
مصطفی تاج زاده: 

آقای روحانی! خبرمهمی از انتصاب 
زنان، جوانان و اهل  سنت نمی شنویم

نقدی بر یادداشت اخیر علی مطهری در هفته نامه صدا
سرمقاله شماره اخیر هفته نامه صدا به مطلبی از علی مطهری با عنوان آقازادگی اختصاص دارد.  اگرچه علی مطهری به دنبال نوعی دفاع و تطهیر پدیده آقازادگی 

بوده اما ناخواسته به واقعیتی اشاره دارد که بسیاری از مفسران سیاسی از آن غافل شده اند. 
علی مطهری در مطلب خود بیان داشته، صفت »آقازادگی« تا پیش از انقالب به فرزندانی از علمای حوزوی گفته می شد که در امورات بیت دخالت کرده و حتی در 
صورت رعایت عدالت، در دخل و خرج وجوهات اعمال نظر می کردند. وی تصریح می کند این صفت در همان موقع با باری منفی همراه بوده اســت. مطهری در ادامه 
متذکر می شود با انقالب اسالمی این صفت به فرزندان مسئوالن نظام تسری یافته و بار منفی آن برای اولین بار در ارتباط با فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی رواج 
یافته است. علی مطهری در تبارشناسی خود از مفهوم آقا زادگی تنها به یک نکته اشاره نکرده است. مفاهیم و اصطالحات جاری درجامعه برآمده از طرز تلقی و توافق 
نا نوشته میان مردم است. بنابراین اگر این مفهوم در پیش و پس  از انقالب به کار می رود ناشی از وجود این پدیده در جامعه است. گذشته از این نکته، علی مطهری 
به یکی از مهم ترین خصلت های جمهوری اسالمی اشاره می  کند؛ تا پیش از انقالب سیاست های حکومتی فاصله معنا داری با حوزه فرهنگی، دینی و رسومات جامعه 
داشت. انقالب اسالمی عمال این حوزه های مجزا را در هم ادغام می  کند. اتفاق قابل توجه در این ادغام سیطره تفکر و ساز وکار جاری نزد علما و حوزویان به امور مملکت داری است. مطهری شاید 
ندانسته به وضوح تایید می  کند که جمهوری اسالمی علی رغم آنکه به عنوان دولتی مدرن شناخته می  شود اما ساختار حاکم بر آن کماکان از همان منابع و رسم و رسومات سنتی سیراب می  گردد. 
پدیده آقازادگی به ظن مطهری حاصل روابط فرزندی بود که در حیطه اختیارات پدر دخالت می  کرد. امروزه بروز این پدیده در سیستم مدیریتی کشور نشان می  دهد که پسران برخی از مدیران گاها 
سطح باالی نظام جمهوری اسالمی بنا بر همان سنت سعی دارند از نفوذ و اعتبار پدر استفاده کرده و اختیاراتی فرا تر از تحصیالت و توانایی های خود به دست آورند. اگر در پیش از انقالب فرزندان علما 
در حیطه اختیارات پدر ورود پیدا می  کردند، امری غیر طبیعی نبود. ساز وکار و ساختار تعامالت اقتصادی و اجتماعی سنتی در ایران همین الگو را ساری و جاری می  کرد. فراموش نکنیم انقالب اسالمی 
جنبش و واکنشی به ساختار نظام سلطنت پهلوی بود که نه تنها حاکمیت موروثی نزد شاه را تداوم می  بخشید بلکه ثروت های این مملکت را با اتکا به قوانین حقوق وراثتی در اختیار قشر محدودی از 
افراد قرار می  داد. جمله فراموش نشدنی امام خمینی مبنی بر »انقالب ایران انقالب کوخ نشینان علیه کاخ نشینان است« شاهدی بر این مدعا است. علی مطهری باید پاسخ گوید اگر این پدیده امری 
طبیعی است و لزومی برای برخورد با آن وجود ندارد بنابراین اساسا چرا مردم ایران انقالب کردند؟ اگر پیش از انقالب حاکمیت سلطنتی، مشاغل و شئونات بازاری امری موروثی قلمداد می  گردید اما 
دستگاه دیوانی کشور اعم از اداره جات دولتی و غیر دولتی به هیچ عنوان با چنین ساختاری نسبتی نداشت. اساسا ماهیت این دستگاه به دلیل مدرن بودنش چنین ساز و کاری را نمی پذیرد. احراز 
مناصب دولتی تنها به لیاقت، عالقه، تخصص و تجربه فرد منوط اســت و الغیر. در این صورت باید متاسفانه اعتراف کرد که با شیوع پدیده آقازادگی در ایران  و دفاع عجیب مطهری از آن، معادله 

حکومت ورزی در نظام جمهوری اسالمی وارونه گشته است. به جای آنکه افرادی مناسب برای مناصب سازمانی انتخاب شوند، مناصب سازمانی مناسب افرادی خاص تعریف می  شوند.

آقای  مطهری!
 مدافع  آقازاده های
 رانت خوار نشوید
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انتقاد رهبر انقالب از بی عملی مجامع 
جهانی در قبال فجایع میانمار

یادداشت های امروز

انتخاب افراد مناسب
 برای مناصب 

سازمانی یا
 مناصب 

سازمانی مناسب 
آقازاده ها؟

سرمقاله

انتظار نبود علی مطهری با شــجاعت مثال زدنی اش به نماد دفاع 
از آقازاده های چپاول گر بیت المال تبدیل شــود. دختران  و پســران 
بی کفایــت که بعضاً ضریب هوشــی باالیــی هم ندارنــد و از ابتکار 
و هوشــمندی در پیشــبرد امور کشــور بهره ای نبرده اند، مالک بال 
منازع پســت های کلیدی اقتصادی کشور شــده و مانند اختاپوس بر 
ســرمایه های عمومی چنگ انداخته اند. اکنون که لشگر ده میلیونی 
تحصیل-کــردگان بیکار چشــم به بازار کار دوخته انــد، آقازاده ها بر 
مناصب مدیریتی دســتگاه ها و ســازمان ها تکیــه زده و حقوق های 

نجومی می گیرند.
جناب آقای مطهری، افکار عمومی شما را به عنوان فردی حق جو 
و عدالت خواه می شناسد، اما بعد از اینکه خبری در رسانه های مجازی 
مبنی بر فعالیت فرزند گرامی در مدیریت یکی از مناطق شــهرداری 
منتشــر شــد، چنین از کوره به در رفتید و بر منتقدیــن آقازاده ها 

می تازید؟!
فرموده اید: در مسئله آقازادگی برخی رسانه ها بی انصافی می کنند! 
واقعا اعتراض دردمندانه جوانان بیکار و اولیای شرمنده مقابل فرزندان 
فرهیخته و تحصیلکرده خویــش، به زد و بند آقایان صاحب نفوذ در 
سیستم و کسب امتیاز مدیریتی برای نورچشمی ها، بی انصافی است؟

آقازاده زیر چهل ســاله که با مدرک فوق لیسانس به لطف عموی 
گرامی جایگاه صدها اقتصاددان در کرســی نفر پنجم سیستم بانکی 

کشور را غصب کرده است، قابل اعتراض نیست؟
 اگر رسانه ای به این ظلم آشکار اعتراض نمود آیا مرتکب بی انصافی 

شده است؟
آقای مطهــری اگر آقازاده ای 3000 زمین از شــهردار پیشــین 
پایتخــت کادو گرفت و ســپس همان زمین را بــه نهادی فروخت و 
وجه ناقابل! را با اخوان گرامی تقســیم کرد! کسی نباید فریاد وا بیت 
المال را ســر دهد؟ و اگرکسی اعتراض نماید، از نگاه شما بی انصاف و 

عوام فریب است؟
ریــا و نفاق و عوام فریبی را آقایانی مرتکب شــده اند که بیت المال 
را ملک طلق پدری خویش می دانند و بی اعتنا به ســیل مشــکالت 
جوانان بیکار، برای دردانه خویش نه تنها شــغل دست و پا می کنند 
بلکه مدیریت بر دســتگاه های دولتی را به ناحق از جوانان شایســته 

می ستانند و به فرزندان پرادعای خویش می سپارند.
جناب مطهری اگر مطبوعه و یا رسانه ای فریاد زد چرا آقازاده های 
30تا 40 ساله بدون هیچ گونه تجربه و سابقه ای در مسندهای حساس 
و نامرتبط با تحصیالت نشســته اند و از مدیــر کلی تا مدیر عاملی را  
ابتــدا طی طریق و ســپس غصب می  کنند، آیــا مرتکب عوامفریبی 

شده اند؟

آقازادگی اصطالحی اســت که تا چندین سال پیش 
مختــص بیت علما و خصوصا مراجــع تقلید بود. فالن 
پســر یک مرجع تقلید را »آقازاده« می نامیدند که البته، 
هم مفهوم مثبت داشــت و هم مفهوم منفی. آنجا که او 
دخالتی در امور بیت نداشت و به کار خود مثال تحصیل 
علم مشــغول بود او را صالح می دانســتند و کسی به او 
کار نداشت اما اگر دخالتی در امور بیت خصوصا در امور 
مالی و تقســیم سهم امام داشت هرچند به عدالت رفتار 
می کرد معموال مشــمول اصطالح »آقازاده« به مفهوم 
منفی آن می شــد. اما بعد از انقالب، کلمه آقازاده از بیت 

مراجع تقلید به بیت همه علمایی که نقشــی در انقالب 
اسالمی داشتند گسترش یافت خصوصا فرزندانی از آنها 
که مسئولیتی در جمهوری اســالمی پیدا کردند. اولین 
بــار این تعبیر ظاهــرا درباره فرزنــدان مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به کار رفت و بعدا به دیگران سرایت 
کرد. در دوره ریاســت  جمهوری آقــای احمدی نژاد به 
موضوع آقازاده ها دامن زده شد و عوام فریبی  هایی صورت 
گرفت. اخیرا نیز رسانه ها به این موضوع زیاد می پردازند و 
گاهی بی انصافی می شود و البته امروز دیگر این اصطالح 
منحصر به فرزندان علمای مســئول نیست بلکه شامل 

فرزندان همه مسئوالن عالی رتبه می شود. این امر دو اثر 
منفی دارد. یکی اینکه ریا و نفاق را باعث می شــود، به 
این ترتیب که بچه های بعضی علما که مثال اســتعداد و 
عالقه پزشکی یا مهندسی یا تجاری و مانند اینها را دارند 
به گونه ای الزام می شوند که به خاطر موقعیت پدر بهتر 
است طلبه بشــوی، بدون آنکه عالقه کافی در او وجود 
داشته باشد و طبعا در آینده هم فرد مؤثری نخواهد شد. 
البته اگر عالقه داشته باشد اشکالی ندارد بلکه مفید است. 
اثر منفی دیگر آن این اســت که گاهی حق این جوانان 
و استعداد آنها ضایع می شود؛ یعنی فردی که تحصیالت 

و سابقه مناسب برای یک پســت و انگیزه الزم را دارد 
و مراحل آن را پله پله طی کرده و اصلح اســت، به خاطر 
مسئولیت پدرش و سر و صدایی که رسانه ها ممکن است 
ایجاد کنند از آن پست محروم و استعداد او معطل باقی 
می مانــد. البته قبول داریم که در مــواردی، از موقعیت  
پدران برای فرزندان سوءاستفاده شده و فرزندانی بدون 
آنکه شایســتگی الزم را داشته باشند پست های مهم را 
اشغال کرده اند و حق افرادی ضایع شده است، ولی این 
امر نباید باعث شــود که حق فرزنــدان صالح و توانای 
مسئوالن کشور و در واقع حق مردم نادیده گرفته شود.

مراســم بزرگذاشت سی و هشتمین سالگرد 
رحلــت آیت اهلل ســید محمــود طالقانی 23 

شهریورماه در کانون توحید برگزار می شود. 
متــن پیام دعوت خانواده آیت اهلل طالقانی برای ســی و 
هشــتمین بزرگ داشت ســالگرد رحلت ایشان به شرح زیر 

است:
هر مسئله و طرح و مرام اجتماعی که خودسران را محدود 
نماید و جلوی اراده آنان را بگیرد ، قدمی به هدف پیامبران 
و اسالم نزدیک تر اســت." )آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، 
مقدمه تنبیه االمه و تنزیه المله( سی و هشت سال از رحلت 
مردی می گذرد که عمری را بر سر آرمان های انسانی نهاد. 
طالقانی مردی انســان گرا، عدالت جو و آزادی خواه بود. برای 
او مهم تر از هر مکتب و مسلکی، ذات انسانیت بود که نباید 

اسیر خودسری و برتری طلبی می شد. این نوع نگاه طالقانی 
را از دیوارهای سخت هر مرام و مسلکی بیرون آورد و تبدیل 
به پدری مهربان برای تمام جریان های سیاسی کرد. هرچند 
مواضع طالقانی مشخص و قاطع بود، اما این قاطعیت، تنها 
در نقدها خودش را بروز می داد و آنجا که طالقانی با انســان 
مواجه می شد، بسیار لطیف و مسامحه جو بود. در سوگ آن 
مرد بزرگ، به جستجوی گوهرهای امروزین اندیشه و منش 
او می نشینیم با این باور که بسیاری از عناصر منشی، روشی 
و اندیشــه ای طالقانی، امروز می تواند سهمی در نهادن سر 
بی سامان شرایط امروز بر بالین توسعه داشته باشد. به منظور 
گرامی داشت و تبین بینش، منش و روش پدر طالقانی، روز 
پنچشنبه مورخ ۲۳شــهریورماه 1۳۹۶ ساعت 17 در کانون 

توحید حضور خواهیم یافت.
خانواده آیت اهلل طالقانی

خبر اول

انقالب ما، انقالب کوخ نشینان بود
نقدی بر دفاع عجیب علی مطهری از شیوع پدیده آقازادگی در کشور
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حمید اولیایی

چگونه دین بهانه نزاع می شود

معاون سیاسی اسبق وزارت کشور وعده حسن روحانی در مورد 
انتصاب زنان، جوانان و اقلیت های قومی و مذهبی در دولت را به 

وی یادآور شد.
به گزارش جماران، مصطفی تاج زاده در توئیتر خود نوشت: آقای 
روحانی! وزرا درحال نهایی  کردن کابینه کاری خود هستند، اما هنوز 

خبر مهمی از انتصاب  زنان، جوانان و اهل سنت نمی شنویم.

آقای  مطهری! مدافع  آقازاده  
های رانت خوار نشوید

حساب کشي ٤٠٠ میلیوني از 
شوراي شهر تهران

تاثیر ۱۲ سال مدیریت جهادی بر 
مهاجرت بی رویه شهرستانی ها به 

تهران
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علی نظری -سردبیر 

بازنشر سرمقاله هفته نامه صدا به قلم علی مطهری
مسئله آقازادگی

مراسم سی و هشتمین سالگرد رحلت آیت اهلل طالقانی در کانون توحید برگزار می شود


