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دموکراسی مستقیم ،ولی ناقص!

علی الریجانی :پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان در جلسه هیأت رئیسه بررسی می شود
مشــهد باز هم خبرساز شــد؛ این بار بابت
پیامکهایتهدیدآمیزیکهبهنمایندگان
ارسال شد تا آنها را از تصویب الیحه الحاق
ایــران بــه کنوانســیون منــع تأمیــن مالی
تروریســم برحــذر دارد .علیرضا رحیمی،
عضو هیأت رئیســه مجلس صبــح دیروز
در توئیتر خود این گونه نوشــت« :امروز از
گزارش پیامکهای حاوی تهدید و توهین
بــه نماینــدگان در حضور دکتــر الریجانی

مشخص شد مرکز طراحی و سازماندهی
پیامکهــا علیه نماینــدگان و مجلس (با
هــدف رد الیحــه مقابلــه بــا تأمیــن مالی
تروریسم) شهر مشهد بوده است 6 ».ماه
پیش هــم در جریــان اعتراضــات دیماه
انگشــت اتهــام بــرای ســازماندهی و آغاز
این حرکتها به ســوی مشهد نشانه رفته
بود؛ جایی که اولین اعتراضات از آنجا آغاز
شد و خیلیها هم اذعان کردند گروههای

تلگرامــی بــا مرکزیت مشــهد دعــوت به
چنین تجمعاتی را شروع کردند.
رحیمــی بــه «ایــران» هــم گفــت:
«پیگیریهــای مــا نشــان داده گروههایی
کــه ایــن اقــدام را کردهاند ،حتــی از جبهه
پایــداری هم تندتــر و رادیکالتر هســتند،
تا آنجــا که آقای امیرحســین قاضــیزاده
هاشــمی ،عضو هیأت رئیســه مجلس که
از اعضای جبهه پایداری اســت ،میگفت

اینهــا مــا را لیبــرال میداننــد و قبولمان
ندارند ».محمدرضــا تابش ،نایب رئیس
فراکســیون امیــد هــم از وزارت اطالعات
خواست تا موضوع ارسال این پیامکهای
تهدیدآمیز به نماینــدگان را پیگیری کند.
همزمان علی ادیانی نماینده اصولگرای
منتقــد دولــت هــم بــا انتقــاد از هجمــه
پیامکهــای تهدیدآمیز بــه نمایندگان با
هــدف تغییر رأی آنها نســبت بــه لوایح و

طرحها ،از رئیس مجلس خواست نسبت
به پایــان دادن به این موضــوع ،راهکاری
بیندیشند .علی الریجانی هم در پاسخ به
این تذکر گفت :معتقدم این موضوع باید
در هیأت رئیســه بررســی شــود تا برای آن
چارهای یافتــه و مانع از ادامه پیامکهای
تهدیدآمیــز به نمایندگان شــویم ،چرا که
برخیهــا از طریق پیامکها مانع از ایفای
وظیفه نمایندگان در موضوعات مختلف

میشــوند ،لذا موضــوع در هیأت رئیســه
بحث و بررســی میشــود .علی الریجانی
ایــن را هــم افــزود « :متأســفانه مراکــزی،
تلفــن نمایندههــا را در اختیــار افــراد قرار
دادهانــد و نمیگذارنــد نماینــدگان تفکــر
کنند ».این گفته علــی الریجانی میتواند
مهــر تأییدی باشــد بر ســازماندهی شــده
بودن پیامکهــای تهدیدآمیز و تحرکات
اخیر علیه .FATF

توضیح معاون سیاسی وزیر کشور درباره تعیین مکان هایی برای اعتراض

مجوز تجمع اعتراضی به افراد و اصناف داده نمی شود

عکس :ایرنا

دو روز بعــد از تعییــن مکانهایــی برای
تجمعــات اعتراضــی از ســوی هیــأت
دولــت ،معــاون سیاســی وزارت کشــور
جزئیــات بیشــتری از چنــد و چــون ایــن
مصوبه تشــریح کرد و به ســؤاالتی نظیر
این پاســخ داد که «ممکن است افرادی
کــه در تجمعــات اعتراضــی حضــور
پیــدا کنند ،تحــت تعقیب قضایــی قرار
بگیرنــد؟» اســماعیل جبــارزاده هــم در
پاســخ اطمینــان داد کــه «هر فــردی که
در تجمعات رفتار قانونی داشــته باشد،
برای او مسأله پیگرد مطرح نیست».
ëëامکان حضور مسئوالن در تجمعات
جبــارزاده بــا بیــان اینکــه «یکــی از
ویژگیهــای ایــن تعییــن محــل،
گفتوگوی دو طرفه اســت» ،ادامه داد:
«اگر موضوع و عنوان تجمع گفته شــود،
طبیعی است تالش میشود متناسب با
موضوع مسئوالن مربوطه حضور داشته
باشند و این دستاورد خوب تعیین محل
است».
متعاقــب
وی مصوبــه جدیــد دولــت را
ِ
قانــون نحوه فعالیت احزاب و گروههای
سیاســی ارزیابــی کــرد و یــادآور شــد:
«دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان
بایــد تقاضــای خــود را حداقــل ســه روز
کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری
و اســتانداریها ارائــه دهنــد و در قالــب

تکمیــل کاربــرگ درخواســت خــود را
اعالم کنند که موضوع تجمع چیســت،
زمــان ،مــکان و حتــی اعــام اســامی
ســخنرانان را هم مشــخص کننــد ».وی
در ادامــه اظهــار کــرد« :فرمانداریهــا و
اســتانداریها هــم موظف هســتند پس
از دریافــت تقاضــا ،بالفاصلــه موضــوع
را مــورد بررســی قــرار داده و مــوارد را به
کمیســیون مــاده  ۱۰احزاب ارســال کنند
و دبیرخانه کمیســیون هم مکلف است
جلسه فوقالعادهای را تشکیل دهد و در
این جلســه که  ۱۲ســاعت بعد از وصول
تقاضا است ،نســبت به تقاضا رسیدگی
صورت میگیرد».
ëëامنیتتجمعاتبانیرویانتظامی
معــاون سیاســی وزیر کشــور با اشــاره به
اینکــه «طبیعی اســت که چنــد حزب یا
تشــکل نمیتوانند در یــک زمان تجمع
داشــته باشــند» تأکیــد کــرد« :مســئول
امنیــت تجمعــات و راهپیماییهــای
قانونی ،نیروی انتظامی است و گروههای
دیگر مســئولیتی برعهده ندارند البته بر
اساس تبصره ماده مذکور شورای تأمین
اســتانها هم موظف هستند محلهای
مناســبی را بــرای برگــزاری تجمعــات
فراهم کنند».
جبارزاده با اشاره به تعیین محلها برای
تجمعات که اخیــراً در قالب مصوبهای

از ســوی دولــت اعــام شــد ،گفــت« :در
تهران پنج ورزشگاه شامل ورزشگاههای
دســتگردی ،تختــی ،معتمــدی ،آزادی
و شــهید شــیرودی که متعلق به وزارت
ورزش اســت ،مشخص شده .همچنین
 6بوســتان «گفتوگــو»« ،طالقانــی»،
«والیــت»« ،پردیســان»« ،هنرمندان» و
«شــهر» در نقــاط مختلف شــهر و ضلع
شمالی مجلس شــورای اسالمی محلی
بــرای تجمعــات در نظــر گرفتــه شــده
است».
معاون سیاســی وزیر کشور افزود« :برای
شــهرهای بیــش از یــک میلیــون نفر دو
محــل تجمع در نظر گرفته شــده اســت
البتــه در مصوبه اخیر  ۱۰ویژگی یا شــرط
بــرای تعییــن ایــن محلهــا تصویــب
شــده کــه در راســتای رفــاه و آســایش
تجمعکننــدگان اســت ماننــد اینکــه
تجمعــات نباید باعث اخالل در کســب
و کار دیگر شــهروندان شــود یــا در محل
تردد دیگران اشکاالتی را ایجاد کند».
به گزارش ایلنــا ،وی درخصوص تجمع
اصناف یا تجمعهایی که به مالباختگان
برمیگردد ،اظهار داشــت« :قبل از سال
 ۹۴کمیســیون ماده  ۱۰احزاب نه تنها به
گروههــای سیاســی مجوز مــیداد ،بلکه
بــه تشــکلهای غیرسیاســی هــم مجوز
مــیداد؛ در قانون جدید عبارت اصناف

حذف و به دســتگاه دیگری منتقل شده
اســت .ما هنوز خود را در ادامه آن قانون
مســئول میدانیم و امیدواریم با اصالح
قانــون احــزاب ،عبــارت اصنــاف اضافه
شود و وزارت کشور متولی همه تشکلها
اعم از سیاســی و غیرسیاســی باشد .چرا
کــه ایــن گونــه تشــکلهای صنفــی هــم
میتواننــد مجوز بگیرند و برخــورد ما با
اینهــا هــم همانند تشــکلهای سیاســی
خواهــد بــود؛ یعنــی بــه مــا مراجعــه
میکنند و بر اساس همین قانون با آنها
رفتار میشود».
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در مــورد
اینکه اشخاص هم میتواند درخواست
تجمــع بدهنــد یــا نــه؟ تصریــح کــرد:
«شــخص نمیتوانــد تعهــدی بــه مــا
برای رعایت اصول داشــته باشد و رفتار
دیگــران را تعهــد کند .وقتــی میگوییم
تشکل سیاسی و حزب یا انجمن صنفی
اینها تعریف شده و شناسنامهدار است و
اعضا مشخص است و رابطه بین اعضا و
هیأت مدیره مشخص است ».جبارزاده
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «تجمعها
بــا درخواســت افــراد بــرای گروههــای
مالباخته امکانپذیر است یا نه؟» گفت:
«کســی که از ما تقاضا میکنــد ،باید ذاتاً
تعهــد بدهــد .یــک فــرد ایــن امــکان را
ندارد؛ ولی یک تشــکل صنفی و سیاسی

ëëمسجدجامعی:آزادیپسازاعتراضتضمینشود
احمد مسجدجامعی ،عضو شورای شهر تهران نیز دیروز
در جلســه شورای شــهر با اشاره به تصویب مصوبه دولت
مبنی بر تعیین مکان برای اعتراضات گفت« :آزادی پس
خبـــــــر
از اعتراض نیز باید تضمین شود ».وی ادامه داد« :وقتی به
صالحی که یک شخصیت ملی و بینالمللی است در راهپیمایی رسمی تعرض
میشــود و کسی کاری هم نمیکند؛ حاال برای چهار آتشنشان یا راننده اتوبوس
چه تضمینی وجود دارد که وقتی اعتراض میکنند ،مشــکلی ایجاد نشــود ».وی
افزود« :از شهردار تهران میخواهم که این موضوع را در هیأت دولت مطرح کند
و از ظرفیتهای شوراهای شهر و استان بهره ببرند».
و منســجم شناسنامهدار میتواند تعهد
دو طرفــه را اجــرا کنــد ».وی ادامــه داد:
«در طول سه ماه گذشته همکاران ما در
دفتر سیاســی به بیش از  40حزب اجازه
تجمــع دادهانــد .اینها تقاضــا را دادهاند

و در فاصلــه دو روز کاری بــه آنهــا مجوز
داده شده و تجمعهایی هم برگزار شده
اســت؛ تا به حال نشــده مجوزی توســط
احزاب و گروههای سیاسی بیاید و بدون
پاسخ بماند».

ادامه از متأســفانه فقط در ایــران میتوانیم ببینیم که عدهای بدون
صفحه اول آنکــه کوچکتریــن آشــنایی با مســألهای داشــته باشــند در
موافقت یا مخالفت با آن مســأله با صدای بلند داد ســخن میدهند ،در حالی
که بلد نیســتند نام آن مســأله را بدرســتی تلفظ کنند .موضوعی که به نســبت
تخصصی اســت و تعــداد اندکی از شــهروندان از آن اطالع دارند و بعید اســت
تعداد کسانی که از خوب و بد این موضوع اطالع دارند در کشور به بیشتر از صدها
نفر برسد ،چگونه ممکن است که مردم عادی با دیدن یک طومار له یا علیه آن
نظــر صائبی دهند؟ به عالوه نماینده مجلس اگر نماینده واقعی مردم باشــد،
نیازی ندارد که برای تأیید و رد نظر خودش دســت به دامن طومارسازی شود؟
اگر او نماینده است ،خودش میتواند و حق دارد که به جای همه اظهارنظر کند.
نماینده مجلس در مقام نمایندگی ،نماینده کل مردم است و نمایندگی آنها را
دارد تا نظر عقالنی دهد ،نه آنکه در قالب نمایش سیاســی ،طومار در مجلس
پهــن کند! این آقایان بخوبــی میدانند که تهیه چنین طومــاری در این اندازه و
حتی دهها برابر آن ،کار چندان ســختی نیست و هر کس با هر گرایشی میتواند
طومارهایی دهها برابر بزرگتر را در هر زمینهای تهیه کند ،حتی اگر الزم باشــد
هزینه آن را هم میتوان پرداخت! بنابراین پایهگذاری سنتهای معیوب برای
رسیدن به موفقیت کوتاهمدت ،سیاست معقوالنهای محسوب نمیشود .اگر این
عمل شــایع شــد ،آیا پس از آن سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ برای تصویب
هر طرح و الیحهای میتوان صدها هزار نفر بلکه میلیونها نفر مخالف یا موافق
ردیــف کرد که حاضر هســتند امضا کننــد .نمونهاش تبعیضات بشــدت ناروا و
زیانباری که در سهمیهبندی کنکورهای گوناگون در مجلس تصویب شده است،
که به طور قطع اکثریت بزرگی از مردم مخالف آن هستند .ولی چرا نمایندگان
در این مورد اقدام نمیکنند؟ مخالفان در همین روزها پالکارد به دست جلوی
وزارت علــوم تجمــع کردند تا مخالفت خود را با این ســهمیههای ناروا و زیانبار
اعالم کنند و اگر منعی نداشتند و آزاد بودند ،صدها هزار نفر فقط در تهران با آن
مخالفت می کردند .البته در این مورد نه تنها مخالفت آنان حق است ،بلکه به
لحاظ مدیریتی و انســانی نیز چنین سهمیههایی رانت است و نظام آموزشی و
حتی بنیانهای اخالقی جامعه را فاسد میکند و نباید برقرار شود.
یکی از عللی که برای مخالفت برخی افراد با  FATFبیان میشود کوشش برای
تنگ کردن حلقه محاصره تحریمها و مشروع کردن تحریمهای امریکاست .تا
بلکه نیروهای فاسدی که از طریق دور زدن تحریمها به ثروتهای کالن رسیدند
دوبــاره وارد میــدان شــوند .شــاید هیچکــدام از نماینــدگان از ایــن چارچوب به
مخالفت با  FATFنپرداختهاند ،ولی دستهای پشت پرده را میتوان در تشدید
توجو کرد .منافع حاصل از تحریمها حرف یک قران و
اینگونه موضوعات جس 
دو قران نیست ،بحث هزاران میلیارد است.
مشــکل اصلــی نظــام انتخاباتــی ایــران در ایــن واقعه نیــز ضعفهای خــود را
انتظار داشتن رفتار مسئوالنه
نشــان داد .تا هنگامی که این نظام حزبی نباشــد،
ِ
از نمایندگان معقوالنه نیســت ،یا حداقل دور از واقعیت اســت .اگر نمایندگان
حزبــی بودند ،مســئولیت نتایج خطیر مخالفت با این طرحهــا را مجبور بودند
که بپذیرنــد .ولی اکنون به صورت انفرادی چنیــن رفتارهایی میکنند و نگرانی
از هزینههــای کالنی هم که به مردم و کشــور بار میشــود ،ندارنــد .ظاهراً آقایان
با این نوع رفتار خود از شیوه حکومتداری دموکراسی نمایندگی عبور کردهاند
و خواهان دموکراســی مستقیم شدهاند .نکته اینجاست که دموکراسی مستقیم
را بهصــورت ناقــص و فقط برای جمــع و طرفداران محدود خــود میخواهند و
توجه ندارند که اگر این دموکراسی فراگیر شود ،بساط این رفتارها و نگرشهای
غیرمسئوالنه جمع خواهد شد.

