
سروده محمدحسن عبدلی در پاسداشت 
سه دهه مجاهدت  علیرضا رجایی:

چشم دوخته ام به خوِف شب
 و سالِم روز را رجا وارم

روزنامه مستقل به عنوان یک نشریه اصالح طلب و معتقد به مبانی اصالح طلبی، طی چند 
ماه اخیر بنا به رســالت سیاسی خود در پی نقد درون جناحی بوده است. کانون اصلی این 
انتقادات شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بود. اما این روزنامه در طول این مدت از 

سوی برخی از جریانات منتسب به اصالح طلبان مورد هجمه های سنگینی قرار گرفت.
بعد از اتفاقاتی که در جریان جلسات رای اعتماد مجلس به وزرا افتاد و موجب انتقادات 
زیادی از فراکسیون امید شد، برخی بزرگان و سرشناسان جبهه اصالحات نیز همان سخنانی 
را تکرار می کنند که این روزنامه در طی چند ماه اخیر به صورت مداوم منتشر کرده است. 
دیروز محمدرضا خاتمی از لزوم بازنگری در شورای عالی سیاست گذاری سخن  راند و آن را 
محصول یک شرایط خاص و ضرب االجلی دانست و رسول منتجب نیا از کارکرد مقطعی و 
مســکن وار این شورا گفت و پایان کار آن را خواستار شد. به همین جهت مناسب دیدیم تا گزیده یکی از مطالبی را که قبال 
در انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری در روزنامه مستقل به چاپ رسیده بود، یک بار دیگر به چاپ برسانیم تا حقانیت راه و 

روش این نشریه نشان داده شود.
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… یک جامعه دموکراتیک جامعه ای است که همیشه به روی نقد و قبول راه حل های جدید برای حل مسائل، خودش را 
گشوده نگه دارد و از تثبیت راه حل های موقت به عنوان تنهاترین روش حل مشکالت و یگانه شیوه زندگی اجتناب ورزد. در 
جریان تجربه و جریان زندگی ست که کارایی و حقیقی تر بودن روش های ما مشخص می شوند و در این میان عقیده ها، روش ها 

و فرضیاتی که به حقیقت نزدیک ترند باقی می مانند و آن هایی که نقض می شوند به کناری نهاده می شوند. 
حال سوال این است که چرا یک جریان سیاسی )اصالح طلبان( با وجود اعتقاد به چنین مبانی تئوریکی باید از نقد دوری 

جوید؟ 
اعالم نظر چند تن از افراد سرشــناس اصالح طلب مبنی بر اینکه انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان را 
باید متوقف کرد، مصداق بارزی از پیش گرفتن رویه یک جامعه بسته است. جوامع بسته با اصرار بر یک سبک معمول برای 
زندگی و انجام امور، از عیان شدن ایرادات شان واهمه دارند و به صورت دگماتیک بر اعتقادات و اید ئولوژی های خودشان پا 
می فشارند. شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و بقیه نهادها و رویه های اصالح طلبی دائما باید مورد چالش قرار گیرند 

تا در صورت وجود ایراد یا اصالح شوند و یا اینکه در صورت عدم قابلیت اصالح پذیری، به کناری نهاده شوند
هر لحظه ای از زندگی برای ما مساله است و در هر لحظه ای می توان به روش های جدیدی برای زندگی بهتر همراه با عدالت 

و آزادی بیشتر اندیشید. این گونه می توانیم امیدوار باشیم که به طور تدریجی به سمت دموکراسی بیشتر گام برداریم.
به نظر می رسد در پیش گرفتن چنین رویه ای اصالح طلبان را با پارادوکس روبه رو خواهد ساخت؛ پارادوکسی میان مبانی 

تئوریکی خود و اعتقاد به دموکراسی، با هراسان بودن از نقد!

طالقانی؛ مدارا و شورا
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آمانو در نشست فصلی شورای حکام آژانس:

از افراد بت نسازید
بهزاد نبوی:

یادداشت های امروز

سرمقاله

19 شهریور 1358 آیت اهلل سید محمود طالقانی روی 
در نقاب خاک کشید و پس از عمری مجاهدت، خالصانه 
به سوی معبود شتافت. طالقانی بیشتر یک مفسر قرآن و 
یک مبارز شناخته می شود که می کوشید با قرائتی عدالت 
طلبانه به تفسیر قرآن بپردازد و با گرایش عدالت طلبانه 
در مسیر سیاست گام بردارد. در مورد طالقانی و اندیشه 
و کنش های وی سخنان بسیاری گفته شده و کتاب ها و 
مقاالت فراوانی نگاشته شده اند و لذا به سادگی نمی توان 

درمورد او نوشت.
 طالقانی به عنوان یک روحانی درس آموخته حوزه 
علمیه بود اما برخالف رسم روزگارخود به تفسیر قرآن 
پرداخت و با نهج البالغه مأنوس بود و از سوی دیگر او 
برخاسته از پدری روحانی بود که مخارج زندگی خود را 
از طریق ساعت سازی تأمین می کرد. طالقانی از ابتدای 
جوانی با اســتبداد رضا خانی سر ناســازگاری داشت و 
این ناســازگاری او به مبارزه ای مستمر با رژیم طاغوت 
تبدیل شــد که تا پایان حکومت پهلــوی ادامه یافت. 
طالقانی بدون اینکه در غرب تحصیل کرده باشــد و با 
پیشرفت های جهان غرب آشنا باشد به عمق و اهمیت 
مفاهیم دموکراســی و حقوق مردم آگاهی داشت و در 

جهت بسط آزادی و حقوق گام برمی داشت.
 برای طالقانی می توان خصوصیات متفاوتی برشمرد 
اما دو واژه اساسی »شورا و مدارا« در رویکرد طالقانی به 
قرآن، جامعه و سیاست، بیان کننده مهم ترین دیدگاه های 
فکری و دال اساسی گفتمان او می باشد که نیاز اساسی 

روزگار ما محسوب می گردند:
الف( شــورا: شورا بیشــتر به عنوان نهادی شناخته 
می شــود که اعضای آن در سطح محلی با رأی مردم 
انتخاب می شوند تا در امور مختلف محلی نظارت کنند 
اما به نظر می رسد آنچه در منظر طالقانی به عنوان شورا 
معرفی می گردد فراتر از نهاد شورا و به عنوان یک نوع 
تفکر و گفتمان محسوب می شود که بر چند پایه اصلی 

قرار می گیرد:
1(توحید: شورا از منظر طالقانی یک رویکرد توحیدی 
اســت زیرا طالقانی توحید را در اعتقادصرف به یکتایی 
به خدا نمی داند بلکه هــدف، تحقق توحید در اجتماع 
اســت. توحید در اجتماع از نگاه وی به این معنا است 
کــه »باید در فکر و عقل و عمــل تحولی پدید آورد و 
جهت زندگی و وضع اجتماعی را برگرداندو بنای دیگر 
براساس حاکمیت خداوندی، که همه جهان ظهور اراده 
و حکومت مطلق اوســت برپا دارد«)مناره ای در کویر 
ص 39(. طالقانی اعتقاد داشت که شورا به عنوان یک 
رویکرد توحیدی یک اصل مترقی اســت که »یا باید 
مردم در سرنوشت خوشــان دخالت داشته باشند یا نه. 
یا طغیان و استبداد و استکبار و در مقابل استضعاف و یا 

شورا یعنی اگر این نشد آن است«.

2(انســان: انســانی که از اختیار و توانایی برخوردار 
نباشد توان تشکیل شورا و نقش آفرینی نخواهد داشت. 
طالقانی برای انســان حق آزادی و توان تغییر قائل بود 
»شرایط اجتماع، مسائل توارثی، مسائل اقتصادی همه 
این ها شرایط اســت، نه زیر بنا و اصل، یا به اصطالح 
علمی: علت تامه همین شــرایط اســت و علت آخر و 
آخرین علت که مکمل شرایط و مرحله اثر و پدید آمدن 

معلول خود انسان است« )هجرت و جهاد(. 
»مسئول قدرت و اختیار انسان که ممیز انسان است 
از موجودات دیگر و این امانتی است خدایی که در ضمیر 
انسان به ودیعه نهاده شده است، یعنی اختیار، خیر، شر و 

اراده عمل ......«. )همان سخنرانی(
3(برابری انسان ها: شورا هنگامی شکل می گیرد که 
افــراد مختلف خود را برابر با هــم بدانند. هر اندازه که 
سلطه طلبی در جمعی کمتر شود، اندیشه شورایی بارزتر 
می گردد. طالقانی از این رو خواهان نفی سلطه و قیومیت 
افراد و گروه های خاص بود: »صدها بار گفتم که مسئله 
شــورا از اساسی ترین مسئله اســالمی است، حتی به 
پیغمبرش باآن عظمت می گوید، با این مردم مشــورت 
کن، به این ها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، 

متکی به شخص رهبر نباشند .......«.
4(قسط و عدل: طالقانی ضمن مخالفت با استعمار 
خارجی و اســتبداد داخلی با استثمار نیز مخالف بود و 
با بهره گیری از آیات قرآن کریم اســتثمار را نیز مذموم 
می دانســت و اصل را آزادی بر می شــمرد، آزادی به 
ضمیمه قســط یعنی توزیع عادالنــه. این نظام توزیع 
عادالنه طالقانی فراتر از دیدگاه عدالت طلبانه اقتصادی 
وی، قســط و عــدل را به همه عرصه های سیاســی، 
فرهنگی واجتماعی انتشــار می دهدو بر پایی قسط که 
مالزم با آزادی و کرامت انســانی می باشد را هماهنگ 
با نظام آفرینش می داند. )تبیین رســالت برای قیام به 

قسط، ص 24(
5(جامعه شورایی: طالقانی که خود در دهه 30 کتاب 
))تنبیــه االمه و تنزیه المله(( عالمه نائینی را منتشــر 
کرده و از حکومت قانون و مشــروطه دفاع نموده بود، 
به تدریج بــه نوعی حکومت »پارلمانی - شــورایی« 
نزدیک شــد: »اگر در این راه و برای تحکیم شورا، هر 
چه زیان دهند ارزش دارد؛ تا با هر شکستی آرا محکم تر 
و قدم ها ثابت تر شــود و مانند بچه ای که هی به زمین 
افتد و صدمه می ببیند و برخیزد، تا به اندیشه و پای خود 
مستقیم و محکم گردد.....«. )پرتوی از قرآن، ص 395( 
از کلمات فوق اعتقاد راسخ گوینده به یک نوع جامعه ای 
شورایی، برداشت می شود که شورا به عنوان یکی از امور 
اساسی سیاسی و اجتماعی جایگاهی مهم دارد و از سطح 
خانواده تا سطح ملی به رسمیت شناخته شده است. در 
دیدگاه فوق مردم باید از شورا به عنوان وسیله ای جهت 

تثبت جایگاه خود و به دست گرفتن سرنوشت خویش 
استفاده کنند: »بعد از پیروزی انقالب همیشه و همه جا 
گفته ام، برای اینکه مردمی که عقب رانده شده اند، این 
مردمی که باور نمی کنند که بتوانند در زندگی معمولی 
و زندگی عمومی خوشان صاحب نظر باشند برای اینکه 
بفهمند سرنوشتشان دست خودشان است، این ها را برای 
آن ها بگوییم..... من از همه خواهران و برادران در همه 
کشــور تقاضا می کنم که به این امر »مسئله شوراها« 
اهمیت بدهند؛ و بدانند سرنوشتشــان دست خودشان 
است. ..... مسلمان ها، هر کسی که صدای مرا در داخل 
و خارج کشــور می شنود، راه اصالح و حرکت و تکامل 
انقالبی یک کشور منحصر به همین است.« )از آزادی تا 

شهادت، ص 473 و 474(
ب( مدارا: طالقانی به نوعی رواداری نظری در برابر 
مخالفان و منتقدان و دگر اندیشــان اعتقاد داشت و از 
نظر رفتاری نیز به آن پای بند بود و این اعتقاد طالقانی 
به مدارا را باید در ادامه اندیشــه شــورایی وی دانست. 
طالقانی ضمن اینکه به عدالت، مردم محوری، شــورا 
و نفی استثمار و اســتعمار و استبداد معتقد بود ولی به 
عنوان یک نیروی انقالبی واقعیت های موجود جامعه را 
فراموش نمی کرد او به مقتضیات ذات انســان ها توجه 
داشت و به جای تکیه بر شعارهای آرمان گرایانه خیالی 
سعی می نمود به دالیل اشاره نماید. طالقانی مبارز دوران 
انقالب بود و کمیاب و نایاب است که مبارزی انقالبی 
در کوران تندروی های انقالبی تاکید نماید: »این را باید 
همه به خصوص جوان ها بپذیرند که مسائل زندگی و 

سازندگی مسئله تدریجی است«. 
)از آزادی تا شــهادت، ص 78( و یا در میانه جدال 
جریان ها تکثر را بپذیرد و ســعی نماید فضای ملتهب 
جامعه را به آرامش و تفکر رهنمون کند. از این رو مدارا 

گرایی طالقانی را می توان بر پایه اصول زیر دید:
1( پذیرش تکثر ضمن تاکید بر وحدت که در برخورد 

وی با گروه های مخالف و منتقد مشهود است.
2( پذیرش واقعیت های موجود جامعه.

3( اعتقاد و التزام عملی به کرامت و آزادی انسان و 
تغییر تدریجی انسان و جامعه.

4( مخالفت با هرگونه اقدام مبتنی بر زور و اجبار که 
در مورد موضع گیری او پیرامون حجاب قابل مشاهده 

است.
 طالقانــی را باید به حق معلم شــورا و مدارا نامید 
که چــه در آثار قلمی خود و چه در ســطح کنش ها و 
رفتارهــای سیاســی و اجتماعی اش ایــن دو رویکرد 
اساســی را بــروز مــی داد. او مبلــغ رویکــردی نو و 
رهایی بخــش به قرآن بود که شــورا و مدارا مهم ترین 
 محصــول زندگی و اندیشــه مبتنی بــر رویکرد فوق

 می باشد.

محمد  ایلنــا،  گــزارش  به 
علی نجفی در جلســه انتصاب 
شــهرداران مناطق ١٢، ٤، ١٣، 
٩، ٢١ و ١٥ با تاکید بر ضرورت 
دقت در انتخاب افراد شایســته 
و صاحب نظــر در پســت های 
مدیریتــی از ســوی مدیــران 
شــهرداری گفت: اصل برای ما 
شــهر و خدمت به شهروندان 
است و شــهرداری فرع و ابزار 
بنابراین  محســوب می شــود. 
همــواره در تصمیم گیری ها و 

فعالیت ها باید به گونه ای عمل 
کنیم که فرع جانشــین اصل 

نشود.
به  پای بندی  تهران  شهردار 
ضوابط و قوانین را از نکات مهم 
مورد توجه این دوره از مدیریت 
شــهری معرفی و بیان کرد: در 
حال حاضر یکی از مشــکالت 
اساسی شهرداری تهران فرار از 
قانون است. گاه اقداماتی صورت 
گرفته که شاید ٨٠ درصد آن با 
نیت خیر بوده باشد اما در دراز 
مدت به ضرر شهرداری و کشور 

منجر می شود.
روال کار مدیریــت حمایت 
از مدیران اســت، اما در صورت 
انجام هر گونه اقدام خالف قانون 
شرعا و قانونا نمی توانم حمایت 
کنــم و بر عمــل خالف صحه 

بگذارم.

شــهردار تهران به برخی از 
مشکالت فعلی شهر پرداخت و 
گفت: آنچه در یک ماه اخیر کم 
و بیش مشهود بوده و باید حل 
کنیم، مساله نظافت شهر است. 
در این خصــوص من قبال هم 
وضعیت  که  می کردم  احساس 
قابــل قبول نیســت و در حال 
حاضر هم افت کرده اســت که 
البته بخشــی از این موضوع به 
دلیل بحث های مربوط به نقل 

و انتقاالت طبیعی است.
وی ســد معبــر را از دیگر 
مشکالت شــهر تهران دانست 
و گفت: در شــرایط فعلی این 
مشکل بســیار از هم گسیخته 
باب  به طــوری کــه  اســت؛ 
ســوپرمارکتی ها  تمام  شــده 
پیــاده روی  میوه فروشــی ها  و 
جلوی مغــازه خود را به تصرف 

درمی آورنــد که بایــد به آن ها 
فرصت دهیم تا وسایل خود را 
از پیــاده رو جمع کنند و با این 

موضوع برخورد کنیم.
بــه گــزارش رویــداد ٢٤، 
حسن رباطی به سمت معاونت 
امور مناطق شــهرداری تهران 
برگزیده شــد. بر اســاس این 
احــکام، حســینی نوکنده به 
عنــوان شــهردار منطقــه ٤، 
ســیدعلی مفاخریان به عنوان 
شــهردار منطقــه ٩، پیمــان 
عنوان  به  حســین محســنی 
مرتضی  منطقه ١٢،  شــهردار 
رحمان زاده به عنوان شــهردار 
منطقــه ١٣، وحیدرضا انارکی 
محمدی بــه عنوان شــهردار 
منطقه ١٥ و حسن رحمانی به 
عنوان شهردار منطقه ٢١  تهران 

منصوب شدند.

خبر اول

خاتمی و منتجب نیا در مسیر مشترک
شورای عالی سیاست گذاری مانع بزرگ تحقق نقش آفرینی احزاب اصالح طلب

 همین صفحه

سید هادی عظیمی

طالقانی؛ مدارا وشورا

صفحه 2

تاملی بر مصاحبه مصطفی معین
 با روزنامه شرق

رابطه بین پیران و بازنشستگان 
اصالح طلب و ...

آموزش فرهنگ استفاده صحیح 
گردشگران از مناطق طبیعی

 صفحه 2

 صفحه 2

 صفحه 3

رحمت اله بیگدلی

عابدین ساالری

حسین عبیری گلپایگانی

سیدهادی عظیمی - فعال سیاسی  اصالح طلب

نجفی در نخستین گام شهردار 6 منطقه را منصوب کرد

حسن رباطی معاون امور مناطق شهرداری تهران شد


