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دو قطبــی اصالحطلبی – اصولگرایی آن جذبه
پیشــین خود را از دست داده اســت .اگر تا دیروز
گفتمانهای اصالحات و اصولگرایی میتوانســت
اجتماعــی از افــراد را تحتتاثیر خــود قرار دهد
دیگر امروز آن قابلیت را ندارد .این اتفاق ناشــی از
علتی واحد نیســت .در  20ســال گذشته تغییرات
و عملکردهــای گوناگــون این وضعیــت را موجب
شــده اســت .تغییرات بافــت اجتماعــی از قبیل
مهاجرت روستاییان و عشــایر به شهرها ،فروپاشی
همگراییهای سنتی اعم از دینی و قوم و خویشی،
ورود مظاهــر و نیازهــای زندگی مــدرن به تجربه
زیســتی مردم ،گسترش شــبکههای ارتباطی اعم
از راه ،مخابرات و شــبکههای مجازی از جمله این
تغییرات است.
در کنــار ایــن رویدادهــا عملکــرد جناحها و
گروههای سیاســی حاکم در کشور نیز در این مهم
بــی تاثیر نبوده اســت .قدرتطلبی کنشگران هر
دو جناح اصولگــرا و اصالحطلبی در کنار رانت و
فساد گسترده ســاختاری ،افزایش فاصله طبقاتی،
انحصار در موقعیتها و تصمیمات سیاسی از جمله
ایــن عوامل اســت .مردم امروز دیگــر مرز چندان
شــفافی میان اصولگرایان و اصالحطلبان مشاهده
نمیکنند.
در این میــان تولد دولتی بهنــام اعتدال مزید
برعلت شــده و به خلط بیشتر موضوع کمک کرده
اســت .در چنین وضعیتی به نظر میرســد نوعی
گسیختگی اجتماعی ،فراموشی اخالق مدنی ،تاراج
منابــع ملی و طبیعی ،و بســیاری دیگر از عوارض
جوامع تودهای گریبانگیر ایران شده است .سرعت
اضمحالل و فروپاشــی ســرمایههای زیســتی اعم
از طبیعــی و اجتماعی به حدی شــتاب گرفته که
نه تنها نگرانی از برای نســلهای آینده بلکه حتی
درکوتاه مدت زندگی نسل فعلی را دستخوش وقایع
تلخ و فاجعهبار میکند.
از همین روی بیراه نیست که برای شکلگیری
گــروه یا جناحهــای نوین سیاســی طرحی نو در
انداخته شود .بدیهی است شــکلگیری گروههای
نوین اجتماعی امری طبیعی اســت و چندان تحت
مدیریت و اراده شــخصی نمیباشــد ،اما از طرفی
نباید ارتباط اراده کنشگران با شــرایط پیش رو را
فراموش کرد.
به نظر میرســد با توجه به شــرایط فعلی نیاز
است گفتمانهای نوینی که از پتانسیل جذب بدنه
اجتماعی برخوردار اســت را تعریف و ارائه کرد .این

گفتمان نوین صرفا ناشــی از شرایط نوین نبوده و
بســیاری ازمولفههای پیشــین را به همراه خواهد
داشت.
گفتمــان ناشــی از انتزاعیات تــراوش یافته از
ذهنیت اشــراقی کسی نیست .گفتمان ،واکنشی به
وضع موجود اســت .عرصه گفتمان عرصه شکافها
و رودررویی گروههای مختلف برای دســتیابی به
اهداف و منافع است .یک گفتمان مادامی که بتواند
پاسخگوی نیازهای زندگی مردم باشد امکان تداوم
و حفــظ چارچوب خــود را دارد .بیگمان با فاصله
گرفتــن گفتمانها از وضع موجــود و دغدغههای
اجتماعی دوران افول و فروپاشی آنها فرا میرسد.
در کشــورهایی که از نیروی فکری قابلی برخوردار
بوده و بــرای علوم انســانی ارزش و احترامی قائل
هســتند ،با پیشبینی و رصــد فاصله گفتمانها از
وضعیت زندگی مردم پیش از اضمحالل گفتمانها
با تغییر دالهــا و مولفههای معنابخش ،آن را برای
تداوم و طول عمر بیشتر به روز کرده و یا به اصطالح
«آپ تو دیت!» مینمایند .اما در کشور ما که اساسا
علوم انسانی نهتنها از ارزش باالیی برخوردار نیست
بلکه حتی آن را ســربار و انگلی بالاســتفاده تلقی
میکننــد قاعدتاً نبایــد انتظار چنیــن حرکتی را
داشت .با این حال به نظر میرسد وضعیت آشفته و
درهم فعلی نیروی زیادی برای بهحرکتدرآوردن و
نیل به این اراده را موجب میشود.
از آنجایــی که گفتمان در رد و غیریتســازی
مولفههای موجود شــکل میگیرد باید در قدم اول
به شناســایی این مولفهها پرداخت .با نگاهی گذرا
به شــرایط و نارضایتیهای موجود میتوان از این
مولفهها نام برد .رانت و فســاد دولتی ،بازار محوری
سیاستهای اقتصادی ،پدیده آقازادگی و همچنین
ژن خــوب ،انحصــار مناصــب و قدرت سیاســی،
زدوبندهای پشتپرده و تقســیم جامعه به خودی
و غیر خودی ،فراموشــی عدالت اجتماعی ،تاکید بر
روی مفاهیمی انحرافی همچون توسعه و پیشرفت،
فردگرایی مفرط ،پول محوری اخالق و مناســبات
اجتماعی و بســیاری دیگــر از مولفههای مغضوب
اجتماعــی که گفتمانهای نویــن میباید درجهت
طرد و رد آنها مفصل بندی شوند .بدیهی است در
کنار غیریت سازی با این موضوعات کماکان بسیاری
از مولفههای سابق نیز در گفتمانهای نوین حضور
خواهند داشــت .دوگانگی سنت -مدرنیسم ،جامعه
مدنی ،احــزاب و آزادی مدنی ازجمله این دالهای
پرسابقه هستند.

رکورد اسطورهای بازنشدن دروازه ایران در آزادی شکست.
خیلی دوست داشتیم در آخرین بازی طلسم دروازه ایران مقابل سوریه باز نشود.
در  15دقیقه اول با دریافت گلی غیر منتظره آه از نهادمان بلند شد .تیم ما که در زمین حریفانی چون کره
خبر اول
جنوبی با  10نفر دروازهاش باز نشده بود در این بازی با اشتباهات مدافعان و دروازهبان تیم دوبار دروازهاش از
سوی سوریها گشوده شد.
دراین روز که دروازهبان و خط دفاعی ما روزی پراشتباه را سپری کردند ،در خط حمله سردار آزمون ناجی
بزرگ تیم ایران بود.
 2گل هوشمندانه این سردار ایرانی در آخرین بازی به داد بیش از 80هزار تماشاگر ایرانی رسید.
دیروز میلیونها ایرانی از راهیابی به جامجهانی روسیه با کسب  22امتیاز خوشحال نشدند؛ چون توقف ایران در خانه مقابل سوریه آن
هم با دریافت  2گل واقعا قابل پیشبینی نبود.
اگر خط دفاعی ایران مانند بازیهای قبل ظاهر میشد با  24امتیاز و  7برد و بدون گل خورده به عنوان بهترین تیم مسابقات انتخابی
به جام جهانی روسیه می رفتیم .افسوس که قدر این فرصت را ندانستیم.

اکثریت تیم معاونان نجفی مشخص شدند
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به داد جنگل گیسوم برسید

محمدعلی نجفی شهردار تهران با صدور احکام جداگانهای
 4معاون معماری و شهرسازی ،حمل و نقل و ترافیک ،برنامه
ریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهر و امور مالی و اقتصاد
شهری شهرداری را منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ،براساس احکام صادره ،محمدمهدی حجت
به عنوان معاون شهرسازی و معماری ،سمیعاهلل حسینی مکارم
به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری ،حجتاهلل میرزایی به
عنوان معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شورا و حسن
پورسیدآقایی به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران منصوب شدند.
محمدمهدی حجت دارای مدرک فوق لیسانس معماری
دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه
یورک انگلستان است.

ریاست سازمان میراث فرهنگی ،قائم مقامی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و عضو شورای مشورتی
کمیته ملی یونسکو از جمله سوابق اجرایی حجت معاون جدید
شهرسازی شــهرداری تهران است .سمیعاله حسینی مکارم
معاون جدید مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز دارای سابقه
تحصیل در سه مقطع کارشناسی ،ارشــد و دکتری در حوزه
اقتصاد نظری و اقتصاد برنامهریزی است.
معاون توســعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،معاون سازمان سرمایه گذاری شهرداری
تهران و مدیر کل بودجه و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش
از جمله سوابق کاری حسینی مکارم است.
همچنین حجتاهلل میرزایــی معاون جدید برنامه ریزی و
توسعه شهری شهرداری تهران دارای سابقه تحصیل در سه

مقطع کارشناســی ،ارشــد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری،
توسعه و برنامه ریزی و اقتصاد است .حسن پورسیدآقایی معاون
جدید حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز دارای مدرک
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه شریف
و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است.
وی که در ســال  1383از رئیس دولت اصالحات نشان
لیاقت و مدیریت دریافت کرد ،مدیرعامل بخش حمل و نقل
ریلی شرکت مپنا و مدیرعامل شرکت راهآهن را در سابقه کاری
خود دارد .پیش از این ،پژمان پشــمچیزاده معاونت معماری
و شهرســازی ،مازیار حسینی معاونت حمل و نقل و ترافیک،
ناصر امانی معاونت برنامهریزی ،توســعه شهری و امور شورا
و قدرتاهلل گودرزی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران را برعهده داشتند.
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انا هلل و انا الیه راجعون

خیر النساء خانه پزا بانویی شریف که در مقام همسری و مادری از بهترینهای
عصر خویش بود .زنی که در دامان پاکش بزرگمردی چون شهید حج خونین حاج
علیرضا وقار تربیت شــد ،در آســتانه عید غدیر روح بلند و ملکوتیاش به ملکوت
اعلی پیوســت .اینک در جوار فرزند شهیدش بر سفره پرفیض ربوبی نشسته است.
عروج این مادر نمونه را به فرزندان فرهیخته و بازماندگانش تســلیت میگوییم .از
عموم دوستان و آشــنایان دعوت میکنیم در مراسم بزرگداشت این بانوی متقی
روز جمعه ســاعت  17:30لغایت  19در مسجد امام رضا(ع) واقع در خیابان کارگر
جنوبی ،خیابان کمالی ،جنب بیمارستان لقمان شرکت نمایند.
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه مستقل

ضرورت بازنگری و تالیف
گفتمانهای معنا بخش نوین
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