
اهمیتی ندارد که چند میلیون پســر و دختر 
جــوان در بهبهان و بیجــار و زابل و الر و مغان و 
صحنه و مهران و کوهدشــت و حلب و چادگان و 
اردکان و خوی و آق قــال و کالت و مالیر و ابهر 
و بویین زهرا و ســایر شــهرهای بزرگ و کوچک 

کشور از حمیدرضا عارف با استعدادتر هستند.
اصــال اهمیتی نــدارد که برخــی آقازاده های 
اصالح طلب با توان و لیاقت خودشان سهم خود را 
از سفره انقالب برداشته اند و یا به لطف پدرانشان.

اصال اهمیتی ندارد که جوان های 25ســاله ما 
از همدیگــر 10هزار تومان پــول تو جیبی قرض 
می گیرند و حمیدرضا عارف در همان ســن پای 
شــرکتی را به ایران باز می کند که هیچ کس  آن 
را نمی شــناخت، اصال هم اهمیت ندارد که آیا از 
رانت اطالعاتــی و اخبار درجه ی اول اســتفاده 
کرده یا نکــرده! اصال اهمیتی نــدارد که برخی 
جوانان نخبه دانشــگاه صنعتی شــریف و خواجه 
نصیر و امیرکبیر و تهران و شهید بهشتی و سایر 
دانشگاه های کشور برای امرار معاش شان و تامین 

خرج تحصیل شان در پارک ها بالل می فروشند.
اصال اهمیتی ندارد دانشــجوی ترم اول دکترا 
را در پوســترهای تبلیغاتی دکتر خطاب کنند و 
به مجلســش بفرستند و ده ها و صدها دانشجوی 
دکترای دیگر ســاعت ها و روزها به امید گرفتن 
چنــد واحد تدریس در یک دانشــگاه وقت خود 
را تلــف کنند. اصــال اهمیتی نــدارد که همان 
دانشــجوی ترم اول دکترا سر از مجلس دربیاورد 
و یــک دانشــجوی دکترای دیگر در کردســتان 
کولبری کنــد و احتماال مرگ هــم در کمینش 
باشــد. اصال اهمیتی ندارد که سهم فالن جانباز 
شــیمیایی، فــالن مجروح موجــی، آن یکی که 
بینایی اش را از دســت داده و یا دیگری که هر دو 
پایش قطع است از سفره انقالب بیشتر است و یا 
برخی آقایان و فرزندان شــان! دنبال مسابقه هم 
نیســتیم و اصال هم قصد نداریم حمیدرضا عارف 
را به مســابقه  کولبــری در کوه های صعب العبور 
غرب کشور دعوت کنیم... شاید حمیدرضا عارف 
حقیقتا از هیچ امتیاز ویژه ای اســتفاده نکرده و از 
پتانســیل آقازادگی اش هیچ بهره ای نبرده است. 
اما معتقدم این ها هیچ کدام نباید برای نسل جوان 
موضوعیت داشته باشد. زیرا مهم  )َچشِم( جامعه 
است که ویژه خواری ها و رانت ها و تضاد طبقاتی 
و... را می بیند. آنچه باید مهم باشــد شکســتن 
شبکه های الیگارشــی احیانا)!!!( موجود و از هم 

گســیختگی کامل باندهای قدرت و ثروت شکل 
گرفته در میان آقاهــا و آقازاده های اصالح طلب 
و اصولگراســت. به عنوان یک اصالح طلب تالش 
برخــی آقازاده ها را برای برداشــتن ســهم پدر، 
مادر، خود و بچــه و نوه و نتیجه و ندیده و هفت 
نســل دیگرشان از ســفره انقالب و اصالح طلبی 
را زنِگ خطر و به مثابــه آغازی بر پایان جنبش 
اصالح طلبــی در ایران می فهمم. برای واکســینه 
کــردن اصالح طلبی از این مرض کشــنده الزم 
است آن دسته از اصالح طلبان که سال هاست به 
البی های قدرت و ثروت متصل هســتند، ابتدا به 
خود استراحت داده و بازنشسته شوند و سپس در 
اقدامی شجاعانه، زمینه رقابت سالم بین فرزندان 
خود و ســایر جوانان این مرز و بوم را با  حمایت 
ویژه نکردن از فرزندان خود فراهم کنند. تا زمانی 
که نیروِی کاِر ذهنِی جوانان اصالح طلب از َسمِت 
الســابقوِن این جنبش بیش از پیش به رسمیت 
شناخته نشــود، یکی از اصلی ترین مسائل فکری 
جوانان میهن مان این خواهــد بود که چرا خون 
و ژن والدیــن ما مثــل خون و ژن پــدر و مادر 
حمیدرضا عارف ها و فاطمه حســینی ها نیست؟! 
اساسا وجود شــبکه های الیگارشی در هر جامعه 
و در میان قائالن به هر تفکری خطرناک اســت 
اما شــکل گرفتن این مســاله در درون جنبش 
اصالح طلبــی کــه داعیــه دار نگاه حرفــه ای به 
سیاســت و نگرش علمی به جامعه است به مانند 
غده سرطانی می باشــد. با تزریق خون تازه و به 
رســمیت شــناختِن دیگران و ایجاد فرصت های 
برابر برای بروز اســتعدادها می تــوان اصالحات 
را از شــرِّ این غده ســرطانی نجات دهد. جوانان 
اصالح طلب از آن جایی که فعالیت شان همواره با 
خطر هزینه دادن همراه بوده، به خوبی در فضای 
سیاسی رشــد کرده اند و با توجه به تجربه کردن 
بحران ها و خطرها،  قائدتا اگر تحت آموزش قرار 
 بگیرند می توانند آینــده این مملکت را به خوبی 
بســازند. بهتر اســت تا قبل از تکمیل حلقه های 
الیناسیون و از خود بیگانگی در متولدین دهه های 
60 و 70 کــه احتماال بخش فربهی از ســرمایه 
اجتماعــی اصالح طلبــان را تشــکیل می دهند، 
اقدامــات الزم برای ترمیم دیوار تََرک برداشــته 
اعتمــاد صورت گیــرد و گرنه مبارزه نســل های   
آینده تــالش برای به زیر کشــاندن اصالح  طلب 
نمایانــی خواهد بود که هیچ برتــری بر فرزندان 
این سرزمین ندارند جز آنکه عامل وراثتی و قرار 
گرفتن  در یک  شــبکه الیگارشی باعث رشدشان 

شده است.

شورای عالی سیاست گذاری مجلس سنا نیست

ادامه خبر اول
در انگلســتان دوران فئودالیســم جنــگ ما بین 
ســه نهــاد در جریان بود؛ شاه-کلیســا- اشــراف. 
اگرچــه در ابتــدا بــا ائتالف شــاه و اشــراف نهاد 
کلیســا از گردونه رقابت های قدرت خارج شــد اما 
بــا انقالب صنعتــی و ظهور قشــر و طبقه جدیدی 
به نــام بــورژوازی،  نهــاد دیگــری بــه رقابت های 
قدرت در این کشــور افزوده گردید. رقابت این سه  
 موجب شــکل گیری نظام ســه ضلعــی در بریتانیا 
شد؛ شاه و دو مجلس اعیان)اشراف( و عوام )بورژوازی 

و کارگر شهر نشین(. 
لوایحی که در مجلس عوام به تصویب می رسید بنا 
 بر توافق می باید در مجلس اعیان نیز مورد بازبینی قرار 

گیرد.
ادعای تابش مبتنی بر دو فرض می تواند باشــد. 
باید از ایشــان پرسید شــورای عالی سیاست گذاری 
برای حفظ فدرالیســم و بنا بر حق رای برابر ایاالت 

شکل گرفته است؟ 
مگــر احــزاب در ایــران حاصل شــکاف قومی، 
قبیلــه ای و گســیختگی ســرزمینی اســت کــه 
 بشــود ائتــالف آن ها را بــه مثابه فدرالیســم تلقی 

کرد؟
 شاید تابش معتقد است که مفهومی به نام ملت 

ایران واهــی و خیالی بوده و وجــود خارجی ندارد. 
اگر چنین نیســت باید به فرض دوم رجوع کرد: آیا 
اعضای این شورا اعیان و اشراف زاده هایی هستند که 

احیانا خونشان رنگین تر از دیگران است؟ 
2- اما جمله دوم تابش کلیدی تر از قبلی اســت. 
او به منتقدان شورای عالی سیاست گذاری اصالحات 
هشــدار می دهد در زمین رقیب بازی نکنند. همین 
جمله کلیه گفتمان نهفته نزد شــورای عالی را فاش 
می کند. از قرار معلوم کارکرد این شــورا که به ظن 
آقای تابش اعیان و اشراف زادگان اصالحات هستند، 
صرفــا رقابت های انتخاباتی اســت. تابــش اعتراف 
می کند که ماهیت این شــورا و اشراف حاضر در آن 

صرفا برای پیروزی بر رقیب است. 
پیــروزی در چــه چیزی؟ در کســب و تصاحب 
مناصب سیاسی. با این وصف باید پرسید پس توسعه 
سیاســی که شعار محوری اصالحات است در کجای 

این معادله دیده شده است؟
محمدرضا تابــش نزدیک به 20 ســال نماینده 
مجلس اســت. فــردی با این ســابقه کاری یا هنوز 
نمی دانــد مجلس ســنا یعنی چه؟ یــا واقعا خود و 

دوستانش را اشراف زاده می داند.
 اشــراف زاده ای که اعتراف می کند تمام جنگ و 
دعواها بر ســر مناصب سیاسی و احیانا سهم خواهی 

از سفره انقالب است.
واقعا چه خبر اســت؟ یکی خود و دوســتانش را 
اشراف زاده و آقازاده قلمداد می کند، دیگری خون و 
نژاد اصیل خود را به رخ مردم بینوا می کشــد. یکی 
از لیست اصل و بدل صحبت می کند و دیگری برای 
تصاحب صندلی شــهرداری خود را نخبه فکری این 

سرزمین می پندارد.
 گویا اشراف زادگان! اصالحات دچار توهم شده اند 
که با باقی مردم این سرزمین تفاوت دارند. آن ها اشراف 
هستند و مابقی رعیت. عاقبت این رویه معلوم نیست 
به کجا ختم می شــود؟ تمام این اتفاق ها در بستری 
 صورت می گیرد که فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر 

می شود. 
مردهای بیشــتری شرمنده همســران و زن های 
بیشتری شرمنده فرزندان خود می شوند. اگر تا دیروز 
بنا به فاصله طبقاتــی و اختالف درآمدی مردم این 
سرزمین به لحاظ مالی خود را تحت سیطره گروهی 

محدود می دیدند. 
امروز اختالف منزلت و شان اجتماعی بر سر آن ها 
کوفته می شود. شاید بتوان بی پولی را با بستن سنگ 
به شکم تاب آورد اما با تحقیر و فخر فروشی اصل و 

نسب شجره نامه ای نمی توان کنار آمد.  
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جواد شقاقی

یاسر شعبانی فر - فعال سیاسی اصالح طلب

محمد آقازاده

آیا رانت نشانه نبوغ است؟

شورای عالی 
سیاست گذاری حکم 

مجلس سنا را دارد

سرمقاله

مصائب آقازادگی...

امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی
دفاع های بی مایه از شورای عالی سیاست گذاری اصالحات تمامی ندارد. هر دم از این باغ بری می رسد. اخیرا محمدرضا تابش نیز برای دفاع از این شورا به مطالبی اشاره کرده است که جای بسی 

تامل است. تابش گفته که این شورا به مثابه مجلس سنا است و منتقدان آن مواظب باشند که در زمین حریف بازی نکنند. هر دو جمله نیاز به تامل دارد. 
1- معلوم نیست تابش قیاس شورای عالی با مجلس سنا را بر چه پایه و اساسی انجام می دهد؟ مجلسی که در آمریکا، سنا و در بریتانیا، اعیان نامیده می شود، مخلوق شرایط خاص در آن جا است. 
در آمریکا کنگره نماد فدرالیسم ایاالت متحده است. یعنی اتحاد ایاالت مختلف به لحاظ حقوقی با نهادینگی کنگره تضمین شده است. جمعیت ایاالت مختلف با یکدیگر فرق دارد که موجب تفاوت 
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس عوام می شود. در این شرایط ایالت های پرجمعیت می توانند قوانین خود را به دلیل تعداد نمایندگان بیشتر به ایالت های کم جمعیت تحمیل کنند. لذا مقرر شد 
مجلس دومی به نام سنا تشکیل شود که هر ایالت فارغ از وضعیت جمعیتی خود دو نماینده داشته و لوایح کنگره به تصویب هر دو مجلس برسد. بنابراین تا حدودی از اجحاف ایالت ها نسبت به یکدیگر 
کاسته شد. در انگلستان مجلس اعیان ماهیت خود را بنا به دالیل دیگر دارد. وجود دو مجلس در انگلستان ناشی از قشربندی و اختالف منزلتی ابتدای انقالب صنعتی است.     ادامه در همین صفحه

صفحه 2

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
در نامه ای سرگشــاده تغییر اساسی 
در نحوه کنش جریان اصول گرایی را 
یکی از مطالبات اصلی جوانان کشور 
عنوان و اعالم کرد: امروز روشن است 
که اصول گرایی باید با حفظ مبانی و 
ارزش های انقالبی جمهوری اسالمی، 
در نگرش و شیوه سیاست ورزی خود 
متحول شود و با گفتمان و چهره هایی 
نو، حرکت در راستای نو اصول گرایی را 

هرچه زود تر آغاز کند.
فرازهایــی از این نامــه در ذیل 

می آید: 

در ماه های گذشــته بسیاری از شما به 
صورت حضــوری و غیر حضوری با من از 
دغدغه های جدی خود درباره آینده کشور 
و انقالب ســخن گفتید. این شور و شوق 
و احساس مسئولیت تحسین برانگیز شما 
مرا برآن داشــت که دست به قلم برده و 
برخی نگرانی های خودم را با شما و مردم 
عزیزمان در میان بگذارم. پایان رقابت های 
انتخاباتــی به معنــای فرامــوش کردن 
ناکارآمدی ها دولت مستقر یا نادیده  گرفتن 
انقالب  برخی خطاهای دوســتان جبهه 

نیست.
برادران و خواهران عزیزم

این مهــم زمانی اتفاق خواهد افتاد که 
شــما امیدوارانه، فعاالنه و آتش به اختیار 
وارد صحنه شده، منتظر اقدامات از باال به 
پایین در جریان اصول گرایی نباشید؛ زیرا 
تحلیل رفتارهــای پس از انتخابات برخی 
دوستان نشــان می دهد تصمیم گیری در 
این مــورد در راس جریان همچنان دچار 
اختالل اســت. بدون شک نخستین گام 
در انجام این رســالت مهم و به سر منزل 
مقصود رســاندن آن، ترسیم ویژگی ها و 
مبانی »نواصول گرایی« اســت و لذا برآنم 
که در همین باب چند پرســش و دغدغه 
جدی را با شــما در میان بگذارم و شما را 
دعوت کنم در عرصة عمومی، و در صورت 
تمایل به صورت خصوصی، جواب آن ها را 
به بحث و گفتگو بگذارید: این مهم زمانی 
اتفاق خواهــد افتاد که شــما امیدوارانه، 
فعاالنه و آتش به اختیار وارد صحنه شــده، 
منتظر اقدامات از باال به پایین در جریان 
اصول گرایی نباشید؛ زیرا تحلیل رفتارهای 
پس از انتخابات برخی دوســتان نشــان 
می دهد تصمیم گیری در این مورد در راس 

جریان همچنان دچار اختالل است.
1- از یــک منظــر آسیب شناســانه، 

اصول گرایــی چه ضعف های ســاختاری، 
عملکردی و رویکردی دارد که باید آن ها 
را اصالح کرد؟ نو اصول گرایی در این ســه 
مورد کدام دغدغه هــا را باید مورد توجه 
قرار دهد؟ جریان نواصول گرایی باید شامل 

کدام گروه های جامعه باشد؟
2- چگونه و با چه روشــی می توان از 
اصول گرایی به سمت نواصول گرایی حرکت 
کــرد؟ و چهره های جدیدی که می توانند 
این کار را انجام دهند باید چه خصایصی 
داشــته باشند و نقش جوانان در این روند 

چیست؟
۳- جایــگاه مــردم در نواصول گرایی 
چگونه باید باشد؟ آیا ما نیازمند بازگشت 
به مردم و توجه به مطالبات و نقش آن ها 
در اداره همه امور نیستیم؟ چگونه می توان 
بدون چشم پوشــی از آرمان ها با واقعیت 
تغییر ســبک زندگی طبقة متوسط کنار 

آمد؟
۴- شیوه تعامل نواصول گرایی با دولت 

چگونه باید باشد؟
5- نســبت نواصول گرایــی با رهبری 
انقالب، نهادهای حاکمیتی و جریان های 

سیاسی رقیب چگونه باید باشد؟

اعتراض قالیباف به رفتار پسا انتخاباتی اصول گرایان:

منتظر اقدامات از باال به پایین در جریان اصول گرایی نباشید

خبر اول


