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سالسوم

تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر آزادی بازداشتشدگان اعتراضات اخیر هستند

گروه سیاسی -پس از خودکشی
ســینا قنبــری در زنــدان اویــن ،یکی از
بازداشتشــدگان اعتراضــات اخیر ،حاال
بسیاری از مســئوالن ذیربط و نمایندگان
مجلس -که عموما عضو فراکســیون امید
هســتند -به تبوتاب افتادهاند تا موضوع
بازداشتشــدگان را به سرعت حلوفصل
کنند .چندی پیش ،محمود صادقی در یک
توئیت به «رئیسجمهور و مسئوالن امنیتی»
نسبت به آنچه او «کهریزک دوم» نامیده بود،
«هشــدار» داد .در همیــن رابطه ،قاســم
میرزایینیکو ،نماینده اصالحطلب دماوند در
گفتوگو با ایلنا گفت«:پیرو اقداماتی که از
سوی فراکســیون حقوق شــهروندی در
راستای نامهنگاری با سیدعلیرضا آوایی وزیر
دادگستری صورت گرفته ،قرار است نسبت
به وضعیت بازداشتشدگان با خبر شویم».
این عضو فراکسیون حقوق شهروندی ادامه
داد«:ســعی داریم از هرکــدام از زندانها و
مجموعههایی که نســبت بــه بازپروری و
نگهداری از بازداشتشدگان اقدام میکنند،
بازدید کنیم».
هدایت اهلل خادمی ،نماینــده مردم ایذه
و باغملــک ،یکی از نقاط پر خبر در جریان
رویدادهای اخیر ،نیــز در گفتوگو با ایلنا
میگوید« :در دیداری که در مجلس شورای
اسالمی با وزیر اطالعات و وزیر کشور داشتم
از آنها خواستم تا وضعیت بازداشتشدگان
حــوادث اخیر بویژه در شهرســتان ایذه را
مشخص کنند تا کمترین هزینه را در این
زمینه داشته باشیم ».او ادامه میدهد «:به
عنوان نماینده مردم ایذه به هر نحو ممکن
تالش خواهم کرد تا زمینه آزادی ســازی
نوجوانان و جوانانی که نقش لیدر را در حوادث

مرهمی برایدردها

اخیر نداشتهاند و یا با اتهامات هنگفتی روبهرو
نیستند فراهم کنم و امیدوارم این تالشها با
همکاری دستگاههای مربوطه هر چه زودتر
به نتیجه برسد ».دیگر نمایندهای که در این
رابطه روز گذشته اظهارنظر کرد ،حیدرعلی
عابدی ،نماینده اصالحطلب اصفهان بود .این
عضو فراکسیون امید در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص بازداشت شدگان محصل و دانشجو
در اصفهان گفت« :مســئوالن مربوطه قول
دادهاند در اسرع وقت بازداشت شدگانی که
در تخریب اموال عمومی و اغتشــاش نقش
نداشــتهاند بهزودی آزاد شوند ،اما برخی از
بازداشــت شدگان ســابقهدار هستند و در
اغتشاش دست داشــتهاند که باید مراحل
قانونی و بازجوییهای اولیه از آنها طی شود».
پیرو این تالشها ،در چند روز گذشــته،
خبرهایــی که تیتر آن با «آزادی تعدادی از
بازداشتشدگان» شروع میشود ،از جمله
اخبــار پرتکرار خبرگزاری بوده اســت .روز

بهارستان

گذشــته ایلنا از عباس جعفری دولتآبادی
نقل کرده است که «در راستای اجرای دستور
رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تفکیک
میــان افراد فریبخورده و عوامل اصلی این
آشوبها ،تعداد هفتاد نفر دیگر از متهمان
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با اخذ
ضمانت آزاد شدند ».دولتآبادی همچنین
در مورد مرگ سینا قنبری در قرنطینه زندان
اوین اینگونه توضیح داد«:پس از این حادثه
با حضور فوری بازپرس دادسرای جنایی در
محل وقوع ،پرونده قضایی تشکیل گردید ،از
مأموران زندان و مطلعین تحقیقات الزم به
عمل آمد و موضوع در دست بررسی است؛
ضمن آنکه مراتب به خانواده متوفی اعالم
گردیده است ».دادســتان خرمآباد نیز در
گفتوگو با ایلنا با اشاره به دستور رئیس کل
دادگستری استان لرستان مبنی بر تسریع در
رسیدگی به پروندهها از آزادی موقت کسانی
که بنا به اســتعالم از مراجع سهگانه اداره

اطالعات ،سپاه پاسداران و نیروی انتظامی
نقش اساسی و مؤثری در اغتشاشات اخیر
نداشتهاند با اخذ ضمانت قانونی خبر داد.
رئیس دانشــگاه تهران :از آزادی
صددرصد دانشــجویان بازداشــتی
دانشگاهتهرانمطمئننیستم
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهــران دیگر مســئولی بود کــه در مورد
بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اظهارنظر
کرد .او در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه
به طور جدی وضعیت دانشجویان بازداشت
شــده دانشــگاه تهران را رصد می کنیم
گفت« :از تمامی ابزار و امکانات الزم برای
آزادی هرچه سریعتر دانشجویان بازداشتی
اســتفاده می کنیم و همه امیدوار هستیم
این دانشجویان قبل از شــروع امتحانات
پایان ترم آزاد شــوند و صحبتهایی که با
مسئولین امر کردیم امیدوار هستیم امروز
یا حداکثر تا آخر هفته اکثر دانشجویان آزاد

شوند و براساس اعالمی که صورت گرفته
مقدمات آزادی این دانشــجویان در حال
انجام است ».نیلی احمد آبادی از بازداشت
 ۴۱دانشجوی این دانشگاه در اتفاقات اخیر
خبر داد و گفت« :برخی از این دانشجویان
بعد از  ۲ساعت سریع آزاد شدند و تاکنون
 ۱۶دانشجوی بازداشتی آزاد شدهاند .امیدوار
هســتیم که حداکثر تا پایــان این هفته
عمدهای از این افراد تعدادی از دانشجویان
برای امروز صادر شده باشد ».رئیس دانشگاه
تهران با اشاره به محل نگهداری دانشجویان
بازداشتی دانشــگاه تهران ،گفت« :محل
نگهداری دانشــجویان بر حسب اینکه در
کجا و توســط چه ارگانی دستگیر شدهاند
متعدد است ،اما اکثر دانشجویان بازداشت
شــده در اوین نگهداری میشوند ».نیلی
احمدآبادی بــا تاکید بر اینکــه از آزادی
صد درصد دانشــجویان بازداشتی دانشگاه
تهران مطمئن نیستم ،گفت«:ما از وضعیت

پاستور

پروندههای این دانشجویان اطالع نداریم.
براساس گفته مسئولین امنیتی و انتظامی
اکثر دانشجویان تا پایان هفته آزاد خواهند
شد ،اما اینکه تعداد آزاد شدگان صددرصد
باشد مطمئن نیستم اما باید تاکید کنم نگاه
همه مسئوالن این اســت که دانشجویان
حتیاالمکان آســیب نبینند و به موقع به
امتحانات پایان ترم برسند».
آیــا پیگیریها تنهــا مختص
دانشجویاناست؟
اما رصد اخبار و اظهارنظرهای چند روز
گذشته نشــان میدهد عمده تالشهای
انجام شده ،معطوف به آزادی «دانشجویان»
اســت .تصویری که از اظهارنظرهای چند
روز گذشــته ساخته شــده است ،چنین
معنایــی را به ذهن متبادر میســازد که
«تنها دانشجویان شایسته آزادی هستند
و «غیر دانشــجویان» تخریبگر بودهاند».
به عنــوان مثال عابدی در گفتوگویش با
ایلنا میگوید«:نسبت تحصیالت با تعداد
دستگیرشــدگان رابطه عکس دارد .یعنی
افرادی که سواد کمتری داشتهاند اکثریت
بازداشــت شــدگان را شــامل میشوند.
تعداد بازداشت شــدگانی که تحصیالت
لیســانس و فوق لیسانس داشتهاند بسیار
کم است و بیشــتر بازداشت شدگان زیر
دیپلم هستند ».او ادامه میدهد«:بازداشت
شــدگان را افراد شــاغل ،بیکار ،مجرد و
متأهل تشــکیل میدهند ».بــه عقیده
برخی ناظران ،این دســت اظهارنظرها در
راســتای تنزل اعتراضات اخیر است و به
بازتولیــد بیعدالتیهایی که یکی از علل
بروز رخدادهای چنــدی پیش بود ،دامن
خواهد زد.

شود و اصل  ۹قانون اساسی را باید مدنظر قرار دهیم تا استقالل کشور و آزادی معترضان
کنار هم حفظ شود و نمیتوان به بهانه استفاده از آزادی به استقالل کشور لطمه زد و
متقابال مسئولین کشور هم نباید به بهانه حفظ استقالل و تمامیت ارضی آزادی مشروع
افراد را سلب کنند و معتقدیم باید در چارچوب قانون مطالبات را پیگیری کنیم.
دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها درباره اینکه گفته میشود در اتفاقات اخیر
سرمایه اجتماعی اصالحطلبان دچار آسیب شد ،اظهار کرد :اصالحطلبان در شرایط فعلی
بین دو محذور قرار گرفتهاند به این صورت که از یک طرف نگران هســتند با پیگیری
این اعتراضات موجب تشــدید اوضاع شوند و راه سوءاستفاده بیگانگان فراهم شود و از
طرفی هم پیگیری نکردن این اعتراضات موجب فراموشی مطالبات مردم و رسالت این
جریان شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان ملت
باید چه سازوکاری را برای پیگیری مطالبات مردم در چارچوب اصل  ۲۷قانون اساسی
و به رسمیت شناختن حق اعتراض آنها فراهم کنند ،گفت :طبق اصل  ۲۷قانون اساسی
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط عدم حمل سالح و اینکه مخل مبانی اسالم
نباشد ،آزاد است .در سال  ۶۱که قانون تشکیل احزاب و جمعیتها در مجلس تصویب
شــد این قانون تشکیل اجتماع را منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور کرده بود که
شورای نگهبان در آن سال مصوبه مجلس را خالف اصل  ۲۷قانون اساسی دانست و این
اصل را مطلق دانست که نیازی به مجوز ندارد و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید
نکرد و باوجود اصرار مجلس بر آن مصوبه ،شورای نگهبان در همان مهلت  ۱۰روزه هم
آن را تایید نکرد و در نهایت این قانون بدون تأیید شورای نگهبان تصویب شد .این سابقه
نشان میدهد محدودیتها برای برگزاری اجتماعات در نظام ما دچار ابهام و اجمال است
که باید آن را از ابهام خارج کنیم و این وضعیت ساماندهی شود.
صادقی بر لزوم اصالح این قانون تاکید کرد و گفت :معتقدم نظر شورای نگهبان در
سابقه اصل  ۲۷که آن را مطلق میدانست صحیح است و چنانچه به فرض هم بپذیریم
تشکیل اجتماعات نیاز به مجوز دارد باید در قالب یک آیین نامه اجرایی از سوی دولت
مطرح شود که در آن شرایط برگزاری این اجتماعات و اخذ مجوز تصریح شده باشد .از
نظر قانون اساسی باید اصل را بر آزادی اجتماعات گذاشت و محدودیت را استثنای بر این
اصل قرار داد که تنها استثنای آن هم تجمعات مخل مبانی اسالم یا باحمل سالح است.

ابتکار :دولت برخی محدودیتها را با بیرغبتی اعمال میکند

ایلنا| معاون رئیسجمهور در امور زنــان و خانواده تاکید کرد :دولت حامی بیان
نقد ،مشــکالت ،کاستیها ،بیعدالتی و تبعیض است و در جایی که به دلیل برخی
سوءاســتفادهها ناچار به اعمال برخی محدودیتها میشــود این کار را با بیمیلی،
بیرغبتی و تاسف انجام میدهد.
معصومه ابتکار روز دوشــنبه در ســفر یکروزه خود به استان بوشهر در نشست با
سازمان های مردم نهاد این استان ،گفت :دولت دوازدهم از نقد استفاده می کند و باید
فضا برای طرح مشکالت و اعتراضها در چارچوب قانون مهیا باشد.
وی با بیان اینکه مردم اگر مشکل و کمبودی دارند و احساس بی عدالتی و تبعیض
می کنند باید فرصت بیان آنها را داشته باشند ،اظهار داشت :نظام جمهوری اسالمی
مبتنی بر عدالت شکل گرفته و تا زمانی که این فضا نباشد که مردم بتوانند دردها،
مشکالت کاستیها را بگویند این عدالت هرگز به معنی و مفهوم واقعی خود فراتر از
شعار نمیرسد.
معاون رئیسجمهــور در امور زنان و خانواده یادآور شــد :دولت معتقد به آزادی
اینترنت و بهرهمندی صحیح از فضای مجازی است ولی یک سری اتفاقهایی افتاد که
فضا را به سمتی برد که دولت مجبور شد از این جهتگیریها عبور کند.
ابتکار با بیان اینکه این محدودیت ها به نفع هیچ کســی و هیچ بخشی از جامعه
نیســت و ما را از آرمانها و جهتگیریهای اصلی خود دور میکند ،تصریح کرد :با
توجه به اهمیت نقش سازمانهای مردم نهاد (سمنها) در پیشبرد امور ،دولت مصصم

و پیگیر تدوین و تصویب قانون برای این تشکل ها و مشارکت عمومی است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش سازمانهای غیردولتی
در جلب مشارکت مردم و ایجاد جریانهای اجتماعی بیان کرد :پایهگذاری جریانهای
اجتماعی مثبت برای توانافزایی زنان ،کاهش آسیبها ،ارتقای سطح آموزش ،دانش،
فرهنگ و بهبود محیط زیست ،تحوالت ارزشمند و بیانگر آغاز جریانهای اجتماعی
نیک با مشارکت مردم برای حل مشکالت جامعه است.
ابتکار با اشاره به اهمیت و موفقیت طرح تابآوری گفت :طرح تابآوری از جمله
طرحهای مثبت مطرح توسط استان بوشهر است که امروز تفاهمنامه اجرای مرحله
دوم آن با استاندار بوشهر امضا میشود.
وی با بیان اینکه تالش میشــود این طرح با همکاری ســازمانهای مردمنهاد،
تسهیلگران ،استادان دانشگاه و متخصصان با قوت ادامه باید ،اظهار داشت :در این
طرح عالوه بر زنان خانواده نیز دیده شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به تجربه موفق شبکهسازی
سازمانهای مردمنهاد در سازمان محیط زیست به صورت استانی ،منطقه ای و ملی
اظهار داشت :با تشکیل شبکههای تخصصی و موضوعی میتوان در شورای برنامهریزی
به عنوان یک شبکه حضور داشت .ابتکار ارتقا ،توانافزایی و ارتقای سطح توانمندیهای
سازمانهای مردمنهاد را از جمله طرحهای معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری
دانســت و تصریح کرد :در این طرح آموزش و آشنایی با مباحث اجتماعی ،مدیریت

چرا اینقدر ناپایداری؟
دکتر محمود سریعالقلم

میدان بهارستان محلی برای تجمعات مردمی شود

خویشتنداری مدیریت شود.
وی بــا ابراز نگرانی از حوادث اخیر اضافه کرد :فکر میکنم در این میان رگههایی از
تالش برای به حاشیه بردن جریان اصالحطلبی نیز وجود دارد که از سوی اصولگرایان
دیده میشود .آنها با استفاده از شعارهای هدفمند سعی میکنند موضعگیری اصالح
طلبان را نقد کنند.
عضو فراکسیون امید اضافه کرد :بااینکه جریان اصالح طلب کماکان در قدرت نیست،
اما دست هایی تالش می کنند به صورتی مرموز تقصیرات این اتفاقات را متوجه جریان
اصالحات کنند .در صورتی که در وضعیت حاضر شرایط نه در قوه مجریه نه در قوه مقننه
بگونه ای نیست که ایدههای اصالح طلبی در قانونگذاری و اجرایی شدن آن نقش آفرین
باشــد در گذشته اصالح طلبان سه دوره از قانون گذاری دور بودند و حتی در دوره ای
هم که دولت و مجلس را در دست داشتند امکان تاثیرگذاری به طور کامل را در اختیار
نداشتهاند .اکنون هم نیروهای استخواندار و دست اول اصالحات مجال حضور در مجلس
را پیدا نکردند دولت هم دولت اصولگرای معتدل است نه اصالح طلب .البته اصالح طلبان
به لحاظ رویکردهای عقالنی آقای روحانی از ایشان حمایت کرده و می کنند.
ی نداشتند اما در مورد
وی افزود :در مجموع هر چند اصالح طلبان فرصت موضعگیر 
حوادث اخیر به دنبال این هستیم که این مطالبات و اعتراضات به صورت قانونی پیگیری
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یادداشت

پیشنهاد محمود صادقی ،نماینده اصالحطلب مجلس:

یک روز پس از آنکه شورای شهر تهران تصویب کرد محلی برای برگزاری تجمعات
درنظر گرفته شــود ،حاال محمــود صادقی ،در گفتوگو با ایلنا پیشــنهاد داد میدان
بهارستان و مقابل ساختمان مجلس که نمادی تاریخی از اجتماعات و اعتراضات جنبش
مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت است ،برای تجمع مردم در نظر گرفته شود
تا آنها بتوانند به طور مسالمتآمیز در کنار هم جمع شده و مطالبات خود را ابراز کنند.
نماینده مردم تهران در این گفتوگو اعتراضات مردمی را فرصتی برای شنیدن و پیگیری
مطالبات مردم و سعی در بهبود وضعیت اقتصادی آنان عنوان کرد.
محمــود صادقی در ارزیابی خود از اعتراضات و ناآرامیهای اخیر در برخی از مناطق
کشــور بیان کرد :اعتراضاتی که بر بستر برخی نارضایتیهای انباشته در جامعه شکل
گرفته ،فقط مربوط به وضعیت اخیر نمیشود .نابسامانیهایی که اخیرا به اوج خود رسید،
موجب شد این نارضایتی ها از اینجا سرباز کند.
نماینده مردم تهران به اعتراض سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در
مشهد اشاره کرد و افزود :موضوع موسسههای مالی و اعتباری و تجمع در مشهد نقطه
شروع این اعتراضات بود و در کنار آن نگرانی از شتاب تورم در آینده باتوجه به الیحه
بودجه  ۹۷نقطه اوج این اعتراضات شــد ولی به سرعت از ماهیت معیشتی به سمت
شعارهای سیاسی تغییر مسیر داد .در این میان اخبار متواتری از نقش مخالفان دولت در
تحریک معترضان در مشهد نیز گزارش شده است.
وی با بیان اینکه نگرانی از شتاب تورم در آینده ،این اعتراضات را به اوج رساند ،یادآور
شد :در این تجمعات شاهد بودیم که شعارهای سیاسی برخالف گذشته تند بود .شکل
این شــعارها و درخواستها پدیده جدیدی بود که نوعی ناامیدی در آن دیده میشد.
متاسفانه این احساس ناامیدی از اصالح برخی فرایندها حوزه های اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی را فراگرفته است .
عضو فراکســیون امید بر لزوم هوشیاری مردم دربرابر سوء استفاده بیگانگان تاکید
کرد و گفت :اتفاقا اصالحطلبان هــم از این زاویه به این اتفاقات نگاه میکنند .اصالح
طلبان همگی نگران وضعیت فعلی هستند که این اعتراضات ،محملی برای ناامنی و سوء
استفاده برخی جریانهای سیاسی که نشانههای آن نیز دیده میشود ،نشود .لذا برخی
از دوستان معتقدند موضعگیریهای تند نباید وجهه همت جریان اصالحات باشد .در
این میان با جریان اصولگرا خوشبختانه اتفاق نظر داریم که باید این اعتراضات با نهایت
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ســازمانهای مردمنهاد ،روشها و شیوههای مدیریت ،درآمدزایی و روشهای جلب
منابع مطرح میشود.
وی یادآور شــد :اگر االن فضای مجازی وجود دارد و بر آزادی آن تاکید داریم به
همان میزان به انضباط آموزش و ســاماندهی و نظاممند کردن این فضا نیز تاکید
میکنیم ،زیرا این فضا میتواند بسیار آسیب زننده باشد و به نظام ارزشهای اخالقی
و باورها و ساختارهای اجتماعی ما ضربه وارد کند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

پاراگراف زیر ،دریایی از مطلب دارد:
«نصرت اهلل معینیان ،رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی  ...مردی
رازدار و متواضع بود .هیچ کس ،حتی دشمنان دربار و مخالفان شاه در
ذکاوت ،دقت و به خصوص صحت عمل وی تردیدی ابراز نمیداشتند
 ...در پایان رژیم ،قطعا با اجازه یا تأیید شاه ،تمام بایگانی دفتر مخصوص
شاهنشاهی را که مشتمل بر همه اسناد پنجاه ساله دوران پهلوی بود با
دو هواپیمای نظامی به خارج از ایران منتقل کرد که اکنون قاعدتا باید
در صندوقهای بانک یا بانکهایی باشد و مسلما منبع بینظیر و بدیلی
برای مطالعه تاریخ این دوران خواهد بود( ».منبع :هوشنگ نهاوندی
و ایو بوماتی ،محمدرضا پهلوی :آخرین شاهنشاه ایران .پاریس :نشر
 ۲۰۱۳٫ ،Perrinترجمه فارسی  ،۲۰۱۴صص .)۴۵۸-۴۵۹
طی تحقیقات برای تدوین کتابِ در حال اتمام خود« ،اقتدارگرایی
ایرانی در عهد پهلوی »،به امثال این نقل قول و نقل قولهایی مشابه
بسیار برخورد کردهام .از منظر یک دانشجوی علوم انسانی ،این سئوال
کرات مطرح میشود :چرا تاریخ ما تکه تکه است؟ چرا در هر دوره،
به ّ
سیاستها و اندیشههایی در تناقض کامل با دوره قبل دیده میشود؟
حد ،فراز و نشــیب
چرا امتداد نداریم؟ چرا منحنی رفتاری ما در این ّ
دارد؟ در یک و نیم قرن گذشــته ،به جز دورههای کوتاه چند ســاله
آرامش ،عموما کشــور از یک بحران به بحران دیگر مبتال شده است:
بحرانهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سیاست خارجی .آیا این فراز
و نشیبها ،الزمه استقرار نهایی است؟ مانند آنچه در تاریخ کشورهایی
مانند نروژ ،ســوئد ،هلند و ژاپن مشاهده میکنیم .اگر اینطور است
باید چه کار کنیم که به استقرار برسیم؟ چرا باید مهمترین اسناد نیم
قرن کشور به مکان نامعلومی در خارج برود؟ چرا نمیتوانیم سیستمی
بســازیم که حداقل به یک قرن برسد؟ آنهایی که ساختهاند چه کار
متفاوتی نسبت به ما انجام دادهاند؟ آیا مشکل در جغرافیا ،یا فرهنگ
یا نظام اقتصادی یا عوامل خارجی است؟ این نوع پاسخها خیلی کلّی
هســتند و گرهای را باز نمیکنند .باید ریز شویم .دقیق شویم .سراغ
تجربیات بشــری برویم .از دیگران بیاموزیم .مشورت کنیم .از همه
مهمتر ،قدری سئوال کنیم؛ این خصلت تعیینکنندهای که کانون بهتر
شدن و رشد است .شــاید الزم است به کلیدیترین موضوع برسیم
و آن تعریف انسان اســت .رفتار انسانها بر اساس نیاز است .طیفی
از نیازهــا .تا نیازهای او تأمین نشــود آرام نمیگیرد .تا به نیازهای او
توجه نشود ،استقرار نمییابد .نیازها طبقهبندی دارند .نیازی مقدم بر
نیازی دیگر است .تا یک نیازی تأمین نشود ،سراغ نیاز بعدی نمیرود.
در کشــور چاد ،آزادی و دموکراسی خیلی مشتری ندارد .اولین نیاز،
زنده نگاه داشــتن بچههایی است که بهدنیا میآیند .در سال ۱۳۵۵
حدود صد هزار نفر ایرانی در اروپا ،آمریکای شــمالی و هند ،دانشجو
حدی مســکن ،آموزش زنان،
بودند .محمدرضا شــاه نیاز به غذا ،تا ّ
تربیت متخصص در دانشگاهها ،دیده شدن محترمانه ایران در جهان را
فراهم کرد .حتی در سال  ،۱۳۵۲ایران به یکی از بهترین شرکتهای
هواپیمایی جهان تبدیل شــد .اما بعد گفت :مشــورت و مشارکت و
مقدرات
نظرخواهی و تبادل آراء ممنوع .به نوعی به مردم گفته شد که ّ
کشور فقط در مالحظات ،محاسبات و منافع یک فرد تعیین میشود.
او مانع از تأمین یک نیاز مدنی شد .نمیشود در یک جامعه صدها هزار
متخصص تربیت کرد ،بعد مستقیم و غیرمستقیم به آنها گفت شماها
در جهتگیری کشور کارهای نیستید .این کار درستی بود که ایران در
دهه چهل شمسی سراغ صنعت ،اقتصاد ،تولید ،شهرنشینی ،نوسازی
عمرانی ،آموزش عمومی و ارتباطات گسترده بینالمللی رفت اما وقتی
شــهروندان وارد مرحله بعدیِ نیازها شدند ،نظام سیاسی مانع شد.
استبداد فردی با شدت باالتری از  ۱۳۴۸آغاز شد .نظام تصمیمگیری
به نیازهای طیف وسیعی از شهرنشینان و تحصیل کردهها بیتفاوت
بود .بنابراین ،بحرانها بر روی هم انباشته شدند.
تداوم( )Consistencyناشــی از انجــام دادن هر کاری در زمان
و مکان خاص خودش اســت .در خانــواده ،در بنگاه ،در جامعه و در
حکمرانی ،اولین نشانههای مشکل ،زمانی است که نیازهای طرفین
نادیده گرفته شوند .چرچیل سه بار در زندگی سیاسی کامال شکست
خــورد ولی باز ظهور کرد .او تا آنجا پیش رفت که رفتار ناجوانمردانه
سیاســت مداران را عالئم نیاز بعضی از آنان دانســت .او انتظار رفتار
اخالقی از جانب عموم سیاستمداران را نداشت .چرچیل در اواخر عمر
زمانی که یک خبرنگار از او پرســید :چه مسئلهای شما را در زندگی
بیش از همه آزار داد و شــما را رنجاند ،گفت :بیخوابی .او معتقد بود
افراد قوی ،طیفی از نیاز دارند و افراد ضعیف ،طیف دیگر.
به رسمیت شــناختن نیازهای دیگران ،اولین شرط اعتماد سازی
است .چرا بعد از ســونامی ژاپن ،مردم  ۱۸۰میلیون دالر پول نقد را
جمــعآوری کرده به دولت دادند؟ چون نیازی به آن پول نداشــتند.
چرا وقتی یک ایرانی ســعی کرد ممیز مالیاتِ آلمانی را فریب دهد
نتوانست؟ چون ممیز مالیاتی دسته چکی را به او نشان داد که با اجازه
دولت آلمان هر چه میخواست میتوانست تهیه کند و نیازی به رشوه
نداشت .آیا تجربه کردهاید که بعضیها از ده جملهای که میگویند،
یازده جمله آن دروغ است؟ آنها برای بقا ،رشد ،دسترسی به امکانات،
رفع محرومیتهای گذشــته ،نیاز به دروغ گفتــن دارند .به عبارتی
کوتاهتر ،نیازهای گذشته و حال آنان برطرف نشده است .در ایجاد یک
نظام اجتماعی سالم ،باید کاری کرد تا افراد نیازهایشان برطرف شود
تا دروغ نگویند و رفتارهای نامعقول نداشته باشند .پایداری در ارتباط،
در مدیریت ،در دوســتی ،در تولید ،در بازرگانی ،در همســایگی ،در
حکمرانی و در سیاست خارجی محتاج تشخیص نیازهای طرف مقابل
است .آبراهام ماسلو( )Abraham Maslowنظریهپرداز هرم نیازها،
تا آنجا پیش میرود که نیاز به احترام را مطرح میکند ولی آنرا در
رتبه چهارم بعد از نیازهای فیزیولوژیک ،ایمنی و عاطفی قرار میدهد.
در هفته جاری ،نویســندهای( )Michael Wolffآنقدر احســاس
آزادی و امنیت کرد کــه در کتابی به نام( )Fire and Furyرئیس
جمهور آمریکا را شخصی با بیثباتی روانی توصیف کرد .رئیس جمهور
نیز در پاسخ ،خود را شخصی موفق در کار اقتصادی و سیاسی خطاب
کرده و صفت نابغه را به خود منتسب نمود .هر دو ،نیاز به آزادی بیان
را تجربه کردند ،ضمن اینکه نیاز به غذا ،مسکن ،دیده شدن ،فرصت
رشــد ،فرصت رقابت و فرصت طرح آزادانه دیدگاه های خود را قبال
تجربه کردهاند .این در سیستمی اتفاق افتاد که علیرغم صدها فراز
و نشیب ،بحران ،جنگ داخلی و جنگهای خارجی تا به امروز ۲۴۲
سال تداوم داشته است .تصور کنید وزیر شدن یک خانم تحصیل کرده
مهاجر افغانی و یک ســیک هندی در کانادا ،چه روحیه و رفع نیازی
در میان میلیونها مهاجر کانادایی ایجاد میکند .همه شهروندان یک
جامعه نیاز به رفع نیازها ،توجه و احترام دارند .پایداری سیستمها منوط
به رفع نیازهای کسانی است که در آن زندگی میکنند.
به نقل از وبسایت نویسنده

