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روابط «ماهنامه  پاسخ رامين ناصح مسئول تشكيالت جبهه ملي در خوزستان به نظرخواهي
 ت شوراهااجتماعي اهواز، در حاشية انتخابا-از فّعاالن سياسي» حزبي

 
تعريف و تصّور شما از پديدة احزاب و مطبوعات و نوع تعامل اين دو پديده بخصوص در اهواز . 1

 چيست؟
اّوًال نه فقط در اهواز، بلكه در ايران و بطور آّلي در آشورهاي توسعه نيافته بداليل عديدة تاريخي و : ١ج

شناخته مي شود، در » حزب«ه در ايران با عنوان جامعه شناختي، احزاب فراگير و توانمند پديد نيامده و آنچ
بمعنايي آه در آشورهاي مدرن و توسعه يافته وجود دارد، مي » حزب«حقيقت ترسيمي ناقص و نارس از 

آار «در ايران حزب فراگير شكل نمي گيرد و بناچار بايد «: مرحوم دآتر مصّدق نيم قرن پيش مي گفت. باشد
ا اينكه گامهاي مثبت بسياري در اين راستا برداشته شده، ولي هنوز تا و امروز هم ب» .آرد» جبهه اي

در » تربيت دموآراتيك«تنها در صورت نهادينه شدن . سرمنزل مقصود راهي بعيد و دشوار در پيش داريم
متأّسفانه فرهنگ استبدادي حاآم . جامعه مي توانيم شاهد تشكيل و رشد احزاب بمعناي واقعي آن باشيم

 آه ريشه هاي عميق تاريخي دارد، هنوز تبديل به يك فرهنگ انساني و دموآراتيك بمعناي آامل آن بر ايران
از سوي ديگر، حاآميت فعلي ايران، راه را بر ايده ها و انديشه هاي مختلف براي اينكه در قالب . نشده

د و آزادانه فّعاليت آنند آه احزاب و تشّكلها تبلور پيدا آنند، بسته است و فقط احزابي مي توانند شكل بگيرن
حاال -به نوعي به تفّكرات حاآميت وابستگي داشته باشند و يك اصول مشّخص و از پيش تعيين شده اي را 

بنابراين تفّكرات متنّوع مجال بروز و ظهور نمي يابند و اين خود سّد سديدي بر .  بپذيرند-با آمي باال و پايين
ت هم همين وضعيت را دارند و همانند احزاب آزاد هستند آه هر چه مطبوعا. روند دموآراتيزاسيون است

و از ! »دست به آاسه آوزه آقايان نزنند «-بقول دآتر شريعتي-مي خواهند، بگويند و بنويسند، بشرطي آه 
باشند » صداي مردم«بنابراين مطبوعات هم نمي توانند چنانكه وظيفه دارند، . پافراتر نگذارند» خّط قرمزها«
ولي بهرحال وجود همين . مطالبات آنها را منعكس آنند و سياستهاي حكومت را به نقد و چالش بكشندو 

احزاب و مطبوعات نيم بند را هم بايد غنيمت شمرد و بايد از حّداقل آزاديهايي هم آه وجود دارد، حّداآثر 
من به پيروزي جنبش . نماييماستفاده را براي ترويج فرهنگ دموآراسي و نهادينه آردن تربيت دموآراتيك ب

دموآراتيك ايران آه از صد سال پيش آغاز شده و فريب و نشيبهايي را در راه خود داشته است، با قطع و 
چون بينش رشد يافتة انسان معاصر، ديگر استبداد و خودآامگي را پذيرا نيست و همانطور . يقين اميدوارم

و از آنجا » !ستن در جامعه اي دموآراتيك و مردمساالر استانسان فردا محكوم به زي«آه هميشه گفته ام، 
در جامعة ما آه . هستند، بار عمده تسريع اين امر، بر دوش آنان قرار دارد» مدارس دموآراسي«آه احزاب 

 .احزاب بشكل واقعي نهادينه نشده اند، مطبوعات مي توانند بخش عمده اي از اين وظيفه را بر دوش بگيرند
ش موردي شما يعني وضعيت احزاب و مطبوعات در اهواز، مي توان گفت بطور آّلي در پيرامون پرس

پيشرفت چشمگيري نسبت به ساير ) بعنوان دو رآن رآين دموآراسي(خوزستان احزاب و مطبوعات 
استانهاي آشور داشته اند، و روند مثبت و اميدبخشي را هم طي مي آنند و شمار روز افزون مطبوعات 

ها و ديگر نهادهاي مدني در خوزستان و خصوصًا اهواز، حاآي از اين امر است، و NGOزاب و محّلي و اح
 .نمايانگر فّعاليت، پويايي و مشارآت جويي مردم اين خّطه زرخيز ايران

نكته قابل توجّه ديگر، آميت و آيفيت چشمگير احزاب اصالح طلب در اين استان است و احزاب طيف 
مذهبي ها هم توانمندترين شعبات خود را از ديرباز -ي، حزب پان ايرانيست و مّلياپوزيسيون مثل جبهه مّل

 .تاآنون در اين استان داشته اند

 قدرت و تأثيرگذاري احزاب و مطبوعات بطور آّلي در انتخابات شوراها به چه ميزان است؟. 2
احزاب از آنجا آه رابط و فصل مشترآي ميان مردم و حكومت و متشّكل از نيروهاي صاحب انديشة اجتماعي 
هستند و مطبوعات به دليل تأثير شگرفي آه در آگاهي بخشي و ساماندهي و هدايت افكار عمومي دارند، 

و اگر آزادي . زايي دارندهر دو در رقم زدن معادالت سياسي آشور از جمله همين انتخابات شوراها نقش بس
بيان و قلم تضمين شود، اين دو پديده مي توانند اين نقش و وظيفه اساسي خود را بنحو شايسته تري به 

 .انجام برسانند
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ارزيايي شما از تأثير گذاري نيروهاي مختلف اجتماعي خوزستان در انتخابات شوراها چگونه . 3
 است؟

من . زاب و تشكّلهاي سياسي، صنفي و قومي فّعال هستندنيروهاي اجتماعي خوزستان در قالب اح
در جهت رشد و پيشرفت مّلت جزء » انديشه«و » تفّكر«بشخصه معتقدم آه بنيانگذاري احزاب بر اساس يك 

. و تشكيل حزب بر پاية ساير مؤّلفه ها عدول از اين اصل شمرده مي شود. است» فرهنگ تحّزب«اصول 
ر پاية منافع اقتصادي مشترك بنيان نهاده شده اند و يا جمعيتهايي آه بر اساس احزاب قومي يا احزابي آه ب

روابط شخصي و دوستي ها پايه گذاري مي شوند، اّوًال بندرت پايدار هستند، و ثانيًا نمي توانند در جهت 
را در نظر مي چرا آه صرفًا منافع قشر خاّصي از مّلت . اّتخاذ موضع و يا عمل نمايند» مصالح و منافع مّلي«

حّتي دخالت . گيرند و از آن دفاع مي آنند، آه خود عاملي بر ايجاد شكاف ميان آحاد مّلت بشمار مي رود
بيش از اندازة سازمانهاي صنفي در سياست نيز چندان مطلوب نبوده و به نوعي، تضعيف آنندة نظام حزبي 

خود را معطوف به برنامه ها و اهداف صنفي است و مناسبتر بنظر مي رسد آه اينگونه سازمانها وجه هّمت 
آه البته اين امر به هيچ وجه بمعناي نفي فلسفة وجودي انجمنهاي صنفي و سنديكاها نيست، . نمايند

يك حزب ريشه دار، مدرن و آارآمد، تنها بر اساس . سياسي را منظور نظر دارد-بلكه صرفًا سازمانهاي صنفي
متأّسفانه ما در خوزستان شاهد . ايندة يك ايدئولوژي و منش خاّص استتفّكر و انديشه شكل مي گيرد و نم

جريانات ظهور قوميت گرايي ايدئولوژيك هستيم آه ريشه هاي تاريخي و اجتماعي آنرا در جاي ديگر به 
تفصيل شرح داده ام و اين جريانات، چه بصورت عرب گرايي ظهور آند و چه بصورت فارس گرايي و عرب 

در انتخابات مجلس و شوراها و همينطور )  دو دو روي يك سّكه اند و تقويت آننده يكديگرآه هر(ستيزي 
نقش داشته اند آه من اين مسئله را به هيچ وجه مثبت ارزيابي نمي آنم، ... برگزيدن مسئوالن دولتي و

د، نه صرفًا بلكه معتقدم اگر رقابتي وجود دارد، بايد رقابت ميان انديشه ها و مواضع سياسي آالن باش
البته پيگيري مطالبات قومي و اعتراض به تبعيضهايي آه در حّق اقوام و . مطالبات و برتري جويي هاي قومي

ديگر اقّليتها اعمال مي شود، بسيار خوب است، ولي اين مسئله نبايد در انتخاباتها لحاظ شود و من از 
ن توّجه به تفّكر و خّط مشي سياسي فالنشخص بدليل اينكه هم قومي و هم عشيره اي من است، بدو

آه البته درمان اين معضل، مستلزم آار فرهنگي عميق و گسترده اي است و بايد به مردم . اش حمايت آنم
ما آموخته شود در دوره اي آه جهان به آن سو مي رود آه ديگر مفهوم مّلتها و مرزهاي آشوري هم بتدريج 

البته . سائل و رقابتهاي قومي به اين شكل سّنتي باقي نمي ماندبه آمرنگي مي گرايد، جايي براي طرح م
 رفته -آه امري اجتناب ناپذير است-اين معضل، با توسعه و رشد فرهنگ جامعه و حرآت بسوي مدرنيته 

 .رفته مرتفع خواهد شد
فريني آه بحق در نهادينه آردن فرهنگ تحّزب نقشي آ» روابط حزبي«در پايان ضمن سپاس از نشريه وزين 

مثبتي را انجام داده و مي دهد، چون بحث به مسئلة شوراها اختصاص دارد، بي مناسبت نمي دانم از 
مرحوم آيت اهللا طالقاني و شهيد دآتر آاظم سامي آه نخستين مطرح آنندگان مقولة شوراها بوده اند، نيز 

 .ذآري آنم و ياد آن دو بزرگوار را گرامي بدارم
 آزاد باد ايران

  


