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سخن روز

بحرانهای پیشروی اصالحطلبان
ســیدهادی عظیمی -فعال سیاسی اصال حطلب
آیا اصالحطلبان با بحران روبهرو هســتند؟ شایددر نظر عده کثیری اینگونه
نباشــد و بیشــتر اردوگاه اصولگرایان را بحران زده قلمداد کنند  .پیروزیهای
متوالی اصالحطلبان در انتخابات ریاســتجمهوری ســال ، 92مجلس در سال
 94و ریاســت جمهور ی و شوراهای شــهر و روستا در سال  96باعث شده که
برخی اصالحطلبان باور به بحران و یا امکان آن در اردوگاه اصالحات را با دیده
تردید بنگرند.
امروز اســطوره نظریه اصالحات در بخش زیادی از جامعه به مثابه یک تصور
اجتماعی خواســتههای آنها را نمایندگــی میکند و پیروزی اصالحطلبان نیز
مرهون همین عمومی شــدن تصور اجتماعی اســت که موجب اعتماد مردم به
نامزدها و لیستهای اصالحطلبی میشود.
امــا هنگامی کــه این تصور اجتماعی توان پاســخگویی خود به مطالبات و
انتظارات مورد نظر مردم را از دســت دهد ،طبیعی اســت که با بحران دســت
بــه گریبان میشــود .از ایــن رو بحرانهای پیــش روی اصالحطلبــان دقیقا
در نقطــه ای کــه امروز نقطه قوت آنهاســت رخ خواهــد داد و همانجایی
کــه مردم بــه اصالحطلبــان اعتماد میکنند به پاشــنه آشــیل آنها تبدیل
گردد .
پاسخ به این سوال که اصالحطلبان در صورت ناتوانی از پاسخ گویی به مطالبات
و برقراری نظم سیاسی مورد نظر خود با چه بحرانهایی روبهرو میشوند از توان
اندک نگارنده و ظرفیت این یاداشت خارج است ولی براساس یک صورتبندی
اجمالی میتوان مهم ترین بحرانهای پیش روی اصالحطلبان را به شرح زیر خالصه
کرد:
 )1ناتوانــی در حل مطالبات :گفتمان اصالحطلبی مانند هر گفتمانی در پی
مطالبات موجود در جامعه شکل گرفته و با ارائه راهکارهایی برای حل مطالبات
موجود کوشیده است یک عینیت اجتماعی عرضه کند.
عینیتی که جامعه ایران در بســیاری موارد در طول بیســت سال گذشته آن
را بــا رای خــود تایید کرده و اگر اصالحطلبــان و گفتمان اصالحات در حل
آن مطالبات خود را ناتوان نشــان دهند ،روزهای ســختی در پیش رو خواهند
داشت.
 )2اشــرافیت اصالحطلبانه :گفتمان اصالحات براساس نگرشی مساواتطلبانه
ظهــور کــرد و یکی از دالهــای اساســی آن برابری حقوق همه شــهروندان
و برابــری فرصتهــا برای همــگان بوده اســت .حــال اگر خود بــه افرادی
دچــار شــود که بــا خودبرتربینــی جایگاهی واالتــر از نقد و بررســی برای
خــود در نظــر بگیرند یــا به دلیل داشــتن ژن برتر از فرصتهــای نابرابر
برخــوردار باشــند  ،بهتدریــج زمینــه به محــاق رفتن اصالحطلبــی فراهم
می شود.
ســاختار اصالحطلبی نیز نمیتواند مصون از بروز روحیه اشــرافیگری باشد
 .ســاختارهای کالن اصالحطلبــان همچــون شــورای عالی سیاســتگذاری
تاکنــون توانســتهاند عامل موفقیت باشــند اما فقدان روندهــای دموکراتیک
و شــفاف در تصمیمگیــری اگــر بــه نقطهای برســد که حق ویــژهای برای
عــدهای خــاص قائل باشــد نقیــض یکی از دالهــای اساســی اصالحطلبی
است .
 )3وحــدت یا کثــرت :اصالحات به عنوان یک گفتمــان فراگیر از طیفهای
متفاوتی تشکیل شده است .شرایط زمانه موجب شد که اصالحطلبان بر اساس
عقالنیت ،حضور در کنار یکدیگر را بر افتراق و جدایی ترجیح دهند و تشــکیل
نهادهایی مانند شــورای عالی سیاستگذاری توانســت به موفقیت در انتخابات
مجلس و شوراها بینجامد.
 .اما اگر گفتمان اصالحات که مدافع آزادی بیان و لزوم نقادی است کثرت
را فدای وحدت کند و وجود طیفهای متنوع و اندیشههای متفاوت رادر درون
خود نپذیرد زمینه اضمحالل تدریجی خود را فراهم کرده است .
وجود وحدت گفتمانی میان اصالحطلبان براساس آنچه برخی اندیشمندان آن
را عادی سازی در برابر استثناء طلبی مینامند( محمد مهدی مجاهدی  ،مثلث
عادی ســازی در برابر استثناء طلبی  ،مهرنامه  ،شماره )52الزامی است اما اگر
وحدت نتواند کثرت را به رسمیت بشناسد؛ موجب بروز گرایشهای گریز از مرکز
می شود .
 )4قــدرت یا جامعه :در بین اصالحطلبان عدهای اولویت را در کســب قدرت
سیاســی میدانند و برای تصدی کرسیهای مدیریتی سر از پا نمیشناسند .در
مقابل عدهای با تاکید بر نقش جامعه و اصالحطلبی مبتنی بر جامعه اولویت را
تجهیز فکری و سیاسی جامعه در جهت پروژه اصالحطلبی میدانند .ظهوربرخی
تشــکلها که تمام تالش خود را برای کسب مقامهای مدیریتی انجام داده و
به گفتمان اصالحات به چشــم نردبان قدرت مینگرند زمینه تهیشدن فکری
جریان اصالحطلبی و ناتوانی آن در بازتولید معرفتی و کاهش ارزش و اعتبار آن
در نزد عموم مردم را میگردند .لزوم توجه همزمان به کســب قدرت و فعالیت
اجتماعی و پیگیری سیاســت متوازن در این زمینــه از بحران فوق جلوگیری
می کند .
 )5نــگاه ابزاری به مردم :رهبر فقید انقــاب ،امام خمینی (ره)جمله معروفی
داشتند که مردم با هیچ کس عقد اخوت نبسته اند .
این جمله گویاترین کالم دراین زمینه است .مردم اگر احساس کنند جریانی
قصــد دارد از طریق کســب رای آنها به منافع خود برســد آن جریان را تنها
میگذارند.
گفتمــان اصالحطلبــی در صورتی میتواند جایگاه خــود را در نزد عمومی
مــردم حفظ کند کــه به جایگاه بیبدیــل مردم در قانون اساســی جمهوری
اسالمی توجه داشــته باشــد و از رفتارهای ابزارگرایانه دراین زمینه خودداری
نماید .
 )6فســاد اداری و اقتصادی :فســاد همزاد با قدرت است و اگر قدرتی کنترل
نشود به محل بروز فساد تبدیل میشود .
اصالحطلبان اگر بر عملکرد خود نظارت نکرده و با هر نوع فساد در بین خود مبارزه
نکنند ؛ با بحران اعتبار در نزد مردم روبهرو میشوند و توان و پویایی خود را از دست
می دهند .
 )7بــی توجهــی به حرکــت تدریجــی :اصالحطلبان در حرکــت خود در
ســطح کالن و خــرد و چه در روابط درونــی خود نمیتوانند بــه مهم ترین
ویژگــی اصالحطلبــی یعنی حرکــت تدریجی بــی توجه باشــند .گاهی در
مناســبات میان اصالحطلبان مســائلی بــه وجود میاید که عــده ای عنان از
کف مــی دهند و رویکرد حــذف و گاه تخطئه را بر رویکــرد اصالحی ترجیح
میدهند .
هر رفتار انسانی با خود نقد و آسیبهایی همراه دارد .برای مثال میتوان به
لیســت اصالحطلبان درانتخابات شوراها و مجلس انتقاد کرد ولی اگر این انتقاد
همراه با رویکرد اصالحی و حرکت تدریجی در جهت اصالح آن روندها نباشد
میتواند آثار خسارتباری به وجود آورد .
شــرایط اجتماعی همواره بــی قرار و در تالطم و دگرگونی اســت .رفتارهای
کنشگران سیاسی و اجتماعی و جریانهای موجود در سپهر اجتماعی میکوشند
تــا در برابر بحرانها و نابســامانیها خود را طــرح و در برابر بحرانهای جدید
بازتولید نمایند .هر گفتمانی که توان بازتولید خود را از دســت دهد با گفتمان
جایگزین روبهرو میشود .بحرانها همواره با هم در تماساند و میتوانند یکدیگر
را تقویت کنند.
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غالمرضا انصاری عضو شورای شهر تهران مدعی شد:

فروش شتابزده امالک شهرداری و انعقاد قراردادهای
میلیاردی دقیقه نودی با اشخاص نامعلوم

عضو کمسیون برنام ه و بودجه شورای
چهارم با اشاره به اینکه شهرداری در
ماههای پایانی قراردادهای میلیاردی
با افراد نامشــخص میبنــدد ،گفت:
مطمئن هســتم در آینــده تخلفات
زیادی کــه در ایــن دوران رخ داده،
آشکار خواهد شد.
به گزارش ایلنــا ،غالمرضا انصاری
فروش امالک شــهرداری ،آن هم در
این روزهای آخر را کاری غیراخالقی
دانســت و گفت :فروش شــتابزده
امالک شــهرداری ،مدیریت شــهری
آینده را با مشکل روبهرو خواهد کرد
و این اقدام در عــرف و اخالق جایی
ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با
اشاره به واگذاری ساختمانهای اداری

شهرداری تهران به اشخاص نامعلوم،
تصریح کرد :بخشی از ساختمانهای
اداری به خصوص ســاختمان شرکت
ســرمایهگذاری ،واقــع در خیابــان
آفریقا در حال واگذاری اســت .برخی
از ســاختمانهای بزرگمقیاس هم
در قبــال بدهیهــای شــهرداری با
دســتگاههای مختلف تهاتر میشوند.
همچنین یک سری تعهدات جدید نیز
در حال شکلگیری است که نمونهاش
همان واگذاری مراکز بهاران به قرارگاه
جهادی امام رضا(ع) است.
او با تاکید بــر اینکه مدیری که در
حــال ترک مجموعهای اســت ،نباید
قرارداد طویل مــدت با جایی ببندد،
افزود :بخش قابل توجهی از اقداماتی
که در مجموعه مدیریت شهری انجام
میگیرد ،حتــی بودجه مصوب خود
شورا را نیز دور میزند .بدین معنا که
یک سری از پروژههای غیر مصوب را
در قالــب پروژه مصــوب جا زده و در
حال انجــام یکســری جابهجاییها
هســتند .با وجود تذکرات ما در شورا
این روند کماکان ادامه دارد.
این عضو شورای شــهر در تشریح
بــار منفی اقدامات اخیر شــهرداری
برای مدیــران بعد،افزود :این اقدامات

بــار مالی افــزودهای بــرای مدیریت
شــهری آینده در پی خواهد داشت.
با توجه به کاهش چشــمگیر فروش
تراکم و درآمدهای ناپایدار شــهری،
ایجاد چنیــن تعهداتی برای مدیریت
آینده مشــکل و تهدید ایجاد خواهد
کرد .با این شــرایط این نگرانی وجود
دارد که مدیریت شــهری آینده حتی
نتواند از پس پرداخت حقوق پرسنل
و انجــام خدمات شــهری جاری هم
برآید.
انصــاری در ادامه باز هم به ماهیت
نامعلوم قرارگاه جهادی امام رضا(ع) و
روابط اقتصادی نامعلومش با شهرداری
اشــاره کرد و گفت :تکلیــف قرارگاه
جهــادی که پیش از ایــن در صحن
علنی در موردش تذکر دادم ،هم هنوز
مشخص نشده است و معلوم نشد این
قرارگاه باالخره به کجا وابسته است؟
کل قراردادی که برای واگذاری مراکز
بهاران با قرارگاه جهادی امام رضا(ع)
بستند نیز غیرقانونی بود.
وی ادامه داد :فقط همین مورد هم
نیســت ،دهها قرارداد دیگر هم بسته
شــده که هرکدام از قراردادها باالی
 ۱۷۰الــی  ۱۸۰میلیارد تومان ارزش
دارد .با اکثر اعضای شورا در این مورد

صحبت کردم و هیچکدام نمیدانستند
که قرارگاه باالخره خصوصی ،عمومی،
دولتی و یا خیریه است.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه
با اشــاره به اینکه تخلفات گســترده
است ،ادامه داد :با توجه به گستردگی
تخلفات ،مدیــران آینده اگر بخواهند
وقت خــود را صرف گذشــته کنند،
باید دو الی ســه سال از وقتشان را
به بررسی و یافتن تخلفات اختصاص
دهنــد .در این شــرایط معتقدم که
مدیریت آینده باید رو به جلو حرکت
کرده و وظیفه دســتگاههای نظارتی
اســت که جلو آمده و وظایف خود را
انجام دهند.بــا این حال من مطمئن
هستم در آینده تخلفات زیادی که در
این دوران رخ داده آشکار خواهد شد و
با توجه به وجود شبکههای اجتماعی
این تخلفات از چشــم مردم هم دور
نخواهد ماند.
انصــاری در رابطــه بــا بدهیهای
گسترده شــهرداری هم خاطرنشان
کــرد :بدهیهــای شــهرداری بــه
پیمانکاران کوچک گســترده است و
تصور میکنم در این ماه شــهرداری
برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
خود دچار مشکل شود.

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنهای اعالم کرد:

شایعات درباره انتخاب تک تک اعضای کابینه
با نظر رهبری واقعیت ندارد

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیــتاهلل خامنهای تاکید
کرد :شایعات اخیر مبنی بر اینکه تک
تک اعضای کابینه با نظر رهبر انقالب
انتخاب میشوند ،واقعیت ندارد.
به گزارش ایرنــا از اعالم روز جمعه
پایگاه اطال ع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضــرت آیتاهلل خامنهای ،دولت
دوازدهم به روزهای تشــکیل نزدیک
میشــود؛ تا  10روز دیگــر و پس از
مراسم تنفیذ و تحلیف ،اعضای کابینه
پیشنهادی آقای رئیسجمهور معرفی
میشوند.
با این حال ،از حدود دو هفته قبل،
یک جریان خبری که از پشــتیبانی
پر حجم رســانههای خارج از کشــور
نیز برخوردار است ،درصدد القای این
ک تک اعضای کابینه
ادعاســت که ت 
بــا نظر رهبر معظم انقالب اســامی
انتخاب میشوند.
در خصوص منشأ و انگیزههای انتشار
چنین شایعهای ،میتوان حدسهایی
زد اما مهمتر از آن ،تبیین رویکرد رهبر
معظــم انقالب اســامی در خصوص
دولتها و مباشــران ارش ِد رتق و فتق
امور مردم در قوهمجریه است.
رویکرد کلی رهبــر انقالب در قبال
دولتهــا ،رویکرد حمایتی اســت و
ایشان بارها بر اســتمرار این رویکرد
تأکیــد کردهانــد از جملــه در دیدار
رمضانی با مسئوالن نظام و در شرایط
پسا انتخابات ،مجددا ً و مؤکدا ً گفتند:
دأب بنده هم این است که همیشه از
هم ه ی دولتها که بر سرکار هستند،

حمایت میکنم؛ امروز هم همینجور
است ،بعد از این هم انشاءاهلل تا زنده
ن جور خواهد بود.
هستیم همی 
غرض از رویکرد حمایتی چیســت؟
غرض آن است که دولتی که عهدهدار
ســنگین مدیریت اجرایی است،
کار
ِ
بتوانــد بــه وظایف خود عمــل ،و از
مشکالت کشــور و مردم گرهگشایی
کند .یک الزمه اساسی در تحقق این
هدف ،انتخاب مســئوالنی است که از
بُن دندان به اصــول انقالب و وظایف
خود معتقد باشــند و شــأن خود را
نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند.
بیشــترین تأکیدات رهبــر انقالب
در ســالهای اخیر بر حل مشکالت
معیشــتی مردم و قوی کردن اقتصاد
کشــور بوده اســت؛ مغرضانی که جز
بدخواهی برای ایران و مردم در ســر
ندارند ،تالش کردند این تأکیدات را به
مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند،
ی که این رویکرد رهبر انقالب،
در حال 
باالترین ســطح از کمک و حمایت از
دولت بــود؛ نتیجه تالش بــرای دور
نگهداشتن دولت از حاشیهها و هدایت
آن به میــدان خدمت و اقدام و عمل،
در صورتی که با همراهی دولت همراه
شود ،موفقیت دولت و اقبال عمومی به
خدمات دولت خواهد بود و این چیزی
نیست ،جز سرافرازی و موفقیت برای
دولت و نظام.
بنابــر این ،حساســیت اصلی رهبر
انقالب اســامی در انتخاب مسئوالن
در همه دولتها معطوف به این منطق
بوده است که فلسفه وجودی مسئوالن

در نظام اسالمی ،خدمتگزاری به مردم
اســت و باید مسئوالنی انتخاب شوند
که به مســئولیت بهعنــوان فرصتی
برای خدمت و جلب رضای خداوند و
بندگان او بنگرند نه آنکه مسئولیت را
چون غنیمت و طعمهای بدانند و آن
را وسیلهی برای بیشتر چنگ زدن به
دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند.
با فهــم این منطــق ،رویکرد رهبر
انقــاب در قبال انتخــاب وزیران نیز
مشخص میشود؛ رویه ثابت در همه
دولتهــا ،هماهنگی بــا رهبری در
انتخاب وزیران دفــاع ،امور خارجه و
اطالعات بوده اســت و این هم،حسب
تکالیفی اســت که در قانون اساســی
برای رهبری در امور سیاست خارجی
و دفاعــی -امنیتــی تعییــن شــده
است.
در خصــوص برخــی وزارتخانهها
ش و پــرورش و
مثل علــوم ،آمــوز 
ارشاد اســامی ،رهبر انقالب اسالمی
حساسیتهایی دارند ،چرا که انحراف
در آنها ،موجب ایجاد انحراف در حرکت
کالن کشور به سمت آرمانها میشود
و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت
عمومی به سمت آرمانها وظیفه قطعی
رهبری است اما در انتخاب مسئوالن
این وزارتخانهها ورود نمیکنند؛ و در
خصوص اکثریــت کابینه نیز در همه
ادوار تا آنجا که از سوابق امر بر میآید
نظری ابــراز نمیکنند لکــن همواره
تأکید دارند که وزیران ،افرادی کاری و
ب ه دور از حاشیه باشند ،زیرا همانطور
که در نظر مردم ،کارآمدی و موفقیت

دولت ،موفقیت نظام اســت ،ضعف و
ناکارآمدی دولت نیز به حســاب نظام
گذاشته میشود.
رهبر انقالب در مراســم  14خرداد
امســال گفتند :بر طبق قانوناساسی،
س جمهــور از امکانات بســیار
رئیــ 
گســتردهای در کشور برخوردار است؛
خیلی از کارهــا را میتواننــد انجام
بدهنــد؛ از این امکاناتی که در اختیار
ظرفیتهای
دارند ،اســتفاده کننــد،
ّ
داخلی را بالفعــل کنند ،هیچ درنگی
در عمل به وعدههایی که به مردم داده
شده اســت ،صورت نگیرد .مسئولین
را ،مســئوالن بخشهــای مختلــف
را  -حاال در دولــت دوازدهم -جوری
انتخــاب بکنند که کارکــن و ف ّعال و
پایکار و توانا باشــند؛ یعنی توانایی
آنها بتواند کارها را انشــاءاهلل پیش
ببرد.
اگر خــدای نکــرده در بخشهای
مختلــف -چــه اقتصــادی و چــه
غیراقتصــادی -یک بخشــی از خود
ناکارآمدی نشان بدهد ،این به حساب
ناکارآمدی نظام گذاشــته خواهد شد
و ایــن بیانصافی اســت؛نظام کارآمد
است؛ بخشهای مختلف باید بتوانند
خودشان را پابهپای نظام پیش ببرند.
بنابرایــن ،شــایعات و القائات اخیر
پایه در واقعیــت ندارد و دغدغه رهبر
انقالب اسالمی در قبال کابینه ،بهطور
ذاتی معطوف بــه کارآمدی و انتخاب
افرادی اســت که فکر و ذکر آنان ،کار
شــبانهروزی و حل مشــکالت مردم
باشد.

محسن هاشمی رفسنجانی در برنامه «دست خط»:

قالیباف نباید فقط به سازه میپرداخت ،مشکل اصلی تهران حمل و نقل است
محسن هاشــمی در برنامه دست
خط شــبکه پنجم سیما گفت :نقطه
ضعف قالیباف ،اولویتبندی او روی
ساخت بزرگراهها است در حالی که
رفــع آلودگی هوای تهــران نیازمند
توجــه حداکثری بر حمــل و نقل
عمومی است.
همچنیــن وی بدهی شــهرداری
تهران را حدودا  ٢٠هزار میلیارد تومان
بیان کرد .او افزود :فساد گستردهای
در شــهرداری وجود دارد ،همچون
کارچاقکنی و گرفتــن زیرمیزیها
که با شــفاف شــدن امور و مکانیزه
شــدن فرآیندها این مشکل برطرف
می شود.
هاشــمی تصریــح کــرد :تنهــا
دورهای کــه هماهنگــی میــان
شــهرداری و دولت وجود داشــته،
زمــان مرحــوم آیت اهلل هاشــمی
رفســنجانی و آقای کرباسچی بوده

است.
اودر خصوص نظر مرحوم هاشمی
در مــورد دولــت روحانــی گفت:
نظر آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی
ایــن بود که دکتــر روحانی باید در
مســائل اقتصادی تهاجمیتر رفتار
کند.
وی بــا بیــان خاطــرهای از رهبر
معظم انقــاب گفت :بــه آقا گفتم
شــما پدر ما باشید ایشان با شوخی
فرمودنــد اینها حرف پدر خود را هم
گوش نمیدادنــد .من گفتم با آنها
صحبت میکنــم تا حرف گوش کن
شوند.
وی در خصوص توافقات هستهای
گفت :متوقف شــدن غنیسازی ٢٠
درصدی آسیبی به صنعت هستهای
مــا نمیزنــد زیــرا مــا تکنولوژی
کــه در اختیــار داریم را از دســت
نداده ایم.

سياسي

یادداشت روز

مطالبات اجتماعی ،انتخابات
و چینش کابینه
امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

در چند روز گذشته اخبار متفاوتی در جامعه منتشر گردید که
اگرچه در ظاهر ارتباطی با هم ندارد اما با اتخاذ رویکردی خاص
میتوان رابطه این اخبار با یکدیگر را شناسایی کرد.
اخبار مد نظر عبارت اســت از :چینش کابینه توســط رئیس
جمهور ،ماجرای عکســهای آزاده نامــداری و اخبار تلخ و تکان
دهنده مرگ آنتا و بنیتا .در ذیل ارتباط این ســه خبر بررســی
میشود.
انتخابات یک فرایند اســت .فرایندی که تمامی مشــخصات
دیالکتیکی را به همراه خود دارد.
در دیالکتیــک هر نهــادهای ســعی دارد در مقابله با دیگری
و بــا رد و انکار دیگری خود را باز شناســد .مــادام که دیگری
وجود داشــته باشــد ،احراز هویت بــرای نهاده امــکان پذیر
اســت .بنابراین حذف دیگری نمیتواند تــداوم هویت را فراهم
سازد.
بــه همین دلیل «خود» و «دیگــری» در ظرف بزرگتری در
کنار یکدیگر هویــت هم را باز تولید میکننــد .فرد در فرایند
دیالکتیک با دیگر افراد جامعه به ظرف بزرگتری بنام جامعه پای
می نهد.
مادامی که جامعه بر پا بــوده و فرد در کنار دیگران بتواند بر
حضور خود آگاهی داشــته و به دیگران باز شناساند ،جامعه پویا
متداوم و پابرجاســت .بدیهی است با کاهش این توانایی امکان
تداوم جامعه کاســته شده و مرگ تدریجی آن فرا میرسد .اگر
در رویارویــی نهادهها با یکدیگر هویــت «خود» و یا «دیگری»
به رســمیت شــناخته نشــود نه تنها برای نیل به این هدف به
رویههای مختلف رجوع میشــود ،بلکه ممکن اســت که بستر
حضور با دیگران نیز انــکار میگردد .فردی که در اجتماعی از
انسانها به رسمیت شناخته نمیشود کلیت اجتماع را به چالش
می کشد.
جامعه سیاســی فضایی اســت که جامعه انسانی و حکومت با
یکدیگر در آن زندگی میکنند .دیالکتیک میان جامعه انسانی با
حکومت راه دستیابی به هویت و رسمیت هر دو است.
جامعــه در مواجهه با حکومــت خود را باز میشناســاند و
حکومت نیز در مقابل جامعه .مادامی که هویت این دو در جامعه
سیاسی احراز و به رسمیت شناخته شود ،هنجارهای سیاسی و
اجتماعــی از قوام الزم و تداوم برخوردار اســت .انتخابات یکی
از روشــهای رویاریــی جامعه با حکومت اســت .افرادی که در
پای صندوق رای حاضر میشــوند به دنبال کســب هویت خود
هستند.
این مختص ایران نیســت .در همه جــای جهان جامعه برای
معرفی و شناساندن خود سعی میکند به مقابله با حکومت رود.
اگر در فرایند انتخابات هویت جامعه شــناخته گردید قطعا نیاز
و مطالبه جامعه پاســخ مناسبی دریافت کرده و با ارضای حس
خود شناســی هنجارهای موجود و نظم سیاســی حاکم بر آن
جامعه حفظ میگردد.
در اخبــار مربوط به چینش کابینه در کنار مطالبات اجتماعی
به زد و بندها و به بســتانهای سیاســی اشاره میشود .حکومت
اگــر در چینش کابینه به مطالبــات اجتماعی توجه نکند عمال
دیالکتیــک میان جامعه و حکومت را بــا چالش مواجه کرده و
هویت جامعه را به رســمیت نشــناخته است .این عدم رسمیت
هویت جامعه دو نتیجه را در پی خواهد داشت.
-1فرو پاشی نظام معنا بخش حکومت
همانطورکــه گفته شــد در دیالکتیک انتخابــات اگر هویت
جامعه به رســمیت شناخته نشــود رویههای دیگری برای نیل
بــه این مقصود دنبال میشــود .یکی از ایــن رویهها تعرض به
بنیانهای معنابخش حکومت اســت .جمهوری اسالمی در طول
عمر خود همواره بر دو موضوع تاکید داشــته و وبا آنها به معنا
ســازی نظام خود مبادرت کرده اســت .اول :ارجحیت تعهد بر
تخصص و دوم :شرعیات دینی .زمانی که هویت جامعه از سوی
جمهوری اســامی به رسمیت شناخته نشــود این دو عنصر از
سوی جامعه به چالش کشیده میشود .به نوعی بازی جاری در
فرایند انتخابات جای خود را به تخریب  ،تخطئه و هنجار شکنی
میدهد .مصداق بارز این رویه پدیده ای است بنام آزاده نامداری
که در چند روز گذشــته در صدر اخبار ایران جای گرفته است.
برای کسی مهم نیســت که پوشش آزاده نامداری و طرز لباس
پوشیدن وی چگونه است.
اما جامعــه برای احراز هویت خــود و قبوالندن وجودش به
حکومت از هر ابزاری ســود میجوید« .نامداری» که از ســوی
جمهوری اســامی به عنوان زنی با پوشش برتر معرفی شده با
انتشــار عکس و فیلمهایش در خارج از کشــور امکان به چالش
کشیدن همان دو اصل معنا بخش را فراهم کرده است .از سویی
نشــان میدهد که تعهد در جمهوری اسالمی یک بازی و ظاهر
سازی صرف اســت و ظاهر و باطن عوامل جمهوری اسالمی با
یکدیگر در تضاد اســت .از ســوی دیگر قوانین شرعی از سوی
نمادهــا ،عناصر و عوامل ایــن نظام نیز چنــدان جدی گرفته
نمیشود.
-2فروپاشی اخالق اجتماعی و آتنا
همانطــور که گفته شــد اگر جامعه انســانی در دیالکتیک با
حکومت به رســمیت شناخته شود امکان تداوم جامعه سیاسی
وجود دارد .در غیر این صورت ممکن اســت افراد ،جامعه خود
را از پتانســیل الزم برای احراز هویت فردی تهی دیده و کلیت
جامعه را انکار کنند و این یعنی فروپاشــی اخالق اجتماعی .در
چند روز گذشــته به غیر از آزاده نامــداری  ،دختران دیگری
در صدر اخبار ایران قرار داشــتند« .آتنــا» و «بنیتا» از جمله
آنها هســتند .هر دو کودک قربانی فروپاشی اخالق اجتماعی
هستند.
افــرادی که خــود را متعلق بــه جامعه احســاس نکنند در
مقابل دیگران نه تنها مســئولیت نداشــته بلکه کنشــی توام
با ســنگ دلی و وقاحت بــروز میدهند .جامعــه ایران با خطر
فروپاشــی اخالق اجتماعی روبرو شــده اســت .بدون شــک
یکــی از دالیل ایــن فروپاشــی را باید در عدم احــراز هویت
و رســمیت جامعــه از ســوی حکومــت جمهوری اســامی
دانست.
بنابراین از ریاســت محترم جمهوری در خواست میشود که
بیــش از پیش به مطالبات اجتماعی توجــه کرده و در چینش
کابینه این مهم را در صدر مقتضیات امر قرار دهد.

