب اعضای این 
جوانترهای  برای  و  دارند  باالیی  سنین  حزب 
اصولگرا جذابیتی ندارند لذا بخشی از اظهارات 
حزب  جایگاه  بهبود  برای  سیاسی  فعال  این 
یا  اصولگرا  جوانترهای  میان  در  خود  متبوع 

انقالبی کشور است.
نورالدین  رهبری  به  توده  حزب  از  بعد    
کیانوری که مخالفان شوروی به رهبری حزب 
در  می دانست  لیبرال  و  غرب گرا  را  کمونیست 
بیشترین  اصولگرایان  سیاسی  گروه های  میان 
بهره را از واژه لیبرال برای تخریب رقیب خود 

به کار برده اند.
و  شده  تائید  نامزدهای  احتساب  با  االن   
به  که  نامزدهایی  از  نفر   7 شده  ردصالحیت 
تنهایی می خواستند مشکل کشور را حل کنند، 
در دولت هستند اما همه آنها به اندازه روحانی 
در  را  کشور  نتوانستند  که  چراکه  ندارند،  توان 
حفظ  گرفتند  تحویل  روحانی  از  که  شرایطی 

کنند
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نام  تنها  بهشتی«  حسینی  محمد  »سید 
که  نیست  کشور  عالی  دیوان  رییس  یک 
او  بلکه  باشد،  شده  ترور  مخالفانش  توسط 
بر  مبتنی  ظلم ستیزی  و  خواهی  عدالت  نماد 
خردورزی و عقالنیت است. عالمی پرهیزگار  

و  انگلیسی  زبان های  به  که  دغدغه مند  و 
متمایز  را  او  آنچه  اما  بود،  مسلط  آلمانی 
و  انسانی  معارف  از  او  واالی  فهم  می کرد 
فهم  اما  داشت  دین  دغدغه  او  بود.  اسالمی 
را  دیگران  تخریب  مجوز  برایش  دین  از  او 
صادر نمی کرد. فلذا او یکی از کسانی بود که 
در سال های پر رونق سیاست از روشنفکرانی 
دفاع  حوزویان  مقابل  در  شریعتی  دکتر  مانند 
دگراندیشان  به  احترام  لّین  بیان  و  می کرد 
می گذاشت. نمایش  به  را  روشنفکران   و 

به  هم  مبارزات  دوران  در  او  ممتاز  چهره   
مدیریت های  سیاسی،  اثربخشی های  لحاظ 
عدالت خواهانه و همچنین از منظر واقع گرایی 

را  او  است.  بررسی  قابل  خردگرایی  و 
معاصر  اثرگذار  روحانیون  از  یکی  می توان 
به  دین  پاسخ های  ارایه  در  که  دانست 
کوشید. فعاالنه  انسان ها  امروز   پرسش های 

می شود  نقل  او  از  که  متعددی  روایت های 
در  او  ژرف اندیشی  بیانگر  نوعی  به  هرکدام 
مسایل دینی است. دین از نگاه بهشتی ابزاری 
بهشتی،  نگاه  در  دین  نیست.  حکومت  برای 
بر  در همه حوزه ها  را  انسان  مسایل  راه حل 
عهده دارد و این راه حل ها از مسیر آگاهی، 
گذر  خردورزی  و  تجربه  اندوزی،  دانش 
زمانی  هر  که  است  واضح  ناگفته  می کند. 
سطحی  و  تفرقه  افکنانه  ظاهرگرایی های 
انگاری های متعصبانه را از دین جدا کرده ایم و 
خردورزی آگاهانه را جایگزین آن شده، موفق 
بوده ایم. بهشتی مروج فرهنگی بود که در آن 
دین آگاهانه، مبتنی بر عقالنیت و خرد ورزی 
کور. تعصب های  نه  است،  ارزش   دارای 

گروه  سه  مبارزه اش  دوران  طول  در  بهشتی 
روشنفکر  »روحانی  یک  او  داشت.  مخالف 
سیاستمدار« بود. هر کدام از این صفات برای او 
گروهی از مخالفان را موجب می شد. گروه اول 
روحانیون سنتی بودند که مواضع روشنفکرانه 
و  نواندیشانه  مواضع  نمی تافتند.  بر  را  او 
متواضعانه  رفتار  و  خردگرایانه  استدالالت 
اما  او جذب می کرد  به  را  اگرچه عموم مردم 
نبود. مناسب  قلیلی  عده  متحجرانه  نگاه   در 

او روشنفکران سکوالری  گروه دوم مخالفان 

بودند که به دلیل عدم آشنایی با اندیشه های 
بهشتی  اسالمیت  رحمانی،  اسالم  ناب 
در  این  می دانستند.  او  نقد  برای  بهانه ای 
حالی است که اسالم رحمانی نه تنها واپسگرا 
»حجت  با  روز  مسایلی  برای  بلکه  نیست 
حل  راه  عقالنیت(  و  )خردورزی  بیرونی« 
مسایل  برای  الزم  پاسخ های  یافتن  دارد. 
مسلمان  که  است  مهمی  مسایل  از  روز 
باشد. داشته  توجه  آن  به  می بایست   واقعی 

که  بودند  کسانی  اما  او  مخالفان  سوم  گروه 
می کردند.  دنبال  را  دیگری  سیاسی  سلیقه 
سیاسی  سلیقه های  اختالف  که  است  طبیعی 
در همه ادوار کم و بیش وجود داشته و خواهد 

داشت.
دگراندیشان،  به  احترام  بهشتی  نگاه  در 
موج  مکاتب  سایر  پیروان  و  متجددین 
مجاز  مارکس  به  حتی  را  توهین  او  می زد. 
برای  مجوزی  او  دینی  نگاه  نمی دانست. 
ایجاد  خودبرتربینی  و  دیگران  شمردن  حقیر 
به  احترام  و  انسان ها  کرامت  حفظ  نمی کرد. 
است. بوده  او  ویژه  جاذبه های  از   عقایدشان 

است  چیزهایی  آن  بهشتی  ویژگی های 
است.  نیازمند  آن  به  ما  امروز  سیاست  که 
های  آزادی  به  احترام  خردورزی،  عقالنیت، 
چهره ای  ارایه  اجتماعی،  عدالت  مشروع، 
یک  هر  گفت وگو  و  تحمل  دین،  از  رحمانی 
دریچه ای است که باز شدن آن می تواند برای 

یک ملت آگاهی بخش و وحدت آفرین باشد.

عرفان خطیبی 
سردبیر

یادداشت

  زنـده یـاد دکتـر علـی شـریعتی می گویـد: 
را  بـزرگ  انسـان   یـک  »هنگامیکـه 
اسـت،  زیسـته  موفـق  کـه   می شناسـیم، 
او  بـا  و  می دمیـم  خویـش  کالبـد  در  را  روح 
زندگـی می کنیـم و ایـن مـا را حیاتـی دوبـاره 

اقبـال(  و  )مـا  می بخشـد« 
بـر ایـن اسـاس مـن تصـور می کنـم کسـانی 
کـه  در ایـران قصـد کار حزبـی و تشـکیالتی 
و  سیاسـی  زندگـی  بـا  اسـت  الزم  دارنـد 
نظریـات شـهید بهشـتی در خصـوص تحـزب  
فـروغ  از  عمـل  میـدان  در  و  شـوند  آشـنا 

ببرنـد. بهـره  وی  اندیشـه های 
 چـه اینکـه آن مـرد بـزرگ و متفکـر متظلـع 
اندیشـمندی بـود کـه در عرصه سیاسـت میان 
نظـام  ایـن رو،  از  و  زده  پیونـد  عمـل  و  نظـر 

فکـری منسـجم و سـازگاری ایجاد کـرده بود؛ 
امـری کـه در اندیشـمندان اسـالمی کمتـر به 
چشـم می آیـد. از ویژگـی کـم نظیـر شـهید، 
حـزب  تاسـیس  در  کننـده  تعییـن  مشـارکت 
جمهـوری اسـالمی و بیـان ایده هـای قوی در 
ضـرورت تحـزب و ویژگی هـای حـزب اسـت  
و از بلنداقبالـی وی ایـن کـه مدتـی از عمـر 
خـودرا در کشـور آلمـان گذرانـده که  سـاختار 
و مشـارکت محـور  مـدار  آن حـزب  سیاسـی 
اسـت. بـی گمـان تجربـه زیسـته او در التفات 
موثـر  تحـزب  اهمیـت و ضـرورت  بـه    وی 

اسـت.  افتاده 
شـهید  آثـار  از  تتبـع  بـا  مهاجرنیـا  محسـن 
ویژگـی متعـدی را در خصـوص حـزب بدیـن 

اسـتخراج کـرده اسـت: شـرح 
عبـادت  آهنـگ  بایـد  حـزب  تشـکیالت   .1

باشـد. داشـته 
2. نبایـد بُـت یـا لغـو یـا لهو باشـد بایـد »به 

درد مـردم بخـورد« و سـودمند باشـد.
3. دائمـًا بایـد مراقبـت کنـد خودخواه نباشـد، 

بماند. خداخـواه 

حـزب  درون  در  انسان سـاز  آزادي هـاي   .4
حفـظ شـود.

نـه  اسـت  ناقص هـا  سـاختن  حـزب  کار   .۵
آنهـا. حـذف 

دافعـه  و  امـکان  اعـالي  حـد  در  جاذبـه   .6
در حداقـل ضـرورت، در درون حـزب و نظـام 

سیاسـي.
7. هـدف از ایجـاد یـک حزب، محکم سـازي 

ارتبـاط آزادانـه میان انسـان ها اسـت.
8. مـرز حـزب و خط قرمز آن اصول اسـالمي 

اسـت نه مالحظه هـاي مصلحت جویانه.
9. حزب نباید انحصارطلب باشـد.

نـه  اسـت  انقـالب  خدمـت  در  حـزب   .10
حـزب. خدمـت  در  انقـالب 

ممکـن،  طریـق  هـر  بـه  قدرت طلبـي   .11
مي کنـد. شـیطان  حـزب  را  حـزب 

جامعـه  تعالـي  و  رشـد  مانـع  12. تک حزبـي 
. ست ا

13. حزب نباید میراث خوار انقالب باشـد.
14. مشـي سیاسـي حـزب باید مکتـب اصیل 

و پویاي اسـالم باشـد.
و  بانـدي  معامـالت  وارد  نبایـد  حـزب   .1۵

بشـود. جناحـي 
 شـهید بهشـتی ضمن بر شـمردن حسـنات و 
بـرکات تحـزب، بـه برخـی از کلیشـه هایی که  
بیـن احـزاب را عیـب می شـمارد  اختالفـات  

خیلی روشـن پاسـخ داده اسـت. 
مخالـف  و  متعـدد  هـم  هرقـدر  »احـزاب 
بهتـر  باندهـا  از  مراتـب  بـه  باشـند،  یکدیگـر 
مصـداق  باندهـا  محاسـبه تر هسـتند.  قابـل  و 
کامـل فرصـت طلباننـد. هرجـا طعمـه ای بود، 
بـه میـدان می آیند. هرجـا خطری بـود، پنهان 
می شـوند. اینهـا دیگـر نـه مسـئولیت احـزاب، 
مشـخص  خـط  نـه  و  احـزاب  انضبـاط  نـه 

احـزاب را دارنـد.«
مجموعـه  اقبـال   و  مـا  شـریعتی   :1 منابـع: 
آثـار شـماره1 2: مهاجرنیـا، محسـن؛ )1388(، 
اندیشـه سیاسـي متفکـران اسـالمي جلد اول: 
سـازمان  تهـران:  اسـالم،  سیاسـي  فلسـفه 
اندیشـه  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  انتشـارات 

اول چـاپ  اسـالمي، 

بهشتی شهید  نظر  از  حزب  ویژگی 

سیاست مدار و  وشنفکر  ر وحانی،  ر

شهسوارصادقی

یادداشت
آخر


