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تحليل

نقل و قول

تاملي درباره پيشنهاد برپايي مجلس دوم:

مانيفستاصالحطلبي؛پيشزمينه
تشكيل هسته سخت اصالحات
بهروز شاهرخنيا
 21س��ال از دوم خ��رداد  76و پي��روزي جري��ان
سياس��ي «چپ» در انتخابات رياس��تجمهوري
هفتم ميگ��ذرد .در ط��ول اين دو ده��ه ،نامهاي
مختلفي ب��ه اي��ن جري��ان منتس��ب ،تحميل يا
پيوس��ت ش��ده؛ با اين حال ،بيش از هر نامي اين
جري��ان ب��ه ن��ام «اصالحطلب��ان» در گفتمان و
ادبيات مكتوب عرصه سياس��ي كش��ور ش��ناخته
ميش��وند .اصالحطلبان با وجود حض��ور پررنگ
و س��ازماني و حزبي در عرصهها و ادوار گوناگون،
اما هنوز نتوانس��تهاند تعريف و راهبرد مشخص و
جامعي از اصالحطلبي ارايه دهن��د ،راهبردي كه
مرجع گروهها و احزاب تشكيلدهنده اين جريان
عظيم در كشور باش��د .به همين دليل است كه در
ادوار و سالهاي مختلف ،ش��اهد حضور احزاب و
گروههاي مختلف با ديدگاهه��اي متفاوت و بعضا
متناقض در اين جبهه سياسي هستيم ،به گونهاي
كه روزي رقباي اصالحطلب «جبهه مشاركت» به
اين جبهه سياس��ي نام «بينالعباسين» منتسب
كردند ،اكن��ون نيز به نظر ميرس��د كليت جريان
اصالحطلب پس از دو دهه حضور و ظهور رس��مي
قابليت حمل چنين لفظي را دارد.
همچني��ن ،در  21س��ال گذش��ته اصالحطلبان
با ف��راز و نش��يبهاي متع��ددي روب��هرو بودند،
از پيروزيه��اي متع��دد در انتخابات س��الهاي
بع��د از  76تا شكس��ت س��ال  ،84ح��وادث تلخ
 88و س��رانجام پي��روزي ائتالف��ي در انتخاب��ات
رياس��تجمهوري س��ال  92و ...تاكن��ون ،ول��ي
همچنان يك سوال هم براي احزاب و اعضاي اين
جبهه و هم ناظران سياسي و مدني بيجواب مانده
است :اصالحطلبي چيست و اصالحطلب كيست؟
هماكن��ون جري��ان اصالحطل��ب« ،ش��وراي
هماهنگ��ي» و «ش��وراي سياس��تگذاري» را ب��ه
عنوان دو نهاد باالدس��تي كه اعض��اي آنها احزاب
و افراد و گروههاي اصالحطلب هس��تند ،در راس
خود دارد .ب��ا اينكه اين دو نه��اد و به خصوص بعد
از سال  ،92ش��وراي سياس��تگذاري ،توانستهاند
نقش موث��ري در پيروزيهاي انتخاباتي داش��ته
باش��ند ،ولي از لحاظ س��ازماندهي و پروسههاي
تصميمس��ازي و ب��روندادي ب��ا انتقاداتي جدي
روب��هرو بودهاند؛ از جمله در اداره و بس��ته ش��دن
ليس��تها ...در همين راس��تا اخيرا برخ��ي نيز به
نقش پررنگ اف��راد به جاي ش��اخصها در تعيين
افراد ليس��ت ش��وراها اش��اره كرده كه اين مساله
خود باعث افزايش انتقادات به اين نهاد باالدستي
اصالحطلبي شده است.
در روزه��اي اخير ب��ا نام��ه ص��د اصالحطلب به
«س��يدمحمد خاتمي» و درخواست افزايش نقش
موثر وي در عرص��ه مديريت جبه��ه اصالحات و
لزوم «اصالح اصالحات» روبهرو بودهايم و عالوه بر
آن بايد به پيشنهاد «س��عيد حجاريان» نيز اشاره
كرد .امروز پيش��نهاداتي با محور تش��كيل هسته
سخت اصالحات روبهرو هس��تيم ،هر دو پيشنهاد
در ش��رايطي مطرح ش��ده كه كمتر از دو س��ال تا
انتخابات مجلس زمان باقي مانده و س��والي كه به
ذهن خطور ميكند اين اس��ت كه با وجود دو نهاد
شوراي هماهنگي و ش��وراي عالي سياستگذاري
چه لزومي و چه دليلي بر نهادس��ازي بيشتر وجود
دارد .آيا قرار اس��ت اين نهاد جديد چه فعاليتي را
انجام دهد كه تاكنون انجام نش��ده است؟ و سوال
ديگر اينك��ه چرا بايد ب��ه جاي اصالح اش��كاالت
موجود در يك سيس��تم مس��تقر ،نهاد و سيستم
جديدي را جايگزين آن كرد.
متاس��فانه ،نويس��نده اين مقاله ،از ابتدا با تشكيل
«ش��وراي سياس��تگذاري» به دليل نحوه انتخاب
اعضاي آن و همچنين عدم وجود تعريفي مشخص
درباره كاركرد آن موافق نبودم ،لذا جا دارد س��وال
شود كه تش��كيل هر نوع نهاد ديگري بدون پاسخ
به دو س��وال «اصالحطلبي چيست و اصالحطلب
كيست» ،طي كردن راهي اس��ت كه بارها تجربه
ش��ده اس��ت .به عبارتي اين يعني تكرار گذشته،
بدون توجه به گذشته.
پيش��نهاد «حجاريان» مبني بر تش��كيل «هسته
سخت اصالحات» و آزمونهاي پيشنهادي ايشان
نيازمند پيشزمينههايي است كه به نظر ميتوان
يكي از مهمترين آنها را تدوين و ابالغ «مانيفس��ت
اصالحطلبي» ناميد؛ همان مهمي كه سالهاست،
ب��ا وج��ود درخواس��ت بدن��ه از رهب��ري جريان
اصالحات ،مغفول مانده است.
اين روزها و ماهها كه هنوز زمان كافي تا انتخابات
آينده باق��ي مانده ،فرصت مناس��بي ب��راي تفكر
پيرامون اي��ن س��ند راهب��ردي و ن��گارش آن با
مش��اركت اقش��ار و نخبگان و مديران اين جريان
پيش روي كش��ور اس��ت .قطع��ا تهيه اين س��ند
باالدس��تي براي چني��ن جريان عظيم سياس��ي
نه يك نياز ،كه يك ضرورت اس��ت و كمك زيادي
براي معرف��ي اصالحطلب��ي به صورت روش��ن و
مشخص به جامعه خواهد كرد .امري كه انتظارات
جامعه از اين جريان را مش��خص ك��رده ،از ورود و
خروجه��اي بيرويه و كنترل نش��ده و نفعبرداري
از آن جلوگي��ري ك��رده و وظايف هر عض��و آن را
مش��خص ميكند؛ چنان كه راه را براي تش��كيل
«هسته سخت اصالحطلبي» نيز هموار ميسازد.
در پايان به نظر ميرس��د اين جريان سياس��ي با
چند نياز اصلي مواجه اس��ت؛ توقف فعاليت كليه
نهادهاي باالدستي موازي ،بهبود و اصالح ساختار
و تركيب و كارك��رد نهادهاي باالدس��تي ،تقويت
جايگاه اح��زاب به عنوان يك��ي از مهمترين اركان
دموكراس��ي ،تصميمگيري مش��اركتي بر مبناي
دخيل كردن نيروهاي نسل دوم ،استفاده مكتوب
و بهره عملي از زواياي مختلف تجربه  21ساله اين
جريان سياسي.
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حسن وكيليان
جناب آق��اي مهندس باهن��ر ،نماينده هف��ت دوره
مجلس ش��وراي اس�لامي چندي اس��ت بر تشكيل
مجلس دوم پافش��اري ميكنن��د و معتقدند با يك
مجلس نميتوان كشور را اداره كرد .در ادامه ايشان از
نظام حزبي نيز حمايت كرده و موفقيت اولي را در گرو
وجود دومي دانستهاند )1(.به نظر ميرسد بازيگران
سياسي سنتي ايران پس از سالها انكار توصيههاي
مصلحان سياس��ي به تجربه دريافتهان��د كه پارلمان
فعلي نقشهاي بايس��ته خود را به شايس��تگي ايفا
نميكند .مثال قوانين مصوب ،انبوه و فاقد كيفيتاند
و بيش از آنكه راهگشاي مس��ائل جامعه ايران باشند
خود به يك معض��ل الينحل تبديل ش��دهاند .وجود
فسادهاي بزرگ و سوء مديريت دستگاههاي اجرايي
و غير اجرايي در حد كالن ميتواند نشانگر اين باشد
كه پارلم��ان از صالحي��ت نظارتي خود بهدرس��تي
استفاده نميكند .سطح اظهارنظرها و نحوه فعاليت
و رفت��ار نماين��دگان ادوار مختلف مجل��س و اصرار
نمايندگان ب��ر تحقق مطالبات منطقهاي و بخش��ي
نيز انتقاداتي را بر انگيخته تا جاي��ي كه در دورههاي
مختلف پارلمان ،موضوع تغيي��ر حوزههاي انتخابيه
فعلي به حوزههاي انتخابيه استاني به عنوان راهكاري
براي برون رفت از وضعيت فعلي پيش��نهاد شده كه
همواره در مرحله طرح متوقف مانده است.
به نظر ميرس��د پيش��نهاد برپايي مجلس دوم براي
مواجهه با چنين مش��كالتي مطرح ش��ده است .اما
پرسش اين است كه آيا مجلس دوم ميتواند راهحل
مناسبي براي رفع مشكالت ياد شده باشد؟
نظر

در س��الهاي گذش��ته در
گفتارهاي تبليغ��ي و تهييجي
سياس��ي ،بارها ادعا شده است
كه ايران در وضعيت خاصي قرار
دارد و در مواجهه با اين وضعيت
باي��د سياس��تورزي خاص��ي
عليرضاعلويتبار
پيشه كرد .اين ادعا آنقدر تكرار
شده است كه ديگر كس��ي آن را جدي نميگيرد و به
الزاماتشفكرنميكند.
تصور من اين است كه ش��رايط كنوني ايران ،شرايطي
غيرع��ادي و نامتعارف اس��ت .ب��ه همي��ن دليل نيز
سياستورزي عادي و متعارف در آن پاسخگو نيست
و بايد بهگونه ديگري از سياس��تورزي انديشيد .براي
آنكه ادعاي من با ادعاي تكراري چهل س��اله مترادف
نشود ،به داليلي اشاره ميكنم كه به گمانم «وضعيت
كنوني» را از ماقبل آن متمايز ميكند .پس از آن به اين
ميپردازم كه الزامات اين وضعيت نابهنجار و نامتعارف
برايسياستورزانچيست؟
هنگامي كه به وضعيت امروز نگاه ميكنم ،چند محور
بهگمانم وضعيت ما را متفاوت از پيش مينمايد.
نخست
وضع مش��كالت ايران .مش��كالت كالن ايران ديگر
مساله يا مشكل نيس��تند ،اغلب به «بحران» تبديل
شده و در بهترين برآورد «معضل» هستند .مجموعه
بحرانه��ا و معضالت در ه��م تنيده كه ب��ا يكديگر
همبستگي مثبت دارند و يكديگر را تشديد ميكنند.
مس��اله اجتماعي كه ب��ه بحران تبديل ميش��ود در
آستانهتبديلبه«فاجعه»است.
دوم
ادراك اقشار متوسط از مشكالت در هم تنيده كشور،
بهگونهاي است كه هيچ انگيزهاي براي تالش در جهت
حل كردن مش��كالت برنميانگيزن��د .گويي همه در
مواجهه با مشكالت «نگران ،نااميد و خسته» هستند.
اين احس��اس خود را در نوعي فلج ش��دن جمعي به
نمايش گذارده است.
سوم
راههاي سياس��تورزي متعارف و مس��المتجويانه
يعني طرح مطالبات از طريق رسانهها و انجمنهاي
مدن��ي و ش��ركت در انتخابات ب��راي تغيي��ر دادن
وضعيت سياس��ي نزد كارب��ران ،كارايي خ��ود را از
دست دادهاند .مهم اين نيست كه در واقعيت هم اين
ابزارها كارآمدند يا خير .مهم اين است كه تعداد قابل
مالحظهاي از كاربران پيش��ين ،در كارايي اين ابزارها
شك و ترديد دارند.
چهارم
در مي��ان مخالف��ان حكوم��ت در س��الهاي پ��س
از انقالب ،هميش��ه گروهه��ا و جريانهاي��ي وجود
داش��تهاند كه خود را با خواستهها و جهتگيريهاي
قدرته��اي جهان��ي و منطق��هاي (مانن��د امريكا و
اس��راييل) هماهنگ كرده و همس��و ب��ا آنها حركت
كردهاند .در مقاطعي نيز همسايگان مخالف حكومت
به عنوان متحد و همراه برگزيده شدهاند (عراق تحت
سلطه حزب بعث و عربستان س��عودي) .اما در كمتر
زماني ش��اهد اعالن صريح همس��ويي با قدرتهاي
خارج��ي و دع��وت از آنها ب��راي مداخل��ه نظامي و
غيرنظام��ي در ايران بودهاي��م .اما اين روزها ش��اهد
شكسته ش��دن قبح همراهي با قدرتهاي سلطهگر
جهاني و منطقهاي براي تصرف قدرتهاي حكومتي
در ايران هستيم.
پنجم
در تحليلهاي سياسي داخلي در ميان اصالحطلبان
و بهبودخواهان هميش��ه بر اين نكته تاكيد ميش��د

همينمجلسنمايندههمهباشد

به نظر نگارنده مش��كالت ياد ش��ده بيش از آنكه به
تعدد نماين��دگان و مجالس ارتباط داش��ته باش��د
به فقدان تنوع و تعدد ايدهها و عقاي��د ارتباط دارد.
واقعيت اين است كه پارلمان اوال و بالذات بايد محل
بروز عقاي��د و ديدگاهه��اي متنوع موج��ود در يك
جامعه سياسي باش��د .به قول جان آدامز «پارلمان
بايد همچون مينيات��وري از كل مردم باش��د ».اين
تنوع اس��ت كه ميتواند ب��ه غني ش��دن محتواي
تصميمات بينجامد و به قواني��ن مصوب حيثيت و
اعتبار ببخش��د و منازعه را به مفاهمه و همزيستي
مس��المتآميز تبدي��ل كند .متاس��فانه تفاس��ير و

عملكرد ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي در فرآيند
انتخاب نمايندگان در كنار جلوگيري از رشد احزاب
سياس��ي متنوع و مختلف درنهايت به شكلگيري
مجالسي با كمترين ميزان تنوع منتهي شده است.
در واقع در حال حاضر آنچه به رس��ميت ش��ناخته
شده نوعي نمايندگي جغرافيايي است كه در نهايت
تمام مزاياي برپايي پارلمان را زايل كرده و در مقابل
هزينههاي فعاليت آن را تشديد كرده است .اهميت
مجالس دوم در كش��ورهاي دو مجلس��ي به سبب
انعكاس اين تنوع اس��ت واال اگر بنا بر ازدياد نفرات
همفكر و همكيش سياسي باشد تفاوت يك مجلس

سياستورزي در وضعيت نابهنجار

كه جري��ان مقابل به دلي��ل جهل و مناف��ع گروهي و جريانهاي سياس��ي از بخشه��اي مختلف جامعه
كوتاهمدت ،عليه ايران و منافع ملي بلندمدتاش عمل منجر شده است.
ميكند .اما در روزهاي اخير اين ب��اور قوت گرفته كه هشتم
ش��ايد بايد نقش جريان خارجي را نيز در اين تحليل در هي��چ مقطعي بعد از انقالب ش��اهد چنين قدرت
ديد .بطور مثال بخ��ش قابل توجه��ي از تحليلگران گس��تردهاي براي برخي نهادها نبودهايم .اين قدرت
داخلي روزبهروز تامين منافع اسراييل در بلندمدت را با ميل فزاينده براي كنترل همهچيز و بيپروايي در
در فهم اقدامات برخ��ي از جريانهاي درون حاكميت بيان اين ميل وضعيتي متف��اوت از قبل ايجاد كرده
پررنگتر ميبينند .نوعي توافق در مورد نقش عناصر كه نبايد در تحليل وقايع آن را ناديده بگيريم.
نفوذي اسراييل در جهتدهي به جريان تندرو داخلي گم��ان ميكنم ،همين م��وارد كافي باش��د تا توافق
در ميان تحليلگران در حال ش��كلگيري است .البته كني��م« ،وضعي��ت ام��روز غيرع��ادي و نامتعارف»
برخي از دس��تگيريها نيز به عنوان ش��اهد اين مدعا اس��ت .تا اينجاي بحث ادعا اين است كه در وضعيت
مطرح ميشوند .اگر اين تحليل پذيرفته شود ديگر با عادي و متعارف سياس��ي ،ميتوان سياس��تورزي
حريفي نادان و كوتهبين مواجه نيستيد بلكه با نفوذي عادي و متعارف داش��ت اما اگر وضعي��ت غيرعادي
و غيرمتع��ارف ش��ود ديگ��ر سياس��تورزي عادي
يكقدرتسلطهگرمواجهايد.
و متعارف پاس��خ نخواهد داد .روش��ن ش��د كه چرا
نميتوان وضعيت فعل��ي را عادي و متع��ارف تلقي
ششم
تالشه��اي موفق ي��ا ناموفقي براي ايج��اد دگرگوني كرد .ح��ال بايد توضي��ح دهيم كه سياس��تورزي
ع��ادي و متع��ارف (ك��ه
در نهاده��اي انتخاب��ي
در اي��ن وضعي��ت جواب
(رياستجمهوري،مجلس
مقاوم�ت در براب�ر تغيي�ر در جامعهاي
نميده��د) چيس��ت؟ به
و ش��وراها) صورت گرفته
ك�ه بهش�دت خواه�ان تغيير اس�ت ،به
گمان من سياستورزي
كه اغل��ب ب��ه دليل نقش
جدايي روزاف�زون جريانهاي سياس�ي
ع��ادي بهبودخواه��ان
نظارت استصوابي رضايت
از بخشهاي مختلف جامعه منجر ش�ده
و اصالحطلب��ان چن��د
خاطر كامل رايدهندگان
است.
مش��خصه اصلي به شرح
را تامين نكرده است اما در
بايد از تكرار صرف آنچه سياستورزي
زير داشته است:
م��واردي كه ت�لاش براي
معمولي و متعارف است ،پرهيز كرد .نبايد
 -1مـحــو ر يــ�ت
تغيي��ر كموبي��ش موفق
اقدام�ات در ح�ال انجام را فروگذاش�ت
بـهبــودخــواه�ي
ارزيابي ميش��ده است نيز
مگ�ر آنك�ه بهص�ورت مانع�ي ب�راي
در
حكومت�ي.
نبودن تغيير متناس��ب در
سياستورزيجديدجلوهگرشوند.
نوش��تههاي ديگ��ري به
نهادهاي انتصاب��ي باعث
تفصي��ل گفت��هام كه اگر
ش��ده تا نهادهاي انتخابي
بهطور كامل قدرت عمل خود را از دست بدهند و سخت «خشونت» و «نقش نيروهاي خارجي» را از راهبرد
دچارناكارآمديبشوند.بههميندليلتالشبرايايجاد سياس��ي مورد نظر خود حذف كنيم ،تنها دو راهبرد
دگرگوني از طريق انتخابات در ذهن فعاالن سياس��ي براي گذار به مردمساالري در مقابل خواهيم داشت:
كارآمدي خود را به مقدار زيادي از دس��ت داده اس��ت .بهبودخواهي حكومت و جنبش اجتماعي كه هر دو
همه ميپرسند كه چرا بايد براي تغييري تالش كرد كه مسالمتجويانه هس��تند؛ يكي با تكيه به بخشهاي
حتيدرصورتموفقيتنيزقادربهتحققهيچوعدهاي بهبودخواه حكومت و ديگري با تكيه بر فرودس��تان
و محروم��ان .برخورد ش��ديد پ��س از اعتراضهاي
نيست؟
س��ال  88و ت��رس از بازگش��ت به وضعي��ت قبل از
 ،92باعث ش��ده تا تمام تمركز نيروهاي سياسي بر
هفتم
اقتص��اد سياس��ي رانت��ي اي��ران ،كموبي��ش همه بهبودخواهي حكومتي قرار گيرد و هر نوع جنبش��ي
جريانه��اي سياس��ي را درگير و بهگون��هاي آلوده از ترس برخورد و بازگش��ت وضعي��ت امنيتي كنار
كرده اس��ت .رانت در صورت داراي��ي و فرصتهاي گذاشته شود.
اقتصادي ،موقعيت سياس��ي و قدرت تصميمگيري  -2محدوديت در اس�تفاده از ابزاره�اي مبارزه
و ش��أن و منزل��ت اجتماع��ي توزيع ش��ده و اغلب مس�المتاميز سياس�ي .با توجه به تجرب��ه جوامع
نيروهاي موث��ر از آن برخوردار ش��دهاند .به همين مختلف در مبارزه مسالمتآميز سياس��ي براي ايجاد
علت هم��ه در حفظ وض��ع موج��ود داراي منافعي تغيير از چند روش و ابزار مختلف اس��تفاده ميش��ود.
هستند و از تغيير آن در هراسند و ناخودآگاه حفظ مهمترين آنه��ا عبارتند از :الف) صن��دوق راي و تالش
اين داش��تهها بهنوعي محافظهكاري گسترده دامن براي تغيير تركي��ب نهادهاي انتخاب��ي حكومت ،ب)
زده ك��ه گريب��ان دگرگونيخواهان را ني��ز گرفته مطالبهگ��ري صنف��ي ،جنس��ي ،قوم��ي و ...از طريق
اس��ت! مقاوم��ت در برابر تغيي��ر در جامع��هاي كه تش��كلهاي صنفي و نهادهاي مدني ،ج) اعتراضهاي
بهشدت خواهان تغيير اس��ت ،به جدايي روزافزون خياباني ،د) اعتصاب .مبارزه سياس��ي ع��ادي تنها به

تخلفاتدرانتخابات 88و 96برابربود

و دو مجلس تفاوت در هزينه است نه در فايده.
عملي شدن پيش��نهاد برپايي مجلس دوم مستلزم
اصالح قانون اساس��ي اس��ت ك��ه چن��دان راهحل
حقوقي -سياسي به صرفهاي به شمار نميرود .براي
ارتقاي س��طح پارلمان و نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي راهحلهاي مق��رون بهصرفهت��ري وجود
دارد كه سالها مورد مطالبه مصلحان سياسي بوده
اس��ت :پيشنهاد ميش��ود ش��وراي محترم نگهبان
در ش��يوه نظارت خود بر انتخابات مجلس ش��وراي
اس�لامي تجديد نظر كند و در عمل ح��ق انتخاب
شدن شهروندان ايران با گرايش��ات و آراي مختلف
سياسي را به عنوان يك حق بنيادين و مسلم بيش
از پي��ش مدنظر ق��رار بده��د .عالوه ب��ر نمايندگي
جغرافيايي ،شهروندان حق دارند از نظر عقيدتي نيز
نمايندگي شوند؛ بنابراين بايد زمينه فعاليت حزبي
نماين��دگان فراهم ش��ود .به ج��رات ميتوان گفت
آييننامه داخلي مجلس ش��وراي اس�لامي يكي از
معدود قوانيني اس��ت كه حتي يكبار نام حزب در
آن نيامده است در حالي كه اولين اقدام براي مبارزه
با بخشينگري و اولويت بخش��يدن به منافع خرد و
كوتاهمدت ،تش��ويق نمايندگان ب��ه فعاليت حزبي
است .بنابراين ،نمايندگان آييننامه داخلي مجلس
را در جهت حزبي ش��دن مبناي فعالي��ت پارلماني
اصالح كنند و ش��وراي نگهب��ان آن را مغاير قانون
اساس��ي اعالم نكند .اگر اراده سياسي وجود داشته
باشد اينها راهحلهاي ارزانتري براي حل مشكالت
پيشگفته است.
پينوشت-1:روزنامهآرمان1397/4/13،
عضوهياتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي

اس��تفاده از دو ابزار اول (صن��دوق راي ،مطالبهگري)
محدود ميشود و بهرهگيري از دو ابزار ديگر را به دليل
امكانسوءبرداشتياسوءاستفادهكنارميگذارد.
 -3مح�دود ش�دن مطالب�ات ب�ه چارچ�وب
س�اختار موجود .ساختارسياس��ي موج��ود ايران
از لح��اظ حقوق��ي ،تركيب نامتجانس��ي اس��ت .از
نظر حقيقي نيز س��اختار سياس��ي اي��ران در برخي
روشهاي مردمساالرانه (مانند انتخابات) كه در آن
مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و بس��ته به اينكه كدام
طيف( سنتي يا مدرن) غلبه پيدا ميكنند ،در نوسان
است .خواس��تههايي كه از جانب نيروهاي سياسي
بهبودخواه دنبال ميشده است ،در چارچوب همين
س��اختار و با رعاي��ت گفتمان مش��روعيتبخش در
همين س��اختار بوده اس��ت .دفاع از حقوق مردم در
چارچ��وب قانون اساس��ي موجود به هم��ه اقدامات
مردمگرايانه جهت ميداده اس��ت .تاكنون در ميان
نيروهاي مس��المتجوي داخلي خواستهاي فراتر از
اين چارچوب مطرح نشده است.
 -4نقد غير ريش�هنگر نس�بت به توزيع رانت.
نظام اقتصاد سياس��ي اي��ران ،ويژگيهاي��ي دارد كه
بدون توجه به آنه��ا نميتوان به نقد وض��ع موجود و
ارايه راهحل براي غلبه بر مشكالت آن پرداخت .حوزه
اقتصاد در جامعه ما از حوزه سياس��ت تفكيك نشده
است اگرچه در مواقعي بر سر كنترل منابع در جامعه
رقابت صورت ميگي��رد اما اغلب ب��ا توافق وضعيت
كنترل منابع و برخورداري از رانتها ثابت ميماند.
با توجه به پيوند ساختار سياس��ي و ساختار اقتصادي،
س��اختار سياس��ي به نوعي نظام اقتصاد سياس��ي «با
دسترسي محدود» منجر شده است .اغلب نقدهايي كه
ميش��ود در چارچوب تداوم «نظام دسترسي محدود»
اس��ت .كمتر به چگونگي گ��ذار از نظام با دسترس��ي
محدود به نظام با دسترس��ي باز فكر ميشود .نقدها به
اين صورت غيرريشهنگر ش��ده و در چارچوب ساختار
موجود و تداوم آن طرح ميش��وند .بهگمانم روشن شد
كه وقتي از سياس��تورزي متعارف و معمولي س��خن
ميگوييم به چه چيز اش��اره ميكنيم .ظاه��را اين نوع
سياستورزي در وضعيت فعلي به مشكل رسيده است.
براي شكس��تن بنبس��ت موجود چه بايد كرد؟ و چه
ميتوان ك��رد؟ بحث تفصيل��ي در اين م��ورد نيازمند
گفتوگو و گفتوگوي انتق��ادي با جريانهاي مختلف
فكري -سياس��ي اس��ت .اما اجم��ال بحث اين اس��ت
كه بايد از تكرار ص��رف آنچه سياس��تورزي معمولي
و متعارف اس��ت ،پرهيز ك��رد .نبايد اقدام��ات در حال
انجام را فروگذاش��ت مگر آنكه بهص��ورت مانعي براي
سياستورزي جديد جلوهگر شوند .در زمينه هر چهار
وجهي كه سياستورزي عادي و متعارف را ميساختند
بايد دس��ت به اقدامات نوآورانه زد .ش��ايد بت��وان اين
اقدامات را ذيل «نوسازي و بازسازي» خالصه كرد.
نوسازي و بازسازي بايد در س��ه دسته از تالشهاي
ما متجلي شود .با اش��اره به هر كدام بحث را به پايان
ميبرم.
ال�ف -نوس�ازي و بازس�ازي جهتگيريها و
گفتار سياس�ي .در اين نوس��ازي بايد به دو عنصر
اصلي توجه ك��رد .تاكيد بر «ايج��اد دگرگونيهاي
س��اختاري براي دس��تيابي به توس��عه همهجانبه،
مشاركتي ،برابريطلب ،پايدار و معنوي».
ب -نوسازي تشكيالتي و سازماندهي مجدد.
محور اين نوسازي ،از يكس��و مردمساالرانهتر كردن
فرايندهاي تصميمگيري است كه اين خود مستلزم
شفافيت فرايندها و غيرشخصي ش��دن آنهاست .از
سوي ديگر بايد به كاهش تعداد مراكز تصميمگيري
و متناسب كردن آرا با وزن اجتماعي انديشيد.
پ -نوسازي راهبردها (استراتژيها) و ترفندها
(تاكتيكه�ا) .برنامهري��زي ب��راي تجربه اش��كال
متفاوتي از اقدام سياس��ي و اتحادها و همسوييهاي
تازه ذيل اين عنوان قابل طرحاند .در نوشتههاي ديگر
به تفصيل در اين موارد بايد سخن گفت.

عباســـعلي كدخدايــي،
سخنگوي ش�وراي نگهبان:
ايش��ان [موس��وي الري] باي��د
بروند از اين ح��رف [هرگاه دولت
و ش��وراي نگهبان از نظر سياسي
همسو نيس��تند كار انتخابات به
مش��كل ميخورد] توبه كنن��د چراكه خودش��ان وزير
كشور بودند و اينگونه نيست .در هر انتخاباتي تخلفاتي
وجود دارد و الزمه آن اس��ت كه بررس��يهاي بيشتري
صورت گيرد .تنه��ا انتخاباتي كه تاخي��ر در آن صورت
گرفت انتخاب��ات  88و آن هم با مج��وز واليتفقيه بود.
ش��وراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مس��وول باشد و
آنجايي كه الزم اس��ت به ق��وه قضاييه رجوع كن��د ...از
جه��ت گزارشهايي كه به ما ميرس��د بي��ن انتخابات
 96و انتخاب��ات  88برابري بوده حت��ي در مصاديق هم
مشابهتهايزياديبودهوليانتخاباتيكهتخلفاتيباشد
كه تاثير روي انتخابات و سرنوشت انتخابات دارد معموال
در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياستجمهوري
بين  88تا  96تعداد گزارشات تخلفات زياد بوده و بيشتر
هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراكه وزارت كشور و
قوهمجريهخودبرگزاركنندههستند.عصرايران

آرمينوحقيقتجوفضايكوي
دانشگاهراتشديدميكردند

مرتض�ي طالي�ي ،فرمان�ده
سابق نيروي انتظامي تهران:
نميش��ود تاريخ را ع��وض كرد.
در جلس��هاي با حض��ور روحاني،
مصطفي معين و وزير كش��ور به
پليس ابالغ كردند ك��ه وارد كوي
شود و اختيار دادند كه براي جمع كردن موضوع وارد كوي
شود .اين مصوبه بود يعني جمع موافق اين حركت بود و
دبير جلسه آقاي روحاني بود .فرداي آن روز دكتر قاليباف
من را خواس��ت و گفت «اجازه ورود به كوي داده شده اما
شماتدبيرخودتراعملكنهرچندماقصدورودبهكوي
نداريم» .من هم با وجود اين اجازه از اين مصوبه استفاده
نكردم و ماندم تا لحظهاي كه دانش��جويان خودش��ان از
پليس خواستند وارد كوي شود .آنچه به قاليباف نسبت
داده ش��ده بود جفا به نيروي انتظامي و كس��اني بود كه
يك م��اه ش��بانهروز در خيابانها بودن��د« .گازانبري» را
خود دوس��تان آن جلس��ه تصميم گرفتن��د هرچند آن
هم اج��ازه قانوني بود اما متاس��فانه ي��ك مصوبه قانوني
طبقهبنديشده را افش��ا كردند ...در س��ال  82به عنوان
نمونه كه سختترين س��ال برگزاري سالگرد  18تير بود
(آن سال آخرين سال بود و غائله جمع شد) اين مراسم در
شرايطي بود كه نمايندگانشان در مجلس مانند فاطمه
حقيقتجو و محس��ن آرمين و برخي در داخ��ل وزارت
كشور ،شبها داخل كوي ميرفتند و با بچههاي دانشجو
جلسهميگذاشتندومتاسفانهاينهابهجاياينكهبهسمت
آرامس��ازي فضا حركت كنند ،براي تشديد فضا به كوي
دانشگاهميرفتند.تسنيم

منافعبرخيدرناآراميوتنشاست
محسنصفاييفراهاني،فعال
سياسياصالحطلب:متاسفانه
در كش��ور م��ا منافع مل��ي يك
موضوع مغفول مانده است ،چون
نهادهاي مدني حضور ندارند .اگر
به اين ۴۰سال دقت كنيم ،از سال
 ۸۳تا س��ال  ۹۳درآمد ارزي ايران يك درآمد افس��انهاي
بوده است .اين درآمد افسانهاي خرج چه چيزهايي شده
و چه توفيقاتي را براي كش��ور به همراه داشته است؟ اما
منافع خيليها را تامين كرد .برخي به دنبال اين هستند
كه چگونه ميتوانند به راحتي فضا را به گونهاي كنند كه
بلكه آن منافع دوباره برايشان تامين شود و در اين راستا
امروز از جنگ و ناآرامي و تنش استقبال ميكنند .هرنوع
بههمريختگي در ح��وزه داخلي اي��ران ميتواند اجراي
قانون و نظم و انضب��اط مالي را به هم بزن��د .امثال بابك
زنجاني كه  2.6ميليارد يورو را به جيب زد ،كم نيستند.
اين فرصت ،ناشي از آن تحريمها بوده است .اگر آن تحريم
به ايران تحميل نميشد ،كس��ي دنبال دور زدن تحريم
نميرفت .آن پولي كه به تركيه رفت و گم ش��د براي چه
اتفاق افتاد؟ همچنين نفتي كه به يك��ي از نهادها دادند
و از بين رفت اينها همه ب��راي دور زدن تحريمها بود .اگر
كشور مجبور شود همان كارها را انجام دهد ،دوباره منافع
آنها تامين خواهد شد .پس بديهي است كه عدهاي همه
آرزوش��ان اين اس��ت كه چگونه ميتوانند اوضاع فعلي
را به ش��رايط قبل برگردانند .قبال هم گفتم اگر در دولت
اصالحات  ۹روز يك بار بحران درس��ت ميكردند در اين
 ۵سالدولتروحانيهرروزبحرانسازيميشود!ايلنا

ضربوجرحدرزندانرجاييشهر
طبيعياست

مصطف�ي محب�ي ،مديركل
زندانه�اي اس�تان ته�ران:
آقاي وحيد مرادي در س��وابقش
حدود  ۲۰تير خورده اس��ت و ۱۳
مورد س��ابقه ضرب و ج��رح دارد.
طبيعتا اين شخص زماني كه وارد
زندان ميشود ،ميخواهد رفتارهاي قانونگريزش را در
زندان عملي كند .ماجرا از اين ق��رار بود كه وحيد مرادي
درسلولشبابقيهزندانياندرگيرميشودوبقيهرامجروح
ميكند و آنها ه��م از طريق تيزي به قلب��ش او را به قتل
ميرسانند .بههر صورت عمده زندانيان رجاييشهر متهم
و محكوم به قصاص و اعدام با جرايم خشن و سازماندهي
شده هستند و طبيعي است كه چنين اتفاقاتي رخ دهد...
آقايبقاييدرشرايطمناسبوكامالانسانيدربازداشتگاه
اوين نگهداري ميش��ود .در مورد آقاي مرتضوي نيز بايد
بگويم به دليل اينكه نميتوان وي را در كنار ديگر زندانيان
نگه داش��ت ،در بند  ۲۴۱اوين در ح��ال گذراندن حبس
است .باز هم ميگويم كه اين طور نيست امتياز خاصي به
اينزندانياندادهشود.ايسنا

