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ما در یک جامعه استبداد زده و اینک تحت یک استبداد فراگیر دینی زندگی می کنیم� همچنین دولت ایران دهه های مدیدی است که به یک دولت 
نفتی تبدیل شده است� در آمد نفت می تواند هم فرصت توسعه اقتصادی فراوانی را برای مان فراهم کند و هم  امکانی است برای حاکمان برای تجهیز 

قدرت خویش به ماشین سرکوبی گسترده از قوه قضائیه و نظمیه و  امنیه و خفیه!
در این میان؛ جامعه مدنی ایرانی جوانه تقریبا تازه رسته ای است برآمده از انقالب مشروطیت اما تحت تندبادهای فراوان سیاسی و اجتماعی� جامعه 
مدنی نهالی است که در دو دهه اخیر قدی کشیده و  تنه ای یافته است که دیگر نمی تواند نادیده گرفته شود� بسط شهرنشینی و  طبقه متوسط فرهنگی 
مدرن همراه با رشد روزافزون تکنولوژی رسانه ای به خصوص شبکه های مجازی اجتماعی و دیگر عوامل ساختاری، این جامعه تازه پا را به یک عنصر 

مهم و اثرگذار تبدیل کرده است� اثرگذار هم در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و زیستی و هم مسائل کالن سیاسی� 
یکی از مسائل کالن کشور که برای جامعه مدنی نیز موضوع مهمی است، نهاد »انتخابات« است که در قانون اساسِی چند بار متحول شده بعد از انقالب، 

انقالبی که خواهان آزادی و  مشارکت عمومی در تصمیم گیری بر سرنوشت خویش بود؛ بر حاکمان تحمیل شده است�
مسئله انتخابات برای بسیاری از اقشار جامعه و به خصوص برای فعالین مدنی کشور - چه آنها که در آن شرکت می کنند و چه تحریم کنندگانش- 
پدیده ای است که نمی توانند بدان بی توجه و بی اعتناء باقی بمانند� بر این اساس همه، چه موافق و چه مخالف، به عنوان یک »مسئله اجتماعی« در 

باره اش بحث می کنند�
»انتخابات«  و انتخاب های گوناگونی که فعاالن جامعه مدنی کشور در این رابطه می کنند خود نشانه ای است از ماهیت و کیفیت و وزن و اعتبار 

جامعه مدنی و نیز نسبت آن با امر سیاست و حکومت�
دست اندرکاران میهن به عنوان بخش کوچکی از ایرانیان (البته مهاجر در خارج از کشور) خود را در جامعه مدنی تعریف می کنند� ما در جامعه مدنی 

مستقریم و از همین نقطه عزیمت و  منظر به انتخابات می نگریم�
پرونده این شماره میهن تحت عنوان »جامعه مدنی و انتخاب هایش« اگر توانسته تریبونی برای صداها و انتخاب های مختلف جامعه مدنی در رابطه با 

امر انتخابات باشد و همه منطق های مختلف رایج در جامعه مدنی در این باره را جمع کرده باشد در هدف خود کامروا بوده است�
ما فکر می کنیم این صداها و منطق های گوناگون بیش از پیش باید با یکدیگر مبادله و مفاهمه داشته باشند� اهداف و آرمان های بسیاری از فعاالن در 
این عرصه با یکدیگر مشابه است� انتخابات نباید باعث فعال شدن شکافهای فرعی به جای شکاف اصلی علیه استبداد و استبداد دینی و تبعیضات گسترده 

ناشی از آن (علیه بخشهای مختلف شهروندان و هموطنان مان) گردد�
بازی اصلی البته در داخل کشور و در میان شهروندانی می گذرد که انتخابات با زیست روزمره کوتاه مدت و سرنوشت میان مدت و درازمدت شان 
سروکار دارد� معموال  بین نصف تا دو سوم جمعیت کشور در انتخابات های گوناگون شرکت می کنند و یک سوم نیز بنا به دالیل مختلف از حضور در 
انتخابات پرهیز می کنند� منطق های شرکت کنندگان و تحریم کنندگان انتخابات البته یک گونه نیست� اما درک متقابل منطق های یکدگیر می تواند 

باعث اعتالی فکری و اجتماعی همه طیف ها باشد�
خواسته ها و انگیزه های موثر در مشارکت (یا عدم شرکت) و نیز گزینش نامزدهای عبور کرده از فیلتر تبعیض آفرین نظارت استصوابی نیز متفاوت 
است� به طور عمده منطق و شاخص های ناراضیان سیاسی در انتخاب ها و گزینش های انتخاباتی شان با ناراضیان اقتصادی متفاوت است� درک و مفاهمه 

این دو زبان و رویکرد نیز باعث تسهیل سیاست ورزی آرمان گرا و ملی در کشور ما خواهد بود�
در هر حال مجموعه نویسندگان و صاحب نظران مقاالت این شماره دارای عقاید مختلفی هستند� از همه شان سپاسگزاریم و امیدواریم مجموعه این 

آراء در کنار هم بتواند افق دید مخاطبان مان را گسترده تر و عمیق تر سازد و در تصمیم گیری نهایی آنان موثر افتد�
شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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دوازدهمین  انتخابات  نامزد  شش  دوم  مناظره 
برگزار  خاصی  شرایط  در  جمهوری   ریاست  دوره 
این مناظره به مسائل سیاسی  شد� اختصاص موضوع 
موجود  شکاف  توجه  با  تا  بود  شده  باعث  فرهنگی  و 
شود�  تر  داغ  ها  بحث  فضای  مناظره،  قطب  دو  بین 
مناظره  در  جهانگیری  اسحاق  درخشش  همچنین 
اول و اشارات وی به آیت اهلل منتظری، مهندس میر 
حسین موسوی و مطالبات سیاسی و فرهنگی جامعه 
برده  باال  را  توقعات  نیز  خود  اختصاصی  مصاحبه  در 
اما آنچه در جریان مناظره دوم رخ داد نه تنها  بود�  
انتظارات یادشده را محقق نکرد، بلکه عملکرد ضعیف 
طلبان-  اصالح  موقعیت  جهانگیری  و  روحانی  نسبی 
اعتدالی ها در انتخابات را با چالش مواجه ساخت� این 
از  به  ناظر  بلکه  نیست  چالش  در حوزه ریزش رای  
دست دادن مومنتوم و فرصت در مناظره دوم است� در 
واقع روحانی و جهانگیری نتوانستند با برجسته سازی 
اختالفات دیدگاه ها در حوزه های سیاسی و فرهنگی  
امید سازی کرده و شک جامعه رای دهنده مردد را بر 

طرف سازند�
قبل از تحلیل محتوایی مطالب مطروحه در مناظره 
قرار  بررسی  مورد  آن  های   ویژگی  تا  دارد  ضرورت 
بگیرد� این ویژگی ها را می توان به شرح زیر بر شمرد:

فضای دوقطبی 
و  شش  شد  قطبی  دو  کامال  فضا  مناظره  این  در 
اصالح  اعتدالی-  و  گرا  اصول  اردوگاه   دو  به  کاندیدا 
طلب تقسیم شدند� هماهنگی بین کاندیداهای اصول 
گرا به طور نسبی بیشتر بود و با هم منسجم عمل می 
کردند� هاشمی طبا نیز در این مناظره بیشتر از قبل به 

دفاع از  عملکرد دولت روحانی  پرداخت�
رویکرد تقابلی اصول گرایان

کاندیدای  سه  قبل  از  تر  صریح  مناظره  این  در 
اصول گرا به دولت روحانی حمله کردند� مصطفی میر 
سلیم  پیکان حمالت به دولت اعتدال بود� وی آشکارا 
همچنین  ساخت�  متهم  صداقت  عدم  به   را  روحانی 
کرد  اعتماد  اعتدال   دولت  به  توان  نمی  دیگر  گفت 
داده  دست  از  را  دوباره  فعالیت  فرصت  دولت  این  و 
می  که سعی  قبل  دوره  بر خالف  نیز  رئیسی  است�  

انجام  نرم  را  انتقاداتش  کرد 
یازدهم  دولت  عملکرد  و  دهد 
اما  را خاکستری توصیف کند 
این بار رویکرد کامال تهاجمی 
اتخاذ کرد و دولت را به ناکامی 
نادیده  و  اقتصادی  عرصه  در 
متهم  مردم  حقوق  گرفتن 
ادامه  در  نیز  قالیباف  نمود� 
برخورد تهاجمی گذشته سعی 
در  خود  بندی  صورت  کرد 
روحانی  دولت  کردن  منتسب 
به اقلیت مرفه و اشرافی کشور 

را بیشتر جا بیاندازد�
 آنچه بیش از همه عجیب 

اصول  های  کاندیدا  طلبکارانه  و  تهاجمی  رویکرد  بود 
گرایان در حوزه حقوق شهروندی و مسائل سیاسی و 
منحصر کردن حقوق ملت در  حوزه مسائل معیشتی 
و حق کار بود� در حالی که همه آنها کارنامه سیاهی 

در این زمینه دارند� 
ابراهیم رئیسی تنها مهره دستگاه سرکوب جمهوری 
اسالمی است که در طول قریب به چهار دهه، حضوری 
مستمر در نهاد های قضایی و امنیتی داشته و مراحل 
رشد تدریجی و صعودی را طی کرده و هیچگاه دچار 

فرود نشده است�
 محمد باقر قالیباف به عنوان فرمانده اسبق نیروی 
های  نهاد  از  یکی  ارشد  فرمانده  ها  سال  انتظامی 
اش  مجموعه  زیر  های  نیرو  و  است  بوده  سرکوب 
حقوق بخش های مهمی از جامعه ایران از جمله زنان، 
به  را  سایبری  فعاالن  و  نگاران  روزنامه  دانشجویان، 

شکل سازمان یافته نقض کرده اند� 
در  را  ارشاد  وزارت  مسئولیت  میر سلیم   مصطفی 
و  فرهنگ  اصحاب  حیات  دوران  ترین  سیاه  از  یکی 
صاحبان اثر و نظر بر عهده داشت� دیدگاه های واپس 
را  فعاالن فرهنگی در حوزه های مختلف  گرایانه وی 

رنجور ساخته بود�
 عالوه بر سوابق ذکر شده این سه کاندیدا، همیشه 
حامی اقتدار گرایی سیاسی، بنیاد گرایی اسالمی شیعه 

محور و نگاه های بسته فرهنگی بوده اند�  مردم از دید 
آنها  به اقلیت باورمند و یا منتفع از نهاد والیت فقیه 

تقلیل یافته و می یابند�
درخشش هاشمی طبا

مدافع  های  کاندیدا  بین  در  طبا  هاشمی  مصطفی 
دولت روحانی  به طور نسبی عملکرد بهتری داشت و 
در مواجه با حمالت اردوگاه  رقیب به واکنش متقابل 
را  دولت  گران  تخریب  و  پرداخت  تهاجمی  برخورد  و 
مورد نکوهش قرار داد� او به خوبی فرق بین انتقاد  و 
تخریب را در مناظره روشن ساخت امری که روحانی 
و جهانگیری در آن موفقیت باالیی نداشتند� هاشمی 
رویکرد  بردن  سئوال  زیر  در  توانست  همچنین  طبا 
و  رئیسی  خالی  تو  اقتصادی  های  وعده  پوپولیستی 
قالیباف و بی پشتوانه بودن این  خیال بافی ها اثرگذار 

ظاهر شود�  
برجام

با گروه 1+5 همانطور که پیش  اتمی  توافق جامع 
تبدیل  مشاجره  های  از حوزه  یکی  به  بینی می شد، 
شد� رئیسی و قالیباف در موضعی مشابه رهبری اعالم 
کردند در صورت حضور در ساختمان پاستور به اجرای 
به  برجام و  اما محتوی  مانند،  باقی می  برجام متعهد 
وعده  و خلف  برجام  اجرای  در  دولت  خصوص ضعف 
غرب را مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند در صورت 
پیروزی در انتخابات کاری می کنند تا غرب تعهداتش 

مناظره دوم ؛ فرصتی که از دست رفت
علی افشاری
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محدودیت  و   ها  تحریم  کامل  برداشتن  خصوص  در 

های مربوط به مبادالت بانکی را عملی سازد� 
خزانه  اعالم  دلیل  به  را  روحانی  همچنین  رئیسی 
پاسخ  در  روحانی  متهم کرد�  مذاکرات  از  پیش  خالی 
سوابق گذشته آنها در مخالفت با برجام را یادآور شد 
و تکرار کرد که کلیه تحریم های  هسته ای برداشته 
شده است� در این میان قالیباف به نکته درستی اشاره 
کرد که برجام محصول تصمیم نظام یعنی رهبری بوده 

ناکام  اما آنچه در مناظره روحانی و جهانگیری  است� 
توانایی  و  روحانی  دولت  مزیت   کردن  روشن  بودند 
به  توجه  با  برجام  عملی ساختن  در  دیپلماتیک  های 
مالحظات دو طرف بود، امری که دیپلمات های اصول 
گرا چنین توانی نداشتند  و برجام بدون تغییر فضا در 

تیم مذاکره کننده ممکن نبود�
در این مناظره اما معلوم شد هراس افکنی  مدافعان 
روحانی از اینکه رقیب اگر پیروز شود، برجام را به هم 
اینکه  ضمن  ندارد�  دادن  مانور  جای  خیلی  زند،  می 
برجام و سیاست خارجی با توجه به معادالت منطقه و 

دولت جدید آمریکا جذابیت سابقش را ندارد� 
خصوص  در  جهانگیری  و  روحانی  بزرگ  ناکامی 
سیاست خارجی در ورای مسائل هسته ای بود� آنها در 
با  بر خصومت  مبتنی  نگاه  بین  اختالفات  صورتبندی 
دیدگاه مدافع تنش زدایی موفق عمل  نکردند� برجام 
که   یابد  می  تحقق  و   شده  پایدار   ثمراتش  موقعی 
پارادایم سیاست خارجی ستیزه جو کنار برود� اما آنها 
البته روحانی در حوزه  نکردند�   این بحث  به  ورودی 
جنگ و نگرانی از آن تا حدی توانست جواب قالیباف 
را بدهد و  خطرات دیدگاهی که به مقوله امنیت نرم 
افزاری و برخورد عقالنی در مواجه با تهدیدات بها نمی 

دهد، را برجسته سازد�
حاشیه ای شدن جهانگیری

نداشت  فروغی  تنها  نه  جهانگیری  مناظره  این  در 
رسد  می  نظر  به  بود�  رفته  حاشیه  به  کامال  بلکه 
مشاوران روحانی چنین توصیه کرده بودند که روحانی 
الشعاع  تحت  تا  کند  ایفا  را   تقابلی  و  تر  فعال  نقش 
جهانگیری واقع نشود� این نکته روحانی را در مناظره 
به  مساله  این  ترمیم  اما  بود  ساخته  پذیر  آسیب  اول 
تا جهانگیری تمرکز و احاطه  انجام نشد  نحو درستی 
ظاهر  دوم ضعیف  مناظره  در  و  داده  از دست  را  اش 
که  بود  مناظره  در  انشاخوانی  وی   ضعف  اوج  شود� 
آسیب پذیری آن باالست� میر سلیم متوجه ایراد این 
نحوه برخورد شد و در مناظره دوم آن را کنار گذاشت� 
فن کالم،   ، توانایی سخنوری  که  است  جایی  مناظره 
خطاب مستقیم قرار دادن و برخورد تقابلی سرنوشت 

رویارویی را مشخص می سازد�
رخوت روحانی

روحانی در مناظره دوم به طور نسبی از مناظره اول 
روحانی   نداشت�  را  الزم  نشاط  و  پویایی  اما  بود  بهتر 
از در تقابل تمام عیار وارد نشد و صالبت سابق خود 
در مناظره های سال 92 را بروز نداد� در مواردی که 

تیم مقابل  او را متهم به توهین به مخالفان  وبستن 
به  را  وی  تلویحی  طور  به  یا  و  کرد  منتقدان   دهان 
برای  و  کرد  نکوهش  غرب  به  دادن  سبز  چراغ  دلیل 
اتهامات امنیتی  زمینه سازی کرد، پاسخ محکمی نداد� 
همچنین اتهاماتی که به وزرایش وارد شد را نیز به نحو 
مناسبی پاسخ نداد  و ایرادات مشابه و بدتر در اردوگاه 

رقیب را باز نکرد�
و  روحانی  تا  بود  بزرگی  فرصت  دوم  مناظره 

در   قالیباف  و  رئیسی   بزرگ  ضعف  نقاط  جهانگیری 
را  سرکوب  دستگاه  در  آنها  نقش  و  سیاسی  حوزه 
مشارکت  داشت  انتظار  عمومی  افکار  سازند�  برجسته 
رئیسی در خشونت های دولتی دهه شصت مورد اشاره 
دفاعی  موضع  به  سیاسی  حوزه  در  او  و  گرفته  قرار 
کشانده شود  و چهره اصلی وی که اینک در پوشش 
برخورد های متین ظاهری پنهان شده، آشکار گردد�  
مالحظات  دلیل  به  جهانگیری  و  روحانی  اگر  حداقل 
سیاسی خود شان که از نظر نگارنده غلط بوده و مغایر 
نکردند،  ورود  شصت  دهه  مسائل  به  است،  عدالت  با 
انتقاد  دستکم جهانگیری می توانست رئیسی را آماج 
صریح و مشخص قرار دهد که به عنوان یکی از مقامات 
یافته  سازمان  حقوق  نقض  در  قضایی  دستگاه  باالی 
مخالفان  و  مدنی  جامعه  های  نیرو  و  طلبان  اصالح 
برای  موضوع  این  است�  داشته  فعالی  نقش  سیاسی 
های  کاندیدا  بین  فاصله  داری   معنی  در  که  کسانی 
برند، نقش کلیدی  تردید بسر می  و  موجود در شک 

داشت� 
ظرفیت  سلیم  میر  حضور  هم  فرهنگی  حوزه  در 
مناسبی برای روشن کردن تمایزات فرهنگی بود،  که 

مورد توجه قرار نگرفت�
 در حوزه اقتصادی نیز  روحانی و جهانگیری حرف 
برای  جذابیت  فاقد  آنها  رویکرد  نداشتند�  ای  تازه 
کسانی است که در تنگناهای معیشتی بسر می برند 
و یا از بیکاری خود  و یا فرزندان شان رنج می برند�  
ارائه  و  خود  عملکرد  سازی  سفید  در  دولت  رویکرد 
می  پیام  مخاطب  به  و  بود  آن  از  نقص  بی  تصویری 
دهد که  این روند بدون تغییر ادامه می یابد� در حالی 
مراتب  به  اگرچه  یازدهم  دولت  اقتصادی  عملکرد  که 
بهتر از دولت های نهم و دهم بوده اما از  ضعف های 

متعددی رنج می برد�
ارزیابی  نتوانند  تا زمانی که روحانی و جهانگیری   
واقع بینانه و صادقانه ای از عملکرد دولت یازدهم ارائه 
دولت  اصلی   توان  چگونه  که  کنند  روشن  و  بدهند 
امکان  شده،  گذشته  های  خرابی  برداری  آوار  صرف 
موفقیت دولت در جذب رای های شناور و کسانی که 

انتظارات اقتصادی دارند، دشوار خواهد بود�  
روحانی و جهانگیری به شکلی شفاف کارشکنی هاو 
پیرامون  روشنگری  نکردند�  تشریح  را   ها  محدودیت 
اشاره  و  رقیب  فریبنده  های  وعده  و  خالی  دستان 
جامعه   در  زایی  حساسیت  و  گذشته  های  خرابی  به 
نسبت به خطر تکرار آن برای موفقیت دولت در حوزه 

نیست�  کافی  اما  است  الزم  شرط  نیازمند  اقتصادی 
برنامه  شعاری  های  برخورد  از  بدور  بتوانند  باید  آنها 
ای مشخص با وعده های قابل تحقق در حوزه اقتصاد  
وهمچنین دیگر حوزه ها ارائه بدهند� بدون ارائه وعده 
مشخص  جذب رای لشگر بیکاران و جامعه ای که هم 
اکنون تحت حمایت نهاد های دولتی و یا عمومی غیر 
را  شان  صورت  سیلی  با  که  کسانی  و  هستند  دولتی 

سرخ می کنند، دشوار خواهد بود� 
ائتالف اصالح  به  وابسته  کاندیدا های  بزرگ  خبط 
خصوصی  اقتصادی  فعالیت  از   دفاع  اعتدالی  طلب- 
دختر وزیر آموزش و پرورش بود� شرایط وی تطابقی با 
واژه مظلوم ندارد و افکار عمومی نمی تواند قبول کند 
جنس  میلیون  دویست  توانسته  بوده  بیکار  که  کسی 
وارد کشور کند! ارقام مورد نیاز لشکر بیکار در کشور 
و توانایی آنها در حد چند میلیون است� عالوه بر این، 
این برخورد ها  تمایز گذاری بین پاک دستی و فساد 

اقتصادی بین دو طرف منازعه را دشوار می سازد� 
گذاری  سرمایه  قالیباف  محوریت  با  گرایان  اصول 
سنگینی کرده اند تا دولت را مشکل دار جلوه بدهند 
که حامی چپاول گران و صاحبان ثروت های نجومی 
اعتراضی  جنبش  از  ناشیانه  برداری  گرته  با  که  است 
به  را  روحانی  دولت  امریکا   در  استریت  وال  علیه 
نمایندگی 4 درصد جامعه متهم می سازد� قالیباف از 
گاف جهانگیری حداکثر استفاده را برد� دعوت قالیباف 
به  معرفی لیست اموال خود و فرزندان از سوی کاندیدا 
ها  شرط بندی اصول گرایان و به خصوص الیه های 
تند روی آن در این  زمینه را آشکار ساخت� مواجهه 

روحانی و جهانگیری در این خصوص ضعیف بود�
روند گفتگو ها و منازعه در مناظره از منظر آزمون 
صداقت نیز قابل توجه بود� روحانی و جهانگیری سعی 
کردند که رئیسی و قالیباف را در این زمینه زیر سئوال 
ببرند، اما خطا های روحانی و روحیه پوپولیستی وی 
کار را خراب کرد� مصطفی میر سلیم به درستی گفت 
از پارس  که خودکفایی در گازوئیل و یا بهره برداری 
نژاد  جنوبی پروژه هایی هستند که در زمان احمدی 
شروع  و در دوره روحانی تکمیل شده است� برخورد 
بزرگ  و  اغراق  از  بهتر  بینانه  واقع  ارزیابی  و  صادقانه 
نمایی کارساز می افتد و می تواند نقطه ضعف  کاندیدا 

های اصلی اصول گرا را روشن سازد� 
البته  تند شدن فضا بعد از مناظره دوم و حمالت 
صریح  سیاسی روحانی و متقابال تشدید  رویارویی از 
سوی اصول گرایان نوید می دهد که مناظره سوم از 
حالت آرام قبلی فاصله گرفته و آتشین شود� روحانی 
سوم   مناظره  از  تا  دارند  فرصت  هنوز  جهانگیری  و 
داشته  رای   سبد  بردن  باال  برای  حداکثری  استفاده 
را  سازی  خنثی  امکان  نیز  مقابل  طرف  البته  باشند� 
مناظره  راهبرد  تغییر  نیازمند  روحانی  پیروزی  دارد� 
است�  به نظر می رسد  مناظره سوم در تصمیم بخش 
وضع  به  معترضان  همچنین  و  شناور  آرای  از  مهمی 
موجود که در رای دادن مردد هستند، نقش بسزایی 

داشته باشد� 

ورای  در  در خصوص سیاست خارجی  و جهانگیری  روحانی  بزرگ  ناکامی 
مسائل هسته ای بود. آنها در صورت بندی اختالفات بین نگاه مبتنی بر خصومت با 
دیدگاه مدافع تنش زدایی موفق عمل  نکردند. برجام موقعی ثمراتش پایدار شده و 
تحقق می یابد که  پارادایم سیاست خارجی ستیزه جو کنار برود. اما آنها ورودی به 

این بحث نکردند.

مناظره دوم فرصت بزرگی بود 
ضعف  نقاط  جهانگیری  و  روحانی  تا 
حوزه  در   قالیباف  و  رئیسی   بزرگ 
سیاسی و نقش آنها در دستگاه سرکوب 

را برجسته سازند.
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انتخابات در ایران زبان و ادبیات خاص خود را دارد؛ 
نه از این جهت که فرهنگ سیاسی در هر سرزمینی با 
در  سیاسی  بیمار  ساختار  بلکه  است  متفاوت  دیگری 
کشور، زبان انتخاباتش را به وضعیتی رسانده که گنگ، 
پیچیده و نیازمند تأمل و تفسیر است� بخش مهمی از 
این ساختار بیمار، برآمده از رهبری با حداکثر اختیارات 
و حداقل پاسخگویی است؛ حتی تعبیر »حداقل« نیز 
ایران  اساسی  قانون  اگرچه  زیرا  است  تسامح  سر  از 
پاسخگو  رهبری  خبرگان  مجلس  برابر  در  را  رهبرش 
خواسته است اما در عمل، نمایندگان این مجلس مجاز 
به پرسش نیستند و در صورت اصرار به نوعی مجازات 
می شوند (در ادامه مقاله این مدعا روشن تر خواهد شد)� 
در چنین وضعیتی زبان و گفتمان و ادبیات نامزدها 
آمیخته  زبانی  رقابت،  یا هر چند سوی  در هر دو سو 
به ابهام و اشاره و تلویح است؛ گویی مرجع ضمیر در 
که  است  غایب«  مذکر  »مفرد  یک  فعل ها  از  بسیاری 
چون امکان نقد مستقیم یا صریح او وجود ندارد رقیب 
را نشانه می رود چنانکه انگار او در قاب نشانده اند و بر 

سر نقابش فریاد می کشند� 
نتیجه گرفت که  این مدعا، می توان  تبیین  از  پس 
انتخاب  از  فراتر  هدفی  ایران  انتخابات  در  مشارکت 
به  معطوف  هدفی  می کند؛  دنبال  را  رئیس جمهور 
با  غایب،  مذکر  مفرد  آن  دخالِت  و  قدرت  از  کاستن 
از او دورتر و به  انتخاب هر نامزدی که  این روش که 
مدنی  جامعه ی  است  نزدیکتر  رأی دهندگان  مطالبات 
را قدرتمندتر می سازد و کشور را یک دوره به اصالح 
و تغییر نزدیکتر می کند� مطالعه ی نمونه های تفصیلی 
که در پی می آید برای اثبات مدعا و به اصطالح »تقریر 

محل نزاع« ضروری است:
نخست برای تبیین این نکته که »نمایندگان مجلس 
خبرگان مجاز به پرسش از رهبری نیستند و در صورت 
نماینده  تجربه  به  می شوند«  مجازات  نوعی  به  اصرار 
آیت اهلل  که  هنگامی  کنم�   اشاره  خبرگان  در  شیراز 
عملکرد  درباره  را  پرسش هایی  دستغیب  علیمحمد 
معترضان  حصر  و  حبس  و   ۸۸ انتخابات  در  رهبری 
و  نشد  دعوت  خبرگان  بعدی  اجالس  در  کرد  مطرح 
عمال از این مجلس اخراج شد� یک عضو شورای نگهبان 

هم اعالم کرد که صالحیت او 
در دوره بعد تایید نخواهد شد� 
دیگر  نمونه ای  در 
نویسنده ی این مقاله گفتگویی 
داشت با آیت اهلل ابراهیم امینی 
مجلس  پیشین  (نایب رییس 
خبرگان) و از او درباره نظارت 
حوزه  در  رهبری  عملکرد  بر 
سپاه و عملکرد نهادهای نظامِی 
تحت امرش پرسید: پاسخ این 
خبرگان  به  رهبری  که  بود 
را  باره  این  در  سوال  اجازه 
قول  نقل  (این  است�  نداده 
پیشتر نیز منتشر شده و آقای 

امینی هم هنوز زنده و عضو خبرگان است)� وقتی رهبری 
به خط قرمزی غیرپاسخگو تبدیل می شود که نزدیک 
شدن به حریمش حتی برای خبرگان هم مجازات های 
نامزدهای  اَولی  طریق  به  دارد  رسمی  غیر  و  رسمی 
مسائلی  درباره  صراحت  به  نمی توانند  نیز  انتخابات 
 سخن بگویند که او را مقصر یا مؤثر در آنها می دانند�

و  مبهم  زبانی  نامزدها  آمد  مقدمه  در  چنانکه 
یا جریان  به یک جناح  این مختص  و  استعاری دارند 
روحانی  حسن  سخنرانی های  از  نمونه  دو  نیست� 
کنیم:  بررسی  را  یزد  در  رئیسی  ابراهیم  و  همدان   در 
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را  ایران  انزوای  و  حصر  راه  که  کرد  اعالم  ما  »ملت 
نمی پذیرد/مردم آنهایی که در طول 3۸ سال فقط اعدام 
و زندان بلد بودند، را قبول ندارند/از آنها که این روزها 
از پول بیت المال و پولی که بخاطر امنیت به آنها داده 
ناامید  را  مردم  تا  می روند  و شهرها  روستاها  به  شده، 
شده  شما  هراس  موجب  چیزی  چه  می پرسم  کنند 
عدالت  خانه  باید  که  ای  خانه  دهم  نمی  است؟/اجازه 
باشد به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود/اگر شما جوانان 
پیاده رو های ما هم  بدانید که در  بنشینید،  در خانه 
ما  عزیز  چهره های  و  عزیزان  کشید/چرا  خواهد  دیوار 
و آنهایی را که به ملت خدمت کردند و گفتگوی میان 
ملت ها را به ارمغان آوردند و چهره واقعی ایران را به 

 دنیا نشان دادند، خانه نشین می کنید؟ با چه قانونی؟«

کسی  چه  کیست؟  دقیقا  پرسش ها  این  مخاطب 
دستور حصر اشخاص را داده و سیاستی برگزیده که به 
انزوای کشور منجر شود؟ کسانی که در رأس دستگاه 
قضایی به زندان و اعدام درمانی می اندیشند را چه کسی 
»پول  که  نظامی  نهاد  آن  می کند؟  و  کرده  منصوب 
بیت المال بخاطر امنیت به آنها داده شده« زیر نظر چه 
سیاست های  در  کسی  چه  می شود؟  فرماندهی  کسی 
فرهنگی اش بارها به صراحت بر تفکیک جنسیتی تاکید 
کرده است؟ و سرانجام چه کسی با حکم فراقانونی دستور 
 خانه نشین کردن و ممنوع التصویرِی منتقدانش را داده؟

نمونه ی دوم را در اردوگاه رقیب ببینیم: 
•رئیسی/7 اردیبهشت96/ یزد:

»باید ساختارهای ایجاد کننده فساد را شناسایی و 
رقیب  بنده  نیستم،  آن  و  این  رقیب  کرد/من  برخورد 
فقر و بیکاری در کشور هستم/وضعیت و شرایط کشور 
است«� کننده  نگران  بانکی  نظام  و  پولی  لحاظ   به 
یک  که  اینست  قبلی  نمونه ی  با  نمونه  این  تفاوت 
اصولگرا مانند ابراهیم رئیسی از عمد و قصد، رهبری را 
نشانه نمی رود اما فکت های تاریخی مشخص می کنند 
رسیدن کشور  و  فساد«  ایجادکننده  که »ساختارهای 
حاصل  بانکی«  نظام  در  نگران کننده  »شرایط  به 
سوی  از  پی  در  پی  نامه های  کیست؛  سیاست های 

مفرد مذکر غایب و زبان انتخابات 
محمد جواد اکبرین
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اقتصاددانان و کارشناسان به رهبر جمهوری اسالمی و 
رئیس دولِت وقت (محمود احمدی نژاد) رسیدن به این 
ساختار و شرایط را پیش بینی کرده بودند اما رهبری و 

دولتش آن را نادیده و ناشنیده گذاشتند�
تنها در یک نمونه، 60 اقتصاددان کشور در نامه ای 
به تاریخ 1۸آبان ۸۷ آنچه امروز نامزدهای اصولگرا برای 
مبارزه با آن آمدند را پیش بینی کرده بودند� وضعیتی 
آن  از  »آواربرداری«  دولِت  را  خود  روحانی  دولت  که 
توصیف کرده است� یادآورِی بخشی مفصل از آن نامه 
رفتار  اصولگرایان مدعی اند  این جهت مهم است که  از 
کشور  در  بحران  ایجاد  باعث   ۸۸ سال  در  معترضان 
اقتصاد شده است در حالی  نابسامانی در  نتیجه  و در 
وقایع سال  از  قبل  یکسال  از  کمتر  نامه  این  مثال  که 
بحران  پي  در  که  اکنون  »هم  است:  شده  نوشته   ۸۸
افتاده  سقوط  سراشیبي  در  خام  نفت  قیمت  جهاني، 
و حساب ذخیره ارزي تهي شده ، این پرسش اساسي 
مطرح مي شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهاي 
نفتي کمتر و نظام مالیاتي ناکارآمد کنوني، بودجه سال 
بر  بود؟/  خواهد  مالي  تامین  قابل  بعد  سال  و   13۸۷
 ۸4 سال های  در  باید  چهارم،  برنامه   ۸ جدول  اساس 
تا ۸6، جمعاً 1�4۷میلیارد دالر از درآمدهاي نفتي به 
دولت اختصاص مي یافت، ولي در عمل 6�142 میلیارد 
دالر هزینه شد و از چگونگی ۸�19۷میلیارد دالر فروش 
نشده /سیاست  گزارش  وشفافي  روشن  اطالعات  نفت 
تجاري نادرست و تعامل ناپایدار و تنش زاي دولت نهم 
با جهان خارج عالوه بر محرومیت از ره آوردهاي بالقوه 
تجارت و سرمایه گذاري خارجي، هزینه هاي سنگیني را 

به اقتصاد کشور تحمیل کرده  به  طوري که امروزه به 
دلیل تحریم هاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات 
و صادرات کشور از طریق واسطه ها انجام مي شود که 
عالوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین 

میلیارد دالري قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور 
براي  دولت  خارجي،  تجارت  زمینه  گردیده  است/در 
مهار فشارهاي تورمي، آزاد سازي واردات را در پیش 
 گرفته و بانک مرکزي عمال نرخ اسمي ارز را به عنوان 
لنگر اسمي براي مهار تورم به کار برده  است� در این 
ارز  اقتصاد کاهش و نرخ حقیقي  وضعیت توان رقابت 
که بیانگر توان رقابتي است از هر دالر ۷112 ریال در 
 13۸6 سال  در  ریال   522۸ دالر  هر  به   13۸1 سال 
تنزل یافته است� در نتیجه ی این رویکرد واردات کشور 
و  پولي  نظام  از  شناخت  یافته /عدم  افزایش  شدت  به 
بانکي در نزد دولتمردان، نابساماني هاي فراواني به بار 
بانکي،  آورده  که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع 
رسیدن  نهایت  در  و  نقدینگي  درصد  افزایش 40-30 

شهریورماه  در  درصد   29�4 نقطه  ای  تورم  سطح  به 
سال  در  تورم  نرخ  متوسط  حالیکه  در  است؛   13۸۷
13۸4 فقط 4�10 درصد بوده/طرح تحول اقتصادي به 
پیامدهاي  و  پوشش  تحت  حوزه هاي  گستردگي  رغم 
بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهراً قرار است خارج 
از برنامه پنجم توسعه تصویب شود� به عقیده ما اصالح 
در  نقدي  یارانه هاي  توزیع  و  انرژي  حامل هاي  قیمت 
میان ۷0 درصد خانوارهاي کشور، قبل از ایجاد ثبات 
و  زند  دامن  افسارگسیخنه  تورم  به  مي تواند  اقتصادي 
داشته  پي  در  را  اجتماعي  و  اقتصادي  حاد  مشکالت 
باشد/دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصالح 
قیمت ها و کسب مجوز قانوني از مجلس، وعده توزیع 
یارانه نقدي به خانوارها را داده و در صدد برآمده  در 
نیمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد� این 
شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را باال مي برد و 

بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي زند«� 
عالوه بر این نمونه، پنج نامه دیگر از این دست طی 
جهانگیری  اسحاق  تازگی  به  و  شده  نوشته  سالها  آن 
گفته  تبلیغاتی اش  برنامه  در  جاری)  انتخابات  (نامزد 
به  احمدی نژاد  دوره  اقتصادی  بحران  در  که  است 
رهبری نامه نوشته و به او گفته بود: نمی گویم دولت 
کشور  اقتصادی  مسئوالن  حداقل  ولی  کنید  عوض  را 
 باید بروند (1۷ اردیبهشت96/شبکه 1 تلویزیون ایران)� 

اول شهریور91 وقتی بی کفایتی دولت وقت دیگر قابل 
نایب  باهنر،  رضا  محمد  از  اعتماد  روزنامه  نبود  انکار 
رییس مجلس پرسید که چرا مجلس او را عزل نمیکند؟ 
احمدی نژاد  داد: »االن هزینه عزل کردن  پاسخ  باهنر 
بیش از آن است که ما این یک سال دیگر هم دست 
همین  با  را  سال  یک  این  باید  بگذاریم؛  دلمان  روي 
تحلیلگران  زمان  همان  کرد«�  تحمل  فعلي  شرایط 
باال  را  گفتند رهبری چنان هزینه ی عزل احمدی نژاد 

برده که عمال این کار را غیرممکن کرده است� 
رئیسی  امثال  که  آنچه  می دهد  نشان  نمونه ها  این 
ایجادکننده  »ساختارهای  اصولگرا  نامزدهای  دیگر  و 
در  نگران کننده  »شرایط  به  کشور  رسیدن  و  فساد« 
که  است  مسیری  حاصل  می خوانند  بانکی«  نظام 
و  ُخرد  سیاست های  و  رهبری  سیاسی  رفتار  با  دقیقا 
نامزدی  هیچ  حال  عین  در  است�  شده  طی  او  کالن 
کند� اشاره  موارد  این  به  نمی تواند  انتخابات   در 
در جمع بندی آنچه گذشت رقابت واقعی در انتخابات 
نیست  یکدیگر  با  نامزدها  میان  رقابت  تنها  ایران، 
میان  انتخاب  برای  است  رأی دهندگان  تالش  بلکه 
انتصابی  انتخابِی مسئول« و »والیت مطلقه ی  »دولت 
مذکر  »مفرد  آن  از  که  کسی  انتخاب  غیرمسئول«� 
نزدیکتر  مدنی  جامعه  مطالبات  به  و  دورتر  غایب« 
به  را  مسئولیت ناپذیری  بلند  دیوار  می تواند  هم  باشد 
تدریج و با هزینه ی کمتر، کوتاه تر کند و هم به تدریج، 
زبان انتخابات و فراتر از آن زبان سیاست را در کشور 

شفاف تر سازد�

را دنبال  انتخاب رئیس جمهور  از  ایران هدفی فراتر  انتخابات  مشارکت در 
با این  می کند؛ هدفی معطوف به کاستن از قدرت و دخالِت آن مفرد مذکر غایب، 
روش که انتخاب هر نامزدی که از او دورتر و به مطالبات رأی دهندگان نزدیکتر است 
جامعه ی مدنی را قدرتمندتر می سازد و کشور را یک دوره به اصالح و تغییر نزدیکتر 

می کند.

انتخابات در ایران زبان و ادبیات خاص خود را دارد. ساختار بیمار سیاسی 
در کشور، زبان انتخاباتش را به وضعیتی رسانده که گنگ، پیچیده و نیازمند تأمل و 
تفسیر است. بخش مهمی از این ساختار بیمار، برآمده از رهبری با حداکثر اختیارات 
ادبیات  از سر تسامح است.  نیز  و حداقل پاسخگویی است؛ حتی تعبیر »حداقل« 
نامزدها در هر دو سو یا هر چند سوی رقابت، زبانی آمیخته به ابهام و اشاره و تلویح 
است؛ گویی مرجع ضمیر در بسیاری از فعل ها یک »مفرد مذکر غایب« است که چون 
امکان نقد مستقیم یا صریح او وجود ندارد رقیب را نشانه می رود چنانکه انگار او در 

قاب نشانده اند و بر سر نقابش فریاد می کشند.
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و  است  مشروطه  انقالب  میراث  ایران  در  انتخابات 
نخستین انتخابات مدرن ایران 111 سال پیش برگزار 
شد� بر اساس قانون اساسی مشروطه، که تجلی اهداف 
این انقالب بود، حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات 
والیتی)  و  ایالتی  انجمن های  و  ملی  شورای  (مجلس 
فقرات  ستون  ملی  شورای  مجلس  و  می شد  اعمال 
دستگاه حقوقی پادشاهی مشروطه بود� دوره ی نخست 
مطمئناً  را  12۸5ش  سال  در  ملی  شورای  مجلس 
مجلس  دوره های  پویاترین  و  بهترین  از  یکی  می توان 

شورا در ایران دانست� 
یافتن  رسمیت  از  پس  سال  یازده  و  صد  اکنون، 
در  ملی،  تشکیل مجلس شورای  و  ایران  در  انتخابات 
در  انتخابات  از  خاصی  شکل  با  اسالمی،  جمهوری 
چارچوب استبدادی دینی روبه روییم: مفهوم انتخابات 
مسخ شده و نهادهای برآمده از آن جایگاهی حاشیه ای 
فقرات  ستون  اگر  دارند�  حکومت  حقوقی  دستگاه  در 
بود،  ملی  شورای  مجلس  مشروطه  حقوقی  دستگاه 
ستون فقرات دستگاه حقوقی جمهوری اسالمی والیت 

فقیه است�
انتخابات را  در جمهوری اسالمی، می توان سه نوع 
از هم تفکیک کرد: انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات 
شوراها�  انتخابات  ریاست جمهوری،  و  شورا  مجلس 
روحانیان  انحصاری  حاکمیت  ضامن  خبرگان  مجلس 
خواه ناخواه،  انتخاباتش،  در  شرکت  و  است  کشور  بر 
و  مجلس  می بخشد؛  مشروعیت  فقیه  والیت  نهاد  به 
ریاست جمهوری کاماًل استحاله شده اند و انتخابات شان 
استبدادی دینی  به  ابزار مدرِن »مشروعیت بخش«  به 
بدل شده است؛ اما شوراهای شهر و روستا، به ویژه در 
روستاها و شهرهای کوچک، نهادهایی انتخابی اند که از 
گفتمان تئوکراتیک و جناح بندی های سیاسی حاکم در 

جمهوری اسالمی فاصله دارند�
هم زمان  انتخابات  آستانه ی  در  اینکه  به  توجه  با 
شوراها و ریاست جمهوری هستیم، در ابتدا به انتخابات 

شوراها می پردازیم�
انتخابات شوراهای شهر و روستا

شهر  شوراهای  جانشین  و  اصلی  اعضای  مجموع 
نفر می رسد و  به حدود دویست هزار  اکنون  و روستا 

جدید،  قانون  اساس  بر  البته، 
دوره  این  از  آنان  عده ی 
دوره  این  در  می یابد�  کاهش 
 290 حدود  در  انتخابات،  از 
که،  اند  شده  نامزد  نفر  هزار 
بر اساس آخرین خبر، نزدیک 
رد  آنان  از  نفر  هزار  پانزده  به 
رد  بیشتر  شده اند�  صالحیت 
به  مربوط  هم  صالحیت ها 
بزرگ  و  متوسط  شهرهای 
این  که  جاهایی  یعنی  است؛ 
سیاسی تری  حالت  انتخابات 
از  برخی  و  می گیرد  خود  به 
نامزد  نیز  حکومت  منتقدان 

می شوند� 
با توجه به اینکه بر اساس قوانین جدیْد شورای هر 
روستای با کمتر از1500 نفر جمعیت  سه عضو اصلی 
و پنج عضو جانشین دارد و  روستاییان در حدود 2۸ 
درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، بیشتر اعضای 

شوراها در روستاهای کشورند�
چنان که گفتیم، هر چه شهرها کم جمعیت تر باشد، 
وابسته  سیاسی  جریان های  به  کمتر  آن ها  شوراهای 
این  کوچک،  بسیار  شهرهای  یا  روستاها  در  و،  است 
انتخابات تقریباً ربطی به جناح بندی های سیاسی درون 
نهاد  بنابراین می توان گفت که وجود  حکومتی ندارد� 
شورا در روستاها و شهرهای کوچک می تواند به ارتقای 
چند  هر  تاحدی،  و  کند  کمک  دموکراسی  فرهنگ 
این واحدهای کم جمعیت  ناکافی، به توزیع قدرت در 

یاری رساند�
طبیعی است که اکثر نامزدهای شوراهای روستاها 
بر  و شهرهای کوچک فارغ التحصیل دانشگاه نیستند� 
کنونی  اعضای  درصد   55 کشور،  وزارت  آمار  اساس 
شوراهای شهر و روستا حتی مدرک دبستان نیز ندارند 
شوراهای  کنونی  اعضای  از  درصد   ۷0 به  نزدیک  و 
البته  دبیرستان اند�  دیپلم  مدرک  فاقد  روستا  و  شهر 
از این حیث، وضع در شهرهای متوسط و بزرگ بسیار 

متفاوت است� 

مسئله ی اصلی در انتخابات شوراهای شهر و روستا 
چگونگی  بر  عالوه  کوچک،  شهرهای  و  روستاها  در 
رقابت های  شهری،  و  روستایی  مسائل  مدیریت 
از شهرهای  برخی  است� در  خانوادگی و خویشاوندی 
زندگی  ایرانی  مختلف  اقوام  آن ها  در  که  نیز،  ایران 
ناسالم  رقابت  به  تبدیل  شوراها  انتخابات  می کنند، 
قومی می شود و روحیه ی همکاری ملی و دموکراتیک 

در این شهرها را تضعیف می کند� 
با این همه، در اکثر روستاها و شهرهای کشور، این 
انتخابات در مردم نوعی حس شرکت در اداره ی امور 
روح  تقویت  برای  و  می کند  ایجاد  سرنوشت  تعیین  و 
شرایطی،  چنین  در  طبیعتاً،  است�  مفید  شهروندی 
تحریم انتخابات شوراها در روستاها و شهرهای کوچک 
به هیچ وجه موضوعیت ندارد و میلیون ها ایرانی، فارغ 
از هر گونه گرایش سیاسی، در آن شرکت خواهند کرد� 
هرچند  است�  متفاوت  البته  بزرگ  شهرهای  وضع 
شهر  شوراهای  انتخابات  نیز،  بزرگ  شهرهای  در  که 
از  انتخابات ریاست جمهوری دارد� یکی  با  تفاوت هایی 
نامزدها را  این تفاوت ها در نهادی است که صالحیت 
نگهبان  شورای  شوراها،  انتخابات  در  می کند�  بررسی 
دخالتی ندارد� در دور اول و دوم شوراها وزارت کشور 
از آن مجلس شورای اسالمی مرجع تشخیص  و پس 
دوره هایی  در  رو،  همین  از  نامزدهاست�  صالحیت 
ممکن است شاهد حضور برخی از شخصیت های منتقِد 

شرکت در انتخابات؛ نام مستعار استیصال
سعید بشیرتاش



9دوره جدید | فروردین و اردیبهشت 1396 | شماره 14

میانه رو در میان نامزدهای شوراهای شهر باشیم؛ مثاًل، 
در  که  شهر،  شوراهای  انتخابات  دوره ی  دومین  در 
اسفند 13۸1 برگزار شد، نامزدهایی از جریان معتدل 
مذهبی، مانند نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها، حضور 

داشتند� 
انتخابات  جهان،  دموکراتیک  کشورهای  همه ی  در 
شوراها در شهرهای بزرگ همیشه مهم است و همه ی 
جریان های سیاسی کشور در آن شرکتی فعال دارند؛ 
در  حضور  حق  منتقد  سیاسی  نیروهای  ایران  در  اما 
با توجه به منابع  با این حال،  انتخابات را ندارند�  این 
شهر  مردم  مبرم  نیاز  و  تهران  شهرداری  عظیم  مالی 
رفع  در  که  معقول  شهرداری  به  تهران  مانند  بزرگی 
مشکالت بزرگی مانند کمبود فضاهای سبز و فضاهای 
فرهنگی و آلودگی هوا و فروش تراکم بکوشد، شورای 
و  سیاسی  فعاالن  از  برخی  احتمالی  حضور  با  شهری 
مدنی که فرهنگ و سبک زندگی شان کاماًل متفاوت با 
اسالم گرایان حاکم است و هیچ وابستگی به جناحهای 
زندگی  برای  می تواند  باشند،  نداشته  حکومتی 
معاونت  بودجه ی  شود�  واقع  مفید  مردم  روزمره ی 
چهارصد  و  هزار  تهران  شهرداری  اجتماعی ـ فرهنگی 
فرهنگی ـ هنری  سازمان  بودجه ی  و  تومان  میلیارد 
میلیارد  پنجاه  و  یکصد  به تنهایی  تهران  شهرداری 
هزینه ی  بودجه  این  از  مهمی  بخش  و  است  تومان 
تبلیغات  و  تندرو  و  سرکوبگر  نیروهای  تبلیغات 
هنگفت  هزینه ی  مثاًل  می شود،  مذهبی ـ ایدئولوژیک 
بیلبوردهای ضدآمریکایی را این سازمان پرداخته است� 
دستان شورای  در  بودجه  این  گرفتن  قرار  رو،  این  از 
باشد  داشته  زاویه  حاکم  اسالم گرایی  با  که  شهری 

می تواند به زندگی شهری در تهران نشاط بخشد� 
نمی توانند  اپوزیسون  نیروهای  خالصه،  طور  به 
نامزد  و  شرکت  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  در 
و  روستاها  در  انتخابات  این  تحریم  اما  کنند؛  معرفی 
بازتاب  و  نیست  سازگار  واقعیت  با  کوچک  شهرهای 
دیگر،  عبارت  به  یافت�  نخواهد  جامعه  در  درخوری 
انتخابات شوراهای شهر و روستا کمتر به  هر قدر که 
وابسته  اسالمی  جمهوری  در  سیاسی  جناح بندی های 
باشد، همان قدر تحریم آن موضوعیت خود را از دست 

می دهد� 
انتخابات ریاست جمهوری

متفاوت  کاماًل  ریاست جمهوری  انتخابات  وضع 
خلیفه ی  فقیه،  ولی  شخص  انتخابات،  این  در  است� 
برای  را  نفر  چند  نگهبان  شورای  طریق  از  شیعی، 
انتخابات  همین  که  چند  هر  می کند؛  تعیین  نامزدی 
و  است  گسترده  بسیار  تقلب های  به  آلوده  گاهی  نیز 
کنونی  رئیس جمهور  را  انتخاباتی  بزرگ  تقلب  آخرین 

در زدوبند با رهبری نظام انجام داد و احمد جنتی را 
ریاست جمهوری  انتخابات  کرد�  خبرگان  مجلس  وارد 
چرا  نامید؛  درون حکومتی  رقابتی  نمی توان  حتی  را 
که حتی شخصیت های برجسته ی حکومتی، از جمله 
رئیس جمهوران پیشین نظام،  بدون اجازه ی ولی فقیه 

حق نامزد شدن در آن را ندارند�
عده ای انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب میان بد 
و  بد  میان  انتخاب  این  متأسفانه،  و،  می نامند  بدتر  و 
بدتر پیوسته باعث بدتر شدن وضع سیاسی کشور شده 
برای  را  بدتری  فرد  می تواند  همیشه  فقیه  ولی  است� 
فرد  نامزدها  میان  در  همیشه  و  کند  نامزد  انتخابات 

بدتری وجود دارد� 
انتخابات  در  بدتر  و  بد  میان  انتخاب  به  اگر 
ریاست جمهوری 92 و مجلس خبرگان 94 نگاه کنیم، 
انتخابات  دستاورد ویژه ای نمی بینیم� عده ای دستاورد 
هر  که  است  این  واقعیت  اما  می دانند؛  برجام  را   92
رئیس جمهور می شد مسئله ی  به جای روحانی  کسی 
به روحانی رأی  اگر مردم  البته  هسته ای حل می شد� 
مسئولیت  شخصاً  می شد  مجبور  خامنه ای  نمی دادند، 

عقب نشینی در این مسئله را بر عهده بگیرد�
 گذشته از این، انتخاب میان بد و بدتر باعث شده 
است که دیگر در پی بررسی برنامه های نامزدها و حتی 
بررسی کارنامه ی رئیس جمهور وقت هم نباشیم؛ یعنی 
بعد  دوره ی  در  روحانی  که  نیست  این  مسئله  دیگر 
و  رئیسی  که  است  این  مسئله  بلکه  کرد،  خواهد  چه 
دیگر  وضعی،  چنین  در  نشوند�  رئیس جمهور  قالیباف 
نیازی نمی بیند که مطالبات مردم  حسن روحانی هم 
را پیگیری کند� بنابراین چرخه ی معیوب انتخاب میان 

بد و بدتر پیوسته منجر به بدتر شدن وضع کشور شده 
است� برای درک این نکته کافی است که وضع کنونی 
مقایسه  پیش  سال  بیست  در  ایران  وضع  با  را  ایران 

کنیم�
بدتر  و  بد  میان  انتخاب  که  مدعی اند  گروهی 
است؛  ایران  در  دموکراتیزاسیون  پروژه ی  از  بخشی 
پروژه ای  هیچ  مدعیان  این  که  است  این  واقعیت  اما 
به  سهواً  یا  عمداً  آنان  ندارند�  دموکراتیزاسیون  برای 
یک مسئله ی مهم اشاره نمی کنند: در ساختار کنونی 
اصالحات  به  قادر  رئیس جمهور  اسالمی،  جمهوری 
به  نمی تواند  و  نیست  زمینه ای  هیچ  در  اساسی 
مطالبات مردم پاسخ دهد و  به راستی فقط تدارکاتچی 

بوده  چنین  روحانی  حسن  که  طور  همان  است؛ 
سال  چهار  این  در  روحانی  حسن  محبوبیت  است� 
به  دیگر  بار  اگر  ،حتی  و  است  داشته  زیادی  کاهش 
سال های  در  مردم  شود،  برگزیده  ریاست جمهوری 
آینده باز هم از او و اصالحات ناامیدتر خواهند شد�این 
واقع  در  را  دموکراتیزاسیون«  »پروژه ی  به اصطالح 
از  »برآمده  پروژه ی  یا  پروژه ی »مستأصل سازی«  باید 
استیصال« نامید؛ چنان که دولت تدبیر و امید بدل به 

دولت انفعال و ناامیدی شده است� 
یکی دیگر از تبعات فاجعه بار انتخاب میان بد و بدتر 
یا به اصطالح »پروژه ی دموکراتیزاسیون« کنار گذاشتن 
اخالقی  سقوط  و  سیاسی  و  اخالقی  اصول  همه ی 
انتخاب نشدن مثلث  از آنکه برای  جامعه است� پیش 
مانند دری نجف آبادی و  افرادی  به  توصیه شود  جیم 
و  اخالقی  اصول  همه ی  باید  بدهید،  رأی  ری شهری 
سیاسی را کنار گذاشت� بدون پای بندی به این اصول 
گذر از استبداد ناممکن است و  قّوت و برتری مخالفان 
این  به  پای بندی  در  همانا  غیردینی  و  دینی  استبداد 
فردی  اکنون  که  است  سبب  همین  به  است�  اصول 
شود،  ریاست جمهوری  نامزد  می تواند  رئیسی  مانند 
بدون آنکه جریان »اصالح طلب« بتواند اعتراضی جدی 

بکند� 
پروژه ی  یا  بدتر  و  بد  میان  انتخاب  نظریه پردازان 
اصالحات  با  می خواهند  که  بودند  مدعی  اصالح طلبی 
حکومت را به مردم نزدیک کنند؛ اما در عمل عکس آن 
روی داده است: با تقلیل پیوسته ی مطالبات مردم آنان 
را به استبداد دینی نزدیک تر کرده اند و خود به دست 

حکومت اصالح شده اند� 

اجتماعی  جنبش  یک  دل  از  ایران  در  دموکراسی 
انتخابات  ایرانیان  ما  مسئله  می آید�  بیرون 
است�  اجتماعی  بلکه جنبش  نیست،  ریاست جمهوری 
هر که بتواند با حضور در انتخابات، جنبش اجتماعی را 
در راستای حقوق شهروندی فعال کند، باید از او دفاع 
کرد؛ و به عکس، به هیچ وجه نباید از کسی حمایت 
جنبش  قانونی،  ابزار  از  استفاده  توهم  در  که،  کرد 

اجتماعی را به هیچ می انگارد�
نتیجه آنکه در غیاب جنبشی ملْی ایراِن چهار سال 
دیگر، چه با قالیباف و رئیسی و چه با روحانی، تفاوت 
چندانی با امروز نخواهد داشت: استبداد دینی همچنان 

حاکم خواهد بود�

شهرهای  و  روستاها  اکثر  در 
کشور، انتخابات شوراها در مردم نوعی 
تعیین  و  امور  اداره ی  در  شرکت  حس 
تقویت  برای  و  ایجاد می کند  سرنوشت 
تحریم  است.  مفید  شهروندی  روح 
انتخابات شوراها در روستاها و شهرهای 
کوچک به هیچ وجه موضوعیت ندارد و 
میلیون ها ایرانی، فارغ از هر گونه گرایش 

سیاسی، در آن شرکت خواهند کرد.
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با نگاهی به سیر تحول  این نوشته تالش دارم   در 
و تکوین جامعه مدنی ایران در بیست سال گذشته  و 
موقعیت کنونی آن  به این موضوع بپردازم که چرا در این 
سیر تکوین و در جهت تدوام آن، ضروری است سیاست 
بازبینی،  انتخابات پیشرو مورد  خارجی نظام در عرصه 
تحلیل و بررسی فعالین و کنشگران سیاسی قرار بگیرد �

در  امروز  به  تا   ۷6 خرداد  از  ایران  مدنی  جامعه 
سیرتکوین تدریجی ای قرار گرفته است که تنها وقتی 
ابتدای آن نگاه مي کنیم می  انتهای این پروسه به  از 
توان نشانه های روشنی از سیر بلوغ سیاسی جامعه ای 
را دید که  در مسیر تند و سخت تجربه های موفق و 
شکست خورده خود، راه پیشرفت و تحول را می پیماید� 
سیر تکوینی که در آن ایده های روشنفکرانه  و آزادی 
جوان،  نیروهای  کنش  واسطه  به  آرمانی   و  خواهانه 
دانشجو و نخبه  بعد از انقالب  در شکلی متفاوت با رویه 
انقالبی پیشین خود، با واقعیت های موجود وارد کنشی 
متقابل می شود  و ضمن تغییر واقعیت موجود  خود نیز 

تغییر و تحول می یابد�  
خواهانه،  تحول  های  ایده  تکوین،  سیر  این  در 
دمکراتیک و سکوالریستی  پرورانده  و بازاندیشی شده 
در محافل روشنفکری که  خود بر آمده از تجربه تاریخی 
جامعه ایران است ابتدا  در قالب  جنبش های اجتماعی  
دانشجویی و زنان  به شکل آرمانی نهاد یافته  و در یک 
پروسه طوالنی مبارزاتی  به معیارها و ارزش های غالب 
در چهارچوب  و  تبدیل می شود  اصالح طلبی  جریان 
نهادهای سیاسی همچون احزاب رسمي کشور خود را 

به  شکل عقالنی  و ممکن محقق می کند� 
حضور این ایده ها و نهادیافتگی آنها در غالب جنبش 
های اجتماعی به  دلیل شکل آرمانی و احساسی که به 
خود گرفته بود به  رویارویی پرهزینه ای با حاکمیت 
منجرشد که هرگونه سازش و تعامل با قدرت موجود را 
نوعی تقلیل گرایی و عبور از آرمان های واالی خود می 
دید و از آنجا که به لحاظ اندیشه ای توجیه ای قابل 
کوچک  آهسته،  تغییرات  این  به  دادن  تن  برای  قبول 
و دلسرد کننده از باال در دست نداشت  به ناچاربرای 
تعّین یافتن و محقق شدن خود به  رویکرد های جامعه 
محورانه ای  پناه  برد  که در آن به اشتباه جامعه را زمین 

کشت حاصلخیزی می دید که 
باید تنها برآن بذر دانش افشاند 
و  شود�  یافته  رشد  و  آگاه  تا 
بینانه  خوش  نگاه  این  پی  در 
اش  دوری  که  بود  جامعه  به 
عرصه  قدرت،  مناسبات  از 
که  کرد  باز  نظریاتی  برای  را 
توجیه کننده تحریم انتخابات و  
تغییرات  برای  غربی  فشارهای 

مطلوب  بود �
 ،  ۸4 انتخابات  شکست 
عدم  و  تحریم  خط  پیروزی 
برای  طلبان  اصالح  توفیق 
وضع  تدوام  ضرورت  توجیه 

موجود آغاز مواجهه نسل جوان و تحول خواه  و نخبه 
کشور با  ایده های کنش جامعه محورانه خود بود� فضای 
امنیتی و سرکوب بعد از مستقر شدن دولت جدید ناتوانی 
فعالین را در تحقق شعار های خود  به اثبات رساند و 
خوش بینی به فشارهای خارجی نیز زیر فشار تحریم ها 
رفته رفته رنگ باخت� روح تحول خواهی جامعه ایران 
خود را مواجه با  اندیشه های  شکست خورده ای  می 
دید که بیش از هر زمانی  لزوم باز اندیشی  و تغییر  در 

آن  را احساس می کرد�
رویکرد مطالبه محورانه برای نزدیک شدن به قدرت 
انتخابات ۸۸ ،  ثمره چهار سال باز اندیشی تحول  در 
و  سرکوب  سخت  های  تجربه  پی  از  که  بود  خواهان 
شکست بدست آمده بود� ایده ورود مطالبه محورانه به 
عرصه انتخابات ابزار مناسبی بود که دو جریان اصالح 
به  را  قدرت   خارج  خواهان  تحول  و  قدرت  در  طلبی 
بازشناسی و همکاری و عمل مشترک نزدیک می کرد�  
خواست،  طلبان   اصالح  کنش  شیوه  و  الگو  این  در 
مطالبه و قدرت تحول خواهان را به رسمیت شناختند 
و تحولخواهان نیز بر ضرورت حضور اصالح طلبان در 

قدرت مهر تایید گذاشتند� 
مشترک  تقابل  عرصه   ۸۸ انتخابات  از  بعد  حوادث 
و  امنیتی  هسته  با  خواهان  تحول  و  طلبان  اصالح 
سخت نظام بود�  تقابل و مقاومتی که در نهایت به یک 

بازشناسی جدید از توان هردو جریان و پذیرش مشروط 
یکدیگر منتهی شد� و تجربه  سرکوب  ومقاومت تحول 
خواهان و اصالح طلبان و کاندیداهای  معترض به نتایج 
انتخابات و حضور خیابانی مردم  فهم جدیدی از قدرت 
مردم در بین هر دو جریان موافق و مخالف  به وجود 
آورد� فضای یاس و نامیدی شکل گرفته بعد از انتخابات 
۸۸ به همراه فشارهای اقتصادی خارجی فرصتی إیجاد 
کرد که دو جریان  اصلی سیاسی  کشور که تا پیش از 
عبور  برای  بپذیرند  بودند   یکدیگر  فکر حذف  در   ۸۸
تن  هم  با  مشروط  سازش  به  باید  موجود  تنگنای  از 
دهند� سیر طی شده از ۸۸ تا 92 مرحله مهم در تاریخ 
سیاسی ایران بود که در نهایت با پیروز جریان اعتدالی  
در انتخابات، جامعه ایران را وارد فصل جدیدی از سیر 

تحول خود کرد�
از  92  تا 96 را می توان دوره اول تجربه سیاست 
سازش و پذیریش مشروط جریانات سیاسی کشورنامید�  
در طی این چهار سال دو جریان سیاسی کشور در دوره 
ارزیابی و تست یکدیگر محتاطانه قدم بر داشتند� تجربه 
تایید صالحیت  نتایج  اعالم  از  پیش  تا  که  پراضطرابی 
شورا  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دو  در  شدگان  

همچنان شکننده به نظر می رسید� 
پیروزی حسن روحانی در انتخابات 96 را می توان  
مشروط  پذیرش  و  سازش  سیاست  دوم  دوره  به  ورود 
و  زمینه ساز همبستگی  تواند  می  که  ای  دوره  نامید� 

انتخابات فرصتی برای تقویت همبستگی ملی و گفتمان صلح منطقه ای
علی تقی پور
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آشتی ملی و تحقق وعده رفع حصر 
باشد� اما شکست روحانی می تواند 
خطر بزرگی برای تدوام راه موجود 
و زمینه ساز عقبگردی شدید باشد�

جریان  بار  این  سال   12 از  بعد 
انتخاباتی  وارد  طلبی کشور  اصالح 
دفاع  ضمن  آن  در  که  شود  می 
به  معترض  باید  موجود  روند  از 
جریان  و  باشد�  نیز  موجود  موانع 
اصولگرایی فرصتی یافته که این بار 
وارد  موجود  وضع  منتقد  قامت  در 
عرصه انتخابات شود� فرصتی که در 
ناراضیان  رای  با جذب  میتواند  آن 
اقتصادی و نا امید شدگان از عدالت 
و  بازیابد  را  خود  توان  اقتصادی 
سازی  یکدست  مسیر  در  را  کشور 

دوباره قدرت حاکم قرار دهد�
در کنار پیروزی روحانی در این 
انتخابات،  برای تدوام این سیاست 
سازش و پذیرش مشروط  در داخل، 
یک عامل تعیین کننده خارجی نیز 
سایه  کشور  سیاسی  معادالت  بر 
انداخته و آن تبعات حضور نظامی 
ایران در منطقه است� پر واضح است 
که اگر سیاست کلی نظام  برآمده از 

رای و نظرات هر دو جریان سیاسی کشور نباشد و تنها 
در نهادهای غیر انتخابی و نظامی در مورد آن تصمیم 
گیری شود، رفته رفته به دلیل هزینه های گسترده آن 
زمینه بروز اختالفات داخلی را تشدید می کند و منجر به 

از دست رفتن دستاورد های فعلی  نیز می شود�
ورود جامعه مدنی  به موضوع سیاست خارجی کشور 
به هیچ وجه به معنی تقابل سخت با سیاست خارجی 
نهادهای نظامی و بیت قدرت نیست بلکه تالشی است 
برای برقراری توازن قوای نهادهای تصمیم گیرنده در آن 
و همچنین عقالنی شدن و اصالح برخی از راهبردهای پر 
هزینه آن� به عبارت دیگر این امر تقویت جایگاه دستگاه 
های  نهاد  مقابل  در  مردم  منتخب  دولت  دیپلماسی 
نظامی مورد تایید بیت قدرت و رسیدن به یک توافق 

سیاسی و پایبندی به آن است  که در صورت مواجهه با  
هزینه های ناخواسته منجر به تشدید اختالفات داخلی 
و از بین رفتن همبستگی ملی نشود� جریانات سیاسی 

اگر خود را در تصمیمات کالن نظام شریک ندانند نمی 
توانند در مقابل تبعات آن  به رویکرد همبستگی ملی در 
مقابل دشمن خارجی به معنی کامل آن دست یابند� و 
برای نظام هم معقوالنه این است که برای کاهش  ضربه 

پذیری امنیتی به این راهکار تن دهد�   
و  تحول  سیر  تدوام  برای  بایست  می  مدنی  جامعه 
تکامل خود این بار وجهه ای خارجی به مطالبات خود 
بدهد و با طرح گفتمان صلح، این حلقه مفقوده جامعه 
مدنی کشورهای منطقه، بررویکرد تعامل به جای تخاصم 
تأکید کند و پیغام صلح طلبی خود را به تمام کشورهای 
منطقه برساند و لزوم  تفاهم و تعامل و بازسازی رابطه 
با  قدرت های منطقه ای همچون  ترکیه و عربستان  و 
کشورهای دیگر را به عنوان یک مطالبه از دولت آینده 
بخواهد  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  از  و  کند  طلب 

برای  عبور از بحران منطقه ای  و کاهش هزینه های 
کشور و حفظ امنیت ملی  برنامه و رویکردهای خود را 
مشخص کنند و به مردم  ارائه دهند  تا مردم نیز در 

جریان تحوالت منطقه قرار گیرند وضمن کسب آگاهی، 
تبعات  در  تا  کنند  پیدا  نیز  نظر  و  رای  اعالم  فرصت 

ناخواسته آن خود را شریک بدانند�
یک  در  سیاسی  مختلف  گروهای  دیگر  عبارت  به   
گفتگوی ملی در چهارچوب قوانین و راهکارهای موجود 
مخالف  نقد  مقابل   در  را  ملی  منافع  از  خود  تعاریف 
قرار دهند و ضمن اصالح و تغییر آن به یک مکانیزم 
دمکراتیک و ممکن موجود همچون مجلس و دولت و 
شورای عالی امنیت ملی مشروعیت دوباره دهند تا در 
اتفاقات پیشرو بتوانند به رای نهایی آنها بعنوان نظر اراده 

کلی جامعه تمکین کنند�
شرایط  به  توجه  با  ایران  مدنی  جامعه  گرچه  البته 
منطقه ای قدرت چندانی برای موثر واقع شدن در روند 
این  به  پرداختن  از  دوری  ولی  ندارد  موجود  سیاسی 
مسیله در چهارچوب فضای انتخاباتی و عدم  تقویت 
جایگاه دستگاه دیپلماسی می تواند با تحمیل یک هزینه 
ناخواسته کشور را دوباره در معرض تنش های داخلی 

قرار دهد �
به  روحانی  شخص  آشنایی  لطف  به  اعتدال  دولت 
مقوله امنیت ملی و حضور وزیر خارجه کاردانی همچون 
ظریف به مراتب از دانش  باالتری  نسبت به رقبای خود 
در تبیین و تشریح راه کارهای قابل قبول و قابل فهم 
برای عبور از این بحران  برخودار است� و می تواند تمایز 
خود را روشن تر کند و نه از جایگاه مدافع وضع موجود 
بلکه معترض به روند موجود از جامعه برای اعالم نظر 

برای تغییر برخی سیاست های کالن استمداد جوید � 
مردم زمانی که خود را در قامت صاحبان حق رای 
حضور  ببیند  کشور  کالن  های  سیاست  تعیین  برای 
موثر و حماسی خواهند داشت نه زمانی که کاندیداها 
آنها را به عنوان فریب خوردگان و مستحقین محتاج به 
نان شب تصویر کنند که آمده اند حق آنها را بستانند� 
امید است دولت روحانی با هوشیاری بتواند از فرصت 
انتخابات برای پیشبرد طرح های خود بهره مند شود و 
با دخیل کردن رای مردم در سیاست های کالن نظام بر 
همبستگی ملی جامعه بیفزاید و آن را در مقابل خطرات 

ناشی از وضع نا امن منطقه بیمه کند�

ورود جامعه مدنی  به موضوع سیاست خارجی به هیچ وجه به معنی تقابل 
سخت با سیاست خارجی نهادهای نظامی و بیت قدرت نیست بلکه تالشی است برای 
برقراری توازن قوای نهادهای تصمیم گیرنده در آن و همچنین عقالنی شدن و اصالح 
برخی از راهبردهای پر هزینه. اگر سیاست کلی نظام  برآمده از رای و نظرات هر دو 
جریان سیاسی کشور نباشد و تنها در نهادهای غیرانتخابی و نظامی در مورد آن 
تصمیم گیری شود، رفته رفته به دلیل هزینه های گسترده آن زمینه بروز اختالفات 
داخلی را تشدید می کند و منجر به از دست رفتن دستاورد های فعلی  نیز می شود. 
جریانات سیاسی اگر خود را در تصمیمات کالن نظام شریک ندانند نمی توانند در 
مقابل تبعات آن  به رویکرد همبستگی ملی در مقابل دشمن خارجی به معنی کامل 
پذیری  برای کاهش  ضربه  این است که  نظام هم معقوالنه  برای  یابند.   آن دست 

امنیتی به این راهکار تن دهد.
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زمینه  است که  آن  بر سر  یادداشت سخن  این  در 
های مدنی برای رسیدن به سطح باالتری از دموکراسی 
در ایران در دهه های اخیر رو به رشد بوده است� منظور 
از زمینه های اجتماعی، شکل گیری رفتارهایی است 
که همگرایی میان اقشار مختلف جامعه برای توافق بر 
سر حل مسالمت آمیز مساله سیاست را افزایش داده 
است� در این تحول اجتماعی امر سیاست از مساله ای 
مربوط به طبقات باال و نخبگان به مساله مدنی تبدیل 
شده است� اما پیش از شرح این ادعا به ناگزیر باید به 

سیر تحول جهانی در فهم دموکراسی پرداخت�
بازگشت و  پیشرفت  های  موج  و   دموکراسی 

و  افزایش  جهانِی  های  موج  درباره  تازه  مطالعات 
تعداد  نسبی  افول  دهنده  نشان  دموکراسی  کاهش 
استفن  است�  جهان  در  دموکراتیک  های  نظام 
نشان  ها*  دموکراسی  و  دیکتاتورها  کتاب  در  هاگارد 
معتبر  چندان  خوشبینانه  ارزیابی  این  که  است  داده 
دموکراسی  پیشرفت  به  شدن  جهانی  موج  که  نیست 
منجر  یافته  توسعه  و  توسعه  درحال  کشورهای  در 
می شود� این مطالعه خنشان می دهد که خوشبینی 
است� داشته  ایدئولوژیک  بنیادی  قبلی   های 

هانتینگتون در مقاله ای در 1991 استدالل کرد که 
تا   19۷4 های  سال  فاصله  در  ها  دموکراسی  تعداد 
در  اقتصاد جهانی  و رشد  است؛  برابر شده  دو   1990
سال های پس از 1960 و افزایش کیفیت زندگی در 
جهان را از عوامل عمده این تحول دانست� او معتقد 
فضای  در  تغییر  به  جهانی  سیاست  در  تغییر  که  بود 
برخی کشورها  و رشد دموکراسی در  سیاست داخلی 
منجر شده است� تصویری که هانتینگتون به دست می 
داد مبتنی بر مدل جهانی راه رشدی بود که سرمایه 
استدالل  کرد�  می  پیشنهاد  دنیا  به  جهانی  داری 
که  بود  آن  هانتینگتون  مانند  پردازانی  نظریه  بنیادی 
سرمایه  گیری  شکل  تاریخی  همزاد  دموکراسی  چون 
بعدا  و  فرانسه  و  انگلستان  مانند  در کشورهایی  داری 
رشد  به  نیز  داری  سرمایه  جهانی  توسعه  امریکاست، 

دموکراسی منجر می شود�
نتیجه  را  لیبرال  های  ارزش  رشد  دیدگاه  این   
از  دموکراسی  بنیاد  و  سو  یک  از  داری  سرمایه  رشد 

در  دید�  می  دیگر  سوی 
جهانی  مدل  این  در  نتیجه 
وقتی  دموکراسی،  لیبرال 
می  جهانی  بنیادی  لیبرالیسم 
بنیادی  نیز  دموکراسی  یابد 
این  یافت�  خواهد  جهانی 
بنیادی  توانست  می  مدل 
فراهم  غرب  برای  ایئولوژیک 
مساله  ترین  مهم  که  آورد 
هفتاد  و   60 دهه  در  را  خود 
مبارزه جهانی با کمونیسم می 
تالش  ترتیب  این  به  دانست� 
برای دست یابی به دموکراسی 
جهانی  توسعه  اساس  بر 

خواهان  دموکراسی  اصلِی  افسانه  به  داری  سرمایه 
در  که  ای  افسانه  شد�  تبدیل  سرد  جنگ  دوران  در 
تحوالت پس از فروپاشی شوروی و انقالب مخملی در 
اروپای شرقی نشانه هایی از واقعیت پیدا کرد� اما افول 
و  نود  دهه  اواخر  در  جهانی  سطح  در  ها  دموکراسی 
داد� پایان  این دوران خوشبینی  به  بیستم  قرن   اوایل 

مدل  به جای یک  که  نشان می دهد  هاگارد  مطالعه 
از حرکت به سوی دموکراسی و  امواجی  با  جهانی ما 
امواج بازگشتی به معنای دور شدن از دموکراسی در 
توسعه  کشورهای  و  توسعه  درحال  کشورهای  درون 
یافته روبرو هستیم� این مطالعه نشان می دهد که پیش 
فرض رابطه مثبت رشد اقتصادی با افزایش دموکراسی 
چندان معتبر نیست� بسیاری از کشورها در دو یا سه 
آن  بی  اند  بوده  برخوردار  باال  اقتصادی  رشد  از  دهه 
 که به پیشرفتی در رسیدن به دموکراسی دست یابند�

بینی  واقع  یکم،  و  بیست  قرن  اول  دهه  پایان  در 
داد�  ایدئولوژیک  های  خوشبینی  به  را  خود  جای 
که  ای  دموکراسی  معیارهای  مانند  هایی  مدل  دیگر 
  (1941 در  امریکا  در  شده  اندازی  آزادی(راه  خانه 
از  داد  می  دست  به  ها  دموکراسی  سنجش  برای 
کشورها  وضعیت  دادن  نشان  برای  الزم  کارآیی 
نبود� برخوردار  دموکراسی  به  یابی  دست  منظر   از 

گزارش منتشر شده توسط این سازمان در سال 2016 

از  ها  دموکراسی  تعداد  جهانی  افول  دهنده  نشان 
دو  مثال  گزارش  همین  در  اما  است�**   2009 سال 
کشور ایران و عربستان در شمار کشورهای فاقد نظام 
دو  آرژانتین  و  و هندوستان  معرفی می شود  انتخابی 
کشور دارای نظام های انتخابی معرفی می شوند� این 
دو  بین  ماجرای  سوی  دو  هر  در  که  است  حالی  در 
کشوری که در یک مقوله قرار داده می شوند تفاوت 
 2016 سال  گزارش  بر  بنا  دارد�  وجود  بنیادی  های 
کشورهایی  در  جهان  مردم  درصد   60 آزادی  خانه 
زندگی می کنند که یا آزاد نیستند یا در بخش هایی 
آزادی ندارند� بنا بر همین گزارش در ده سال گذشته 
دموکراتیک  استانداردهای  در  کاهش  با  کشور   105
اند� اند و 64 کشور پیشرفت هایی داشته   روبرو بوده 

 خانه آزادی می تواند معیارهایی به دست دهد که بر 
شاخص هایی مانند شفافیت، آزادی بیان و شیوه عادالنه 
برگزاری رای گیری استوار است اما این معیارها اطالعات 
دست  به  ای  اجتماعی  مبارزه  سازوکار  درباره  اندکی 
 می دهد که درون کشورهای مختلف در جریان است�
جریان  در  دموکراسی  روایت  شیوه  این  غلبه  پیامد   
نوعی  که  است  آن  جهان  در  ای  رسانه  اصلی  های 
را  دموکراسی  از  گرایانه  ساده  و  آرمانی  درک 
می  ای  اجتماعی  مبارزه  های  پیچیدگی  جایگزین 
دموکراسی  به  رسیدن  برای  کشور  هر  در  که  کند 
ای  شیوه  را  دموکراسی  رهیافت،  این  دارد�  ادامه 

 انتخابات و تحول مدنی در ایران
 علی اصغر رمضانپور
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می  تصویر  کردن  حکومت  برای  ای  یگانه  و  آرمانی 
توصیفی کلی  واقع،  دموکراسی  کند� در حالی که در 
سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  از  ای  مجموعه  برای 
است� متفاوت  دیگر  کشور  با  کشور  هر  در  که   است 

توافق  به  رسیدن  از  ای  شیوه  عمل  در  دموکراسی 
رای گیری  از شیوه های گوناگون  استفاده  با  عمومی 
برای حکم رانی مسالمت آمیز در یک کشور است� این 
شرایط نه بهترین شرایط است و نه همیشه پایدار� از 

فن  نوعی  توصیف  برای  ای  واژه  دموکراسی  دید  این 
آوری اجتماعی است� فن آوری ای که مثل هر فن آوری 
شرایط  که  شود  برده  کار  به  تواند  می  هنگامی  دیگر 
تعبیری  به  یا  باشد�  فراهم  آن  کاربرد  برای  اجتماعی 
یادگرفته شود و بر سر اجرای آن توافق عمومی وجود 
اجتماعی  آوری  فن  هر  مثل  دموکراسی  باشد�  داشته 
از  اجرا  قابل  عمومی)  حسابرسی  سیستم  دیگر(مانند 
باال نیست� فن آوری اجتماعی بخشی از رفتار اجتماعی 
به درونی  نیاز  یافتن  برای گسترش  است� رفتاری که 
شدن دارد� و درونی شدن هر فناوری اجتماعی نیازمند 
یافتن اشکالی از تداوم روزمره در زندگی مدنی است� 
 زندگی مدنی بنیاد تعریف رفتار سیاسی اجتماعی است�
ایران در  دموکراسی  درک  در  اجتماعی   تحول 

و  اجتماعی  خیزش  پی  در  ایران  در  دموکراسی 
به  را  مشروطیت  جنبش  که  گرفت  پایه  ای  فرهنگی 
هویت  از  تازه  درک  و  آموزش  به  میل  انداخت�  راه 
عدالتخانه  ضرورت  درک  ساز  زمینه  ملی  و  تاریخی 
مبنای  بر  ایران  در  دموکراسی  از  نخستین درک  بود� 
توافق  مورد  قانون  به  نیاز  احساس  و  خواهی  عدالت 
اما اگر به آمارهای جمعیتی نگاه  همه صورت گرفت� 
باالتر شکل گرفت�  کنیم این درک عمدتا در طبقات 

اشراف قاجار، تجار و زمینداران بزرگ و خوانین و برخی 
تحول  این  به  که  بودند  هایی  گروه  نخستین  علما  از 
اجتماعی و فرهنگی تجلی سیاسی بخشیدند� نخستین 
پایه  ایران  در  را  دموکراسی  اندیشه  که  روشنفکرانی 
ذینفوذ  های  گروه  این  درون  از  عمدتا  کردند  گزاری 
برخاستند� به همین دلیل در نخستین انتخابات های 
برگزار شده بخش بسیار محدودی از جمعیت ایران با 
مفهوم حق رای آشنا بودند� رویه رای دادن بر اساس 
و  تجار  و  خوانین  و  طوایف  و  قبایل  روسای  خواست 
علمای بزرگ رویه اصلی انتخابات بود� این رویه حتی 
همین  یافت�  ادامه  نیز  مصدق  دکتر  دولت  زمان  تا 
برای  بر سر پذیرش شرط سواد  بود که بحث  شرایط 
رای دادن را به یکی از موضوعات مورد بحث در جریان 
تصویب قوانین ناظر بر انتخابات در دهه 20 خورشیدی 
توده  حزب  و  سو  یک  از  مصدق  طرفداران  میان  در 
این بحث  باال گرفتن  بود�  از سوی دیگر تبدیل کرده 
نتیجه افزایش نسبی باسوادان و پیشرفت رسانه های 
اما  بود�  آن  از  پیش  دهه  سه  در  ایران  در  نوشتاری 
و  خورشیدی   1330 های  سال  در  ایرانی  دموکراسی 
امری  به  شدن  تبدیل  امکان  از  که  زمانی  در  درست 
اجتماعی برخوردار می شد به ضرب کودتا متوقف شد�

پیکر  بر  مهلک  ای  ضربه  مصدق  علیه  کودتا 

دموکراسی در ایران بود� در نتیجه این کودتا عمال تا 
زمان سقوط محمدرضاشاه در سال 135۷ امکانی برای 
بازگشت دموکراسی در ایران فراهم نشد� در این فرایند 
اعتمادی  بی  و  انتخابات  های  صندوق  با  قهر  که  بود 
و   40 های  ده  در  غالب  رویه  به  انتخاباتی  ناظران  به 
اجتماعی  نظر  از  تحولی که  تبدیل شد�  ایران  در   50
 و فرهنگی موج بازگشت از دموکراسی تلقی می شود�

انقالب 135۷ یعنی رفراندوم  از  انتخابات اول پس   4

انتخابات  و  اول  خبرگان  انتخابات  اسالمی،  جمهوری 
مجلس  دوره  نخستین  انتخابات  و  جمهوری  ریاست 
که  ای  گسترده  انتقادهای  وجود  با  اسالمی  شورای 
رد  از  برخی  و  انتخابات  بر  غیرشفاف  نظارت  نحوه  به 
با مشارگت گسترده مردم  صالحیت ها وجود داشت، 
دوری  سال   40 از  پس  که  ای  گونه  به  شد�  برگزار 
بار  اولین  برای  گیری  رای  های  صندوق  از  مردم 
آن  بیسوادان  از  بیش  آن  باسوادان  میزان  که  مردمی 
بود پای صندوق رای رفتند� برای نخستین بار نه فقط 
منازعه  محل  به  ها  روستا  حتی  که  بزرگ  شهرهای 
 سیاسی میان دیدگاه ها و احزاب مختلف تبدیل شد�

از  پس  سال   30 در  گیری  رای  نظام  پیوسته  تداوم 
این انتخابات ها توانست رفتار انتخاباتی را به رفتاری 
طور  به  نسل  دو  حداقل  که  کند  تبدیل  اجتماعی 
پیوسته آن را یادگرفته اند� به گونه ای که حتی بدبین 
ترین کارشناسان دموکراسی می پذیرند که در تمامی 
انتخابات های برگزار شده در ایران حداقل بیش از نیمی 
 از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کرده اند�

انتقاد از جنبه های ناعادالنه و غیر آزاد در انتخابات و 
نظارت غیردموکراتیک شورای نگهبان و رهبر جمهوری 
اسالمی و مداخله نهادهای دارای قدرت نظامی و امنیتی 
همواره در طول 30 سال اخیر وجود داشته است اما 
انتخاباتی  قهر  است  نشده  انتقادها هیچگاه سبب  این 

ای نظیر آنچه در دهه 40 تا 50 صورت گرفت تکرار 
شود� این تداوم به آن معناست که رفتار انتخاباتی به 
رفتاری عادی تبدیل شده است� رفتاری که ادامه آن 
با تکیه بر زمینه های مدنی و شکل گرفتن اشکالی از 
رفتار جمعی مدنی امکان پذیر شده که می تواند گروه 
های مختلف مردم را برای حضور در انتخابات سازمان 
دهد� آن هم در شرایطی که سرکوب سیاسی معموال 
در جهتی عمل کرده است که از مشارکت گروه هایی 
 از مردم که خواهان تغییرات بوده اند جلوگیری کند�
بنا بر این مرور تاریخی، در سیر دموکراسی در ایران 
غیر  نظارت  اعمال  هستیم؛  متضاد  جریان  دو  شاهد 
عادالنه و غیر شفاف و سرکوب آزادی های انتخاباتی 
با  مبارزه  آن  مقابل  در  اما  است�  داشته  ادامه  همواره 
نظارت غیر قانونی نیز به راه های مختلف ادامه داشته 
یکدیگر،  با  جریان  دو  این  مداوم  ستیز  نتیجه  است� 
اهمیت یافتن بیش از پیش حقوق شهروندی در میان 
مردم و توجه به معیارهای انتخاباتی بوده است� شورش 
نمونه  سبز  جنبش  قالب  در   13۸۸ سال  انتخاباتی 
بارزی از افزایش اهمیت اجتماعی عدالت در انتخابات 
است� دموکراسی  اصلی  های  پایه  از  یکی  که   است 
افزایش  به  نیز  شوراها  انتخابات  دوره   4 برگزاری 
و  کرده  کمک  انتخابات  نهاد  اجتماعی  عمق 
آورد  میدان  به  را  ای  اجتماعی  نیروهای  توانسته 
و  مجلس  صحنه  در  سیاسی  رقابت  در  معوال  که 
شوند� می  حذف  رقابت  صحنه  از  مجلس   انتخابات 
در ارزیابی نهایی می توان گفت تداوم نهاد رای گیری 
در شرایط جمعیتی و اجتماعِی تازه، و مبارزه پیوسته 
برای  رو  میانه  و  اصالح طلب  و  نیروهای تحول طلب 
دفاع از آزادی و عدالت و شفافیت انتخاباتی ـ در حد 
ممکن ـ در چارچوب نظام جمهوری اسالمی به تعمیق 
مدنی رفتار دموکراتیک و ارزش هایی منجر شده است 
به  دموکراسی  سوی  به  پیشرفت  اجتماعی  پایه  که 
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استدالل های مالل آور ،متضاد، تکراری، منفعالنه و 
حتی جانب دارانه را سال هاست که می شنویم: 

از این قبیل
پائین  باید  را  توقعاتمان  بود�سطح  واقع بین  باید   
بیاوریم� ما تند رفتیم، کار بیشتری نمی شود کرد�اگر 
به او رأی ندهیم آن یکی می آید که بسیار بدتراست�
تحریم هرگز کارساز نبوده و کاری از پیش نبرده است 
ندهید،  رأی  بگوید  که  کسی  به حرف  گوش  مردم   �
نمی دهند� تغییرات جزیی هم برای مردم بسیار مهم 
و در زندگیشان معنادار است�  عدم مشارکت را نظام 
ای  فایده  نکردن  شرکت  و  شود  منعکس  نمی گذارد 
امن  کشور  تنها  ما  و  اند  آورده  امنیت  ها  این  ندارد� 
منطقه هستیم � قدر این امنیت را باید بدانیم و ����   

نتیجه چیست؟ 
به  همگانی  دادن  رأی  عرصه  از  انتخابات  تبدیل 
مجموعه ای ازدسیسه ها و بند و بست ها وسناریوهای 

امنیتی و مهندسی شده گروههای قدرت �
و  رأی کشی  ماشین  عنوان  به  مردم  از  استفاده 

مشروعیت بخشی به نظام �
با رهبری،  انتخاب رئیس جمهوری دارای زاویه  یا 
که حاکمان واقعی از همان فردای انتخابات، به مدت 
چهار سال، منابع مملکت را صرف کارشکنی و مبارزه 
رهبری  با  همسو  جمهور  رئیس  یا  و  میکنند  او  با 
انتصاب/ انتخاب می شود، که خود رأساً و با توافق با 
مافیای قدرت و ثروت بحرانها را ریشه ای تر نموده و 
منابع ملی را با همکاری و همراهی آنان تلف مینماید�

در  ایران  زده  طوفان  کشتی  عمیق تر  رفتن  فرو 
و  داخلی  نشدنی  حل  و  عمیق  بحران های  گرداب 

بین المللی وشتاب  بخشی به فروپاشی اجتماعی 
سؤال این است که تا کی باید به این بازی تمکین 

کنیم؟ 
سنجیدن  با  آن ها،  که  داد  اجازه  باید  همیشه  آیا 
عکس العمل مردم،چهره بدتری را بیاورند تا با استفاده 
از وحشت مردم، تنور انتخابات داغ شود و مردم را به 

شرکت در آن مجبور نمایند؟ 
عوام  و  مبتذل  واقع گرایی  چنین  افتادن  جا  آیا 

در  متاسفانه  که   پسندانه، 
و  نخبگان   از  بسیاری  بین 
معمول  جامعه  اصالح طلبان 
شده است، چیزی جز انحطاط 

سیاسی و اخالقی است؟ 
یگانه ای  واقعیت  اصوالً  آیا 
خود  عده ای  که  دارد  وجود 
را ملتزم به آن بدانند و  عده 

دیگری آن را انکار کنند؟ 
سخت  سؤاالت  این  جواب 

نیست� 
انتخابات را گروهی  فرصت 
برای بقای در قدرت  و عده ای 
زیست  از  جستن  سود  برای 

آن  به  بخشیدن  استمرار  درنتیجه  و  نظام  حاشیه  در 
به  اقتدارگرا  نظام  یک  از  گذار  برای  نیز  گروهی  و 
دموکراسی، محمل بسیار مناسبی می دانند و بنابراین 
بسیار  واقعیت ها  اولویت  اینان   از  کدام  هر  برای 

متفاوت است�
متناسب  نیز،  استراتژی هر گروه  است که  طبیعی 

با خواسته ها و اهداف شان با هم فرق داشته باشد� 
تاکنون برنده واقعی بازی انتخابات، آن ها بوده اند 
که انتخابات را برای باقی ماندن در قدرت به استخدام 
خود درآورده اند، ولی ضمناً نتیجه این نوع بهره کشی 
یک سویه ازنظام انتخاباتی، در جهت معکوس اهدافی 
نظام  به وجودآمده است،  و  برای آن طراحی شده  که 

انتخاباتی را دچار بحرانی ساختاری نموده است �
خود  هم  اسالمی  جمهوری  انتخاباتی  نظام  اکنون 

در بحران است و هم بحران زاست �
خود در بحران است؛ برای این که کارکرد حداقلی 
خود را که در نظام های اقتدارگرا ی انتخاباتی، تامین 
بین  در  قدرت  ادواری  و  اصطکاک  بدون  گردش 

نخبگان حکومتی باشد،  نیز از دست داده است �
نگهبان  شورای  نظارت  ابتدا  تاریخی،  لحاظ  از 
بوحود آمد، تا غیرخودی ها را از ورود به صحنه رقابت 
حذف کند� نظارت استطالعی، چون نتوانست منظور 
حکومتگران را برآورده کند، تفسیر نظارت استصوابی 

را برای غربال کردن خودی ترین خودی ها  در رقابت 
با هم به آن افزودند و مصلحت نظام و رهبری را در 
می کردند  تعیین  آن ها  هنوز  نمودند�  اعمال  انتخابات 
بین  انتخاب  ولی  شوند  انتخاب  باید  کسانی  چه  که 

انتصاب شدگان را به رأی مردم وا می گذاشتند �
از سال ۸4 به بعد مهندسی انتخابات (بخوانید تقلب  
به وسیله سپاه و به دست اطاق تجمیع آرا در وزارت 
کشور) و استفاده از شناسنامه های اموات و اختالفات 
افزوده  استصوابی  نظارت  کنترل  مکانیسم  به  آماری، 
دچار  را  انتخابات  ای  بیسابقه  نحو  به  کار  این  و  شد 

بحران ساختاری نمود� 
دلیل این کار این بود که رهبری نظام و گروه های 
اقتدارگرا، پس ازسر بر آوردن خاتمی از نظام انتخاباتی، 
تنهائی کارساز  به  استصوابی هم  نظارت  دریافتند که 

نیست و منظور آنان را برنمی آورد� 
به خصوص در این اواخر، با پدیدار شدن رسانه های 
و  بوک  فیس  و  یوتیوب  مانند  گوناگون،  اجتماعی 
سپس اینستاگرام و توییتر و تلگرام، انحصار تبلیغات 
به این  آنها خارج شد و  از دست  نیز  و اطالع رسانی 
به  تنها  باید  که  شدند  مصمم  بیشتر  آن ها  ترتیب 

نظارت استصوابی بسنده نکنند �
انتخابات  مهندسی  پروژه  شدن  عملیاتی  از  پس 
و  کمتر  انتخابات  نتیجه  در  مردم  رأی  تاثیر  آراء،  و 
انتخابات فرمایشی ترشد � درحقیقت گل بود،به سبزه 

واقع گرائی یا انحطاط سیاسی و اخالقی؟ 
حسن شریعتمداری
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نیز آراسته شد�

حکومتگر،  ی  تمهیدات،گروه ها  این  از  پس  حال 
در  آمریکا  با  تقابل  در  را  خود  صالح  که  هنگامی 
تشخیص  تحریم ها  دورزدن  را  راهکارشان  و  منطقه 
دادند، ندانم کار ماجراجو و ناشناخته ای مانند احمدی 
در معرض سقوط  نظام  که  هنگامی  و  آوردند  را  نژاد 
شد،  پدیدار  غرب  با  معامله  به  احتیاج  و  گرفت  قرار 
سلیقه ها،  اختالف  همه  وجود  با  آنان  برای  روحانی 
هنوز  می داند،  چه  کسی  حاالنیز  بود�  مناسبی  چهره 
با  مقابله  برای  شاید  ولی  است  زود  گمانه زنی  برای 
بحران های دوران پس از خامنه ای و مواجهه با بحران 
و  رهبری  نظر  مد  قالیباف  یا  و  رئیسی  جانشینی، 
تا نقش  حکومت گران باشد� شاید هم روحانی بماند 

نیمه تمام خود را بتواند به اتمام برسد �
باین ترتیب  نظام انتخاباتی خود در بحران است � 
برای این که کارکرد حداقلی خود را هم از دست داده 
و  امنیتی  دسیسه های  و  توطئه ها  از  گهواره ای  به  و 

نقشه کشی باندهای قدرت بدل گردیده است �
استالین  سخن  هائی،  انتخابات  چنین  مورد  در 
صادق است که می گفت : “مهم نیست که چه کسانی 
مهم  می دهند  رأی  کسی  چه  به  و  می دهند  رأی 

کسانی هستند که این رأی ها را می شمارند” !
عالوه بر آن، این نظام انتخاباتی بحران زا نیز هست، 
زیرا نه تنها روز به روز فاصله مردم را از نظام بیشتر 
کرده و جامعه را با تنش های بنیادین روبرو میکند و 
شکاف های  بلکه  نمی آورد،  جامعه  به  آرامش  تنها  نه 
روابط  جائیکه  تا  می نماید�  نیز  عمیق تر  را  موجود 
انتخابات بدتر از قبل می  از  مسئولین نظام نیز، پس 
آنان  از  برخی  فیزیکی  و حتی  و حذف سیاسی  شود 

درخالل انتخابات در دستور قرار می گیرد�
 

نتیجه انتخابات در نهایت، یا انتخاب کسی از بین 
کاندیداهای تأیید صالحیت شده است که با رهبری و 
سپاه زاویه دارد، ولی به جهاتی آنها صالح خود را در 
انتخاب او دیده اند� در این حالت از فردای انتخابات 
بخش های بزرگی از حکومتگران،پس از برآورده شدن 
همراهی  با  نیز،  آن  از  قبل  حتی  یا  و  منظورشان 
رهبری بسیج می شوند تا کمرش را بشکنند و نگذارند 
پایگاهی در بین مردم ایجاد کند و به دردهای واقعی 

آنان برسد� 
اعالم  فردای  از  که  ای  ساله  چهار  دائم  اصطکاک 
یابد،  می  ادامه  یا  و  می شود  شروع  انتخابات  نتایج 
می برد  فروپاشی  و  زوال  سوی  به  را  مملکت  شالوده 
بسیاری  مالی  و  انسانی  منابع  و  وقت  اتالف  باعث  و 

می شود �
همسو  شخصی  شدن  برنده  انتخابات  نتیجه  یا  و 
پنهان می  و  پیدا  گران  و حکومت  و سپاه  رهبری  با 
شود� در این حالت نیز از فردای انتخابات، رقابت بین 
خواهی  سهم  سر  بر  پیروز  کاندیدای  حامی  باندهای 
در تقسیم غنائم و تاراج منابع کشور شروع می شود� 

هر  از  بی نیاز  را  ما  روحانی  و  نژاد  احمدی  تجربه 
توضیح دیگری می نماید� 

به این ترتیب، استفاده از نظام انتخابات برای آنان 
که می خواهند به وسیله استفاده از آن، بدون احتیاج 
شرح  بمانند،  قدرت  در  همچنان  وسیع،  سرکوبی  به 

داده شد� 
اماگروهی نیز، علیرغم وجود اختالفات اساسی که 
با حاکمان پیدا و پنهان نظام دارند و با اذعان به این 
نیز  این اختالفات به هیج وجه نمایشی و صوری  که 
نیست و با وجود فداکاری ها و زندان رفتن ها، در دفاع 

از آزادی بیان وقلم و آزادی های حقوق بشری  دیگر 
(هر چند در شکل قبیله ای و گروهی و نه به صورت 
جامع و عام که همان قدر آن  هم مورد تأیید و تحسین 
است) با استدالالتی که در ابتدای مقاله آوردم همیشه 
ویژگی های  گرفتن  نظر  در  بدون  شرایطی،  هر  در  و 
دادن  رأی  به  را همواره  مردم  رو،  پیش  انتخابات  هر 

تشویق می کنند �

آیا واقعاً و انصافاً همه استدالل ها در همان هایی که 
بمردم عرضه می کنند، خالصه می شود� 

پایه  و  برجسته  نقطه  و  بیت  شاه  الواقع،  فی  یا 
اساسی این استدالل ها را چندان علنی نمی گویند �

نیمه  بخش  این  که،  است  این  آور  رنج  واقعیت 
نظام  استمرار  سایه  در  سیاسی،  نیروهای  محذوف 
مقابل  دائمی در  و  امتیازی نسبی  اسالمی،  جمهوری 
وجود  با  خوبی،  به  و  دارند  شده  حذف  کاماًل  بخش 
از این نظام متحمل  همه سختی ها و مرارت هائی که 
می شوند، به امتیاز خود واقفند و می خواهند همچنان 

از این امتیاز استفاده کنند� 
آن ها از جامعه هنوز کامال به بیرون رانده نشده اند 
رفتار  و  میشوند  تحمل  اکراه  با  هرچند  تا حدودی  و 
یکسانی  خشونت  از  دیگران  با  سنجش  در  آن ها  با 
نهایی  تحلیل  در  و  نتیجه  در   � نیست  برخوردار 
محافظه کاری توجیه گرانه ای بر رفتار و روان شناسی 
ناخودآگاه  آنان  رفتار  است� شاید  آنان حاکم گردیده 
باشد ولی  به نظر می رسد که در نهان آنان، احتماالً 

انگیزه حفظ بقاء خود قویا وجود دارد� 
در این راستا آنان همواره می کوشند تا به هر قیمتی 
که شده و حتی در تعارض آشکار با ناهنجاری هایی که 
با گوشت و پوست جامعه لمس می شود، استدالالتی 
را به مردم عرضه کنند، که برای استمرار نظام ،آنان را 
منفعالنه به پای صندوقهای رأی بکشانند و تبدیل به 

ماشین بی اراده رای کشی نمایند � 
بهره  خاکستری  گروه  این  وجود  از  آگاهانه  نظام 
 ۷0 از  بیش  نمودن  متقاعد  برای  آنان  از  و  می برد 
در  شرکت  به  آنان  جذب  برای  و  شناور،  آراء  درصد 
انتخابات، سود می جوید و چون منفعت مشترکی نیز 
وجود دارد، که همانا استفاده از حذف دیگران است، 

چندان انرژی و نقشه ای برای این کار الزم ندارد�
را  شرایط  تغییر  ،هنوز  نیز  مردم  از  بخش هایی 
نسبت به دوره خاتمی درنیافته اند� چنین شبکه های 
با  و  بوده  خاتمی  حامیان  از  اغلب  که  خاکستری  
نوعی  بخشهائی  در  سال  بیست  از  بیش  گذشت 
اند و بخشهائی ازمردم  مرجعیت اجتماعی پیدا کرده 
آنان  به وسیله  اند،  نموده  اعتماد  آنان  به  بیش  و  کم 

به  و  کنند  غلبه  خود  تردید  بر  که  می شوند  تشویق 
سوی صندوق های رأی روانه شوند� 

راحتی  به  جهت  این  از  خصوص  ،به  تشویق  این 
مردم که  از  بزرگی  انجام می گیرد که، در بخش های 
نان خور این حکومت اند، زمینه آماده ای از قبل وجود 
دارد� آنها از تغییرات عمیق تری که چه بسا ضروریست 
میدهند،  رضایت  موجود  ادامه وضع  به  و  ترسند  می 

بدون این که به پایان کار بیاندیشند �
به این ترتیب انتخابات که در شکل آزاد و عادالنه 
تمایالت  و  مردم  آراء  رویارویی  عرصه  باید  خود، 
باشد  آگاهانه  و  سیاسی  های  درکنش  آن ها  مختلف 
به روشی بدل می شود که در آن انفعال و ترس و بی 

عملی، قاعده پذیرفته شده بازی می گردد�
نظام به روانشناسی  این بخش از مردم آگاه است 
و ازهمراهی بخش خاکستری نیز در به انجام رساندن 
مردم  بار  هر  آنها  دارد�  اطمینان  ها  پروژه  نوع  این 
در  که  می ترسانند  چنان  نامطلوبی  کاندیدای  از  را 
عکس العمل به آن، مردم  بیشتر در انتخابات شرکت 
کنند و به این ترتیب آمار مشارکت عمومی باال برود و 
تنور انتخابات نیز داغ شود� ولی درنهایت هرکه را که 

بخواهند از درون صندوق های رأی بیرون می آورند� 
رضایت  چنان  ما،  جامعه  نخبگان  از  بزرگی  گروه 
به این دسیسه انفعالی و اضطراری نظام داده اند، که 
داوطلبانه و مشتاقانه در دایره توطئه های امنیتی نظام 
و همراه باآنان، به ساز آنان می رقصند و مردم را نیز 
با دیگرانی که  از آن  � و بدتر  این ساز می رقصانند  با 
کنند�  درشتی می  میکنند،  یادآوری  را  بازی  آنان  به 
با این ترفند، آنها همچنان در قدرت میمانند و اینان 

نیز در حاشیه �
این بخش از نیروهای سیاسی، به نظر می آید که 
چندان با آزاد و عادالنه بودن انتخابات همدل نیستند  

و از آن هراس دارند�
به باور نگارنده، این طیف از نیروهای سیاسی ،باید 
نظام درحال سقوطی را در پیش رو مجسم کنند که هر 
روز به فروپاشی نزدیک تر می شود و این نوع بازی های 
سیاسی نه تنها مسئله ای را حل نمی کند، بلکه مسائل 
باالخره  می نماید�  اساسی تر  را  بحران ها  و  عمیق تر  را 
به  نظام،  این  استمرار  که  رسید  خواهد  فرا  لحظه ای 
نخواهد  امکان پذیر  دیگر  انتخاباتی،  ترفندهای  وسیله 
بود � در چنین حالتی، حفظ امتیازات ناشی از حذف 

دیگران نیز بی معنی می شود� 

معلول  خود  انتخاباتی  نظام  در  بحران  حقیقت  در 
به  آنان  نزدیکی  و  سیاسی  نظام  حاکمیت  در  بحران 

شرایط فروپاشی است� 
اصوالً از نظر اخالقی نیز، بهره جوئی غیر مستقیم 
از امتیازات حاصل از حذف دیگران، هرچندبرای بقاء 
خویش، نمی تواند انگیزه واالیی باشد و در یک قضاوت  

نیروهای  محذوف  نیمه  بخش 
نظام  استمرار  سایه  در  سیاسی، 
و  نسبی  امتیازی  اسالمی،  جمهوری 
دائمی در مقابل بخش کاماًل حذف شده 
دارند و به خوبی، با وجود همه سختی 
ها و مرارت هائی که از این نظام متحمل 
می شوند، به امتیاز خود واقفند و می 
خواهند همچنان از این امتیاز استفاده 

کنند.

در بخش های بزرگی از مردم که 
آماده  زمینه  اند،  این حکومت  نان خور 
ای از قبل وجود دارد. آنها از تغییرات 
می  بسا ضروریست  که چه  عمیق تری 
ترسند و به ادامه وضع موجود رضایت 
کار  پایان  به  که  این  بدون  دهند،  می 

بیاندیشند.
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اخالقی و تاریخی،  به ندامت منجر خواهد شد� 

فراموشی  به  تقریباً  اصالح طلبی،  مقوله  اکنون 
پروژه  ما  اگر   � است  خورده  شکست  و  شده  سپرده 
چارچوب  در  رهبری  کردن  ،مقید  را  اصالح طلبان 
اختیارات قانونی، به وسیله فشار از پایین و چانه زنی 

به  سالبه  که  مدت هاست  پروژه  این  بدانیم،  باال  در 
انتفاع موضوع است� 

از  مهمی  گام های  که  است  رهبری  این  اکنون 
خاتمی  جمهوری  ریاست  سال های  در  خود  وضعیت 
را  اصالح طلبان  توانسته  مقتدرانه  و  برداشته  جلو  به 
منهزم نماید،تا آنها ناچار شوند، خود را در اعتدالیون 
ادغام کنند� اکنون به طور واقعی ،در صحنه سیاسی 
دو  با  اصول گرا  وسیع  جناح  یک  کشور،  حاکمیت  

گرایش افراطی و اعتدالی وجود دارد� 
با  همسوتر  که  کند  می  وانمود  افراطی  جناح 
و  اسرائیل  با  مخالفت  که  می اندیشد  و  است  رهبری 
آمریکا و غرب،بزرگ ترین دستاورد آنان است و ادامه 
خواهد  فزونی  را  نظام  اقتدارگرایی  مخالفت،عمر  این 
بخشید � آنان به پیوند نزدیک تری با مستبدینی نظیر 
بوتین و رهبر کره شمالی قائلند و عادی شدن روابط 
با آن  سرنوشتی نظیر  با غرب را خطرناک دانسته و 
شوروی سابق را در انتظار می بینند� از لحاظ اقتصادی 
نیز به گسترش تجارت با چین و روسیه و هند مایل 
و  سپاه  نقش  تقویت  و  جامعه  تر شدن  بسته  و  بوده 
صدور تشیع سیاسی را در منطقه در دستور کار خود 

دارند�
نامند و کلید حل  اعتدالیون خود را عمل گرا می 
اروپا  و  آمریکا  با  روابط  کردن  عادی  در  را  مشکالت 
می دانند و به شکلی از اقتصادی لیبرال با مدل چینی 
معتقدند؛ یعنی آزادی در تجارت بین المللی و انحصار 
اقتصادی بین خودی ها و در تجارت داخلی �  اما در 
جناح اعتدالییون، هیج نشان قابل اتکائی در عزم آنان 

از  کاستن  و  عدالت  و  اجتماعی  آزادی های  به  درنیل 
 � ندارد  وجود  ملی  رفاه  به  وافزودن  طبقاتی  شکاف 
باشند�  می  گرایش  این  محور  سازندگی  کارگزاران 
رفسنجانی مؤسس کارگزاران سازندگی و پدر گرایش 

موسوم به اعتدالی بود �

که  ازجنایاتی  بسیاری  در  گرایش  این  سران   
اطالعاتش  وزیر  و  او  ابتکار  وبه  رفسنجانی  زمان  در 
انجام گرفت، سهیم اند� واقعیت این است که گرایش 
یعنی هاشمی  ازدست دادن سرخود  از  اعتدالی، پس 
را  نفوذی  مختصر  همان  از  زیادی  مقدار  رفسنجانی، 

که داشت نیز از دست داده است �
دفاع  چه  از  دیگر  خاکستری  طیف  این  اکنون 
می کند؟ آیا اسم استمرار طلب یک اتهام به آنان است 

و یا واقعا نامی با مسمی برای آنان می باشد � 
لوله  آن  ته  در  که  بگیرید  نظر  در  را  استخری 
بزرگی آب استخر را می کشد و عده ای کاسه و کوزه 
آن  در   ، تمام  نیت  حسن  با  چندبعضا  دردست،هر 
تا مبادا استخرخشک شود و ماهی ها  آب می ریزند 
بمیرند� شما وقتی کار آن ها را می بینید ، واقعادر مورد 

آنان چه فکر می کنید؟ 
من سال هاست که به آزادسازی انتخابات از دست 
گذار  تنها شانس  را  راه  این  و  ام  بسته  دل  حاکمان، 
به  ایران،  بر  حاکم  اقتدارگرای  ازنظام  مسالمت آمیز 
دموکراسی  میدانم � باید فرمان این  ماشین انتخابات 
حذف  و  بین المللی  نظارت  اعمال   با  را،  فرمایشی 
نظارت استصوابی واعمال کنترل ملی بر آن، از دست 
انتخابات را  حاکمان غرق در فساد و بحران گرفت و 
اقتدارگرا به سوی  از یک نظام  به فرصتی برای عبور 
دمکراسی تبدیل کرد� در این راستا ،عدم مشارکت در 

این انتخابات می تواند رل مهمی ایفا نماید �
در  نظام  اهداف مهم  از  باال  به مشارکت  دسترسی 
آنان  برای  حیاتی  نقشی  و  است   انتخابات  برگزاری 

دارد�
از دست  تا حد زیادی  را  آنان که مشروعیت خود 
داده اند، برای ترمیم پایه های اجتماعی و رسیدن به 
وحشتناک تری  چهره  مجبورند،  بار  هر  خود،  منظور 
عقرب  هول  از  آنان  تا  دهند،  قرار  مردم  مقابل  در  را 
جرار به مار غاشیه پناه  ببرند و هدف واقعی از انجام 

انتخابات را به فراموشی بسپارند�
ولی تنزل سطح انتخابات به جنین قعر دهشتناکی، 
و  میستاند  باز  آن  از  را  اخالقی  مشروعیت  اقل  حد 
به  بیشتر  بخشیدن  به مشروعیت  آن،  تنها حاصل  نه 
منجر  آن  اجتماعی  های  پایه  یافتن  وسعت  و  نظام 
از  هائی  بخش  حذف  مقدمه  و  وسیله  نمیشود،بلکه 
بروز  باعث  احتماال  و  قدرت  دایره  از  حکومتگران 
بحران  ودامنه  میشود  شدیدتری  اجتماعی  تنشهای 

موجود را فراگیرتر میکند� 
معنای  انتخابات  راه،  این  ادامه  دیگربا  سوی  از 
حداقلی خود را نیز از دست میدهد و از یک فرصت 
حاکمیت  تقویت  بمنظور  سیاسی  کنش  برای  بزرگ 
و  تدافعی  صحنه  یک  خویش،به  سرنوشت  بر  ملت 
عکس العملی صرف، آنهم در سطح انتخاب با مشارکت 
برای  و  ناچار  به  نظام  می شود�  تبدیل  بدنام  قاتلین 
راتبدیل  انتخابات  سیاسی  ازدگرگونی های  جلوگیری 
به یک کنش کاماًل تدافعی نموده و جایگزین انتخابات 

رقابتی در حدی که وجود داشت کرده است�
با این کار خود را نیز به پرتگاه خویش نزدیک  او 

تر میکند� 
ولی در کوتاه مدت و با همراهی طیف خاکستری 
نیروهای سیاسی، نظام هم به  مشارکت باالتر دست 
پیدا می کند و هم در نهایت شخص مورد نظر خود را 

از صندوق ها در میاورد� 
آمار مشارکت  آمدن  پایین  این در حالی است که 
می تواند بازی مبتذل وغیر اخالقی و همراه با سقوط 
سیاسی کنونی را به هم بزند� ادامه این راه، بحران را 
عمیق تر و بازی را مبتذل تر و چهره های کاندیداها را  

وحشتناک تر و شرایط را غیراخالقی تر خواهد نمود�
 تا کی توجیه گران می خواهند به توجیه خود ادامه 
سقوط  این  است�  سقوط  بازی  این   انتهای  دهند� 

حتمی است� آیا بدان نیز اندیشه می شود؟
حسن شریعتمداری

هامبورگ – اردیبهشت 1396 

نظام  هر بار مردم را از کاندیدای نامطلوبی چنان می ترساند که در عکس العمل 
به آن، مردم  بیشتر در انتخابات شرکت کنند و به این ترتیب آمار مشارکت عمومی 
باال برود و تنور انتخابات نیز داغ شود. ولی درنهایت هرکه را که بخواهند از درون 

صندوق های رأی بیرون می آورند.
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ریاست  انتخابات  امسال  ماه  اردیبهشت  اواخر  در 
جمهوری در ایران برگزار خواهد شد و شاید پیشاپیش 

بتوان تاکید کرد که؛
الف - مسئله انتخابات در ایران در روند سیاست های 
کالن و راهبردی جمهوری اسالمی امر مهمی ست� زیرا 
مشارکت مردم ظاهرا می تواند نماد و نشانی ازآزادی و 
دمکراسی در ایران باشد� دمکراسی  نیم بندی که هم بی 
ثبات است و هم در ترویج آزادی های اولیه اجتماعی و 
سیاسی بی اثر و بی خاصیت! اما نظام مستبد و سرکوب 
گر ایران به چنین دمکراسی محتاج است� زیرا در پرتو 
آن برخی از تناقضات و کشاکش ها و مطالبات جامعه را 

مهار می کند�
دراصل؛ انتخابات در ایران بدین معناست که در هر 
اصلی حکومت  جناح  هرسه  توان  و  جایگاه  سال  چهار 
در سیطره قوه مجریه یا مقننه روشن  میشود� امری که 
صرفا بخشی از سیاست های حکومت را می تواند تعیین 
و اجرا کند و در قانون اساسی ایران امر مشارکت مردم 
درانتخابات همچون اصل والیت مطلقه فقیه غیرقابل نفی 

و انکاراست�
در چهارچوب اصل فوق،  مقبولیت یا عدم مقبولیت هر 
سه جناح در میان اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات 
می تواند به عنوان معیارو سنجش تلقی شود� سنجشی  
که بطورآشکار و پنهان این پیام را در بردارد که مشارکت 
کنندگان در انتخابات با آگاهی به انسداد سیاسی و بالطبع 
عدم وجود احزاب مستقل سیاسی چگونه و تا چه اندازه 
می توانند در کشاکش سیاسی در سطح جامعه و تشدید 

اختالفات جناح های حاکمیت نقش خود را ایفا کنند�
جمهوری   ریاست  انتخابات  از  دوره  هر  در   - ب 
نهادهای انتصابی بویژه شورای نگهبان و نهادهای نظامی 
و امنیتی که سر و سری  با  رهبری یعنی والیت مطلقه 

فقیه دارند در مهندسی کردن امر انتخابات موثرند� 
مدیریت و هدایت امر انتخابات توسط نهادهای انتصابی 
در ایران یکی از علت های دو  قطبی شدن انتخابات در 
ایران است و متعاقبا با دوقطبی شدن انتخابات تمامی 
اختالفات ریز و درشت از هرم سیاسی حاکمیت به قاعده 
جامعه سرریز می شود� این امر نه تنها باعث می شود که 
ملت ایران براحتی به بخشی از سیاست های پشت پرده 

حاکمیت بهتر پی برده و بدان 
آشناتر شوند� بلکه حساسیت و 
توجه بخشی از جامعه را نسبت 
به اصلی ترین اختالفات جناح 
ها بیشتر می کند تا حدی که 
روند دو قطبی  پرتو همین  در 
های  جناح  که  فضاست  شدن 
نظام دیگر نمی توانند شکاف ها 

را بپوشانند�  
ضمیر خودآگاه جامعه بطور 
این  از  و خردمندانه  هوشیارانه 
شکاف ها نهایت بهره برداری را 
می کند� طوری که جناح های 
خرد و کالن خود بطورواضح از 

هولناک ترین کشتار در دهه شصت پرده برداری میکنند 
یا نسبت به چگونگی از میان برداشتن جنبش دانشجویی 
و سرکوب آن در هیجده تیر هفتاد و هشت در رسانه 
عمومی سخن می گویند و نظرات نمایندگان اصلی هر 
با  مناظره روحانی  به چالش کشیده میشود( در  جناح 
راه  به روشنی آشکار شد که  نوده دو  قالیباف در سال 
کار شورای امنیت ملی درمقابله با جنبش دانشجویی به 
رهبری روحانی در سرفصل هیجده تیر و قالیباف بعنوان 
رئیس پلیس تهران برای سرکوب جنبش دانشجویی چه 

اختالفاتی وجود داشته است )
ریاست  انتخابات  از  دوره  هر  در  عمیق  های  شکاف 
جمهوری هم در عرصه سیاست خارجی برای تنش زدائی 
و یا تنش زائی و یا در حوزه اقتصادی در مقابله با فساد 
مالی و رانت خواری ویا تقویت اقتصاد تجاری  و یا سیاست 
سرکوب های داخلی یا مسئله انرژی هسته ای و دورخیز 
هر جناح قدرت برای تثبیت موقعیت خویش و غیره، بیش 

از هر زمانی عیان تر می شود�
آن بخش از مردم بویژه طبقه متوسط جامعه که در 
محاق  به  در  تام  آگاهی  با  دارد  فعال  شرکت  انتخابات 
کشاندن سیاست های ضدانسانی هسته سخت حاکمیت 
به دنبال تقویت جناح های رقیب بر می خیزد� جامعه 
ایران به خوبی تجربه کرد که طبقه متوسط  با حضور 
فعال در به رکود کشاندن سیاست زیان بار انرژی هسته 

توانست جناح  با حضور در پای صندوق های رای  ای، 
سخت حاکمیت را به عقب نشینی وادار کند� البته تالقی 
سیاست یک جناح ازحاکمیت با گرایش غالب در طبقه 
متوسط شهری در جامعه ایران نیازمند بررسی و پژوهش 

جدی ست� 
متوسط  طبقه  کننده  تعیین  مشارکت  بتوان  شاید 
شهری _  یعنی غالب اقشار روشنفکری ، روزنامه نگاران ، 
گزارش گران ، وکال و بخشی از کارمندان جزء و متوسط 
، فعالین سازمانهای خیریه ای و تعداد زیادی از فعالین 
نهادهای مردم نهاد و اجتماعی و ���-  _ در انتخابات را 
بعنوان فشار به هسته سخت حاکمیت تلقی کرد� همانطور 
که شاهد بودیم مشارکت همین طبقه متوسط شهری 
ایران در انتخابات سال نود و دو  توازون قدرت را به نفع 

جناحی دیگر رقم زد�
ج - جناح های خرد و کالن جمهوری اسالمی ازیکسو 
تقال می کنند که از دو قطبی شدن انتخابات جلوگیری 
کنند اما وجود مطالبات جامعه از یکسو و جانبداری از 
منافع سیاسی و اقتصادی اشان از سویی دیگر و اختالفات 
بنیادین در حل و فصل بحران های کمر شکن در جامعه 
از جناح های حاکمیت در  باعث می شود که هر یک 
فراز و فرود این فضای دو قطبی نقش داشته باشند و 
در عین حال با اصرار به راه حل های خویش برای مهار 
بحران های فزاینده در جامعه ایران وضعیت دو قطبی در 

انتخابات  را شدت بخشند�

انتخابات؛ نقش جامعه در جدال جناح های حاکمیت
رضا شیرازی
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انتخاباتی طی دو دهه   تجربه فضای دوقطبی شده 
گذشته نشان میدهد، که هسته سخت حاکمیت مهار 
افکار عمومی و هدایت و مدیریت فضای ایجاد شده در 
روند  و  دهد  می  دست  از  حدی  تا  را  انتخابات  هنگام 
فوق در مجموع، دو دستاورد کالن در بردارد یکی اینکه 
برخی ازعمده ترین مطالبات جامعه همچون آزادی های 
اجتماعی بطورگسترده به میان می اید و مسئله دوم این 
است که فضایی رسانه ای و عمومی که دیگر حاکمیت 
در آن نقش اصلی را ندارد در نامشروع تر کردن هر چه 
بیشتر هسته سخت حاکمیت و نهادهای انتصابی و نظامی 
و امنیتی و قوه قضائیه، افکار عمومی را تغذیه می کند� 
نتیجه این دو دستاورد کالن است که واهمه سست شدن 

شیرازه حکومت مستبد دینی برای شان هراسناک می 
شود امری که دیگر رد صالحیت فله ای شورای نگهبان 
در هر انتخاباتی پیشاپیش نشان از این  هراس می دهد� 

د - در چنین وضعیتی ست که امر انتخابات را که 
بعنوان راه کاری جهت مهار و یا پاسخ  بحران می پندارند 
خود باعث تعمیق بحران سیاسی در حاکمیت می گردد� 
در آن هنگام شاید همه افراد (خود) آگاه جامعه ما برای 
می  انتخابات  از  ناشی  سیاسی  روند  بهتر  فهم  و  درک 

اندیشند  که؛ 
چرا هر انتخاباتی در جمهوری اسالمی می تواند پارا 
دوکسل باشد هم نویدگر خیزش های خیابانی همچون 
سال هشتاد وهشت و تقویت فضای عمومی و روشن تر 
شدن مطالبات واقعی جامعه و تسخیر خیابان و گسترش 
برای  قدرت  تقسیم  باز  و  تقسیم  و هم  قدرت عمومی، 
پاسخ دادن به بخشی از بن بست های کالن جمهوری 
اسالمی یا مهار بحرانهای موجود یا به تعویق انداختن آنها، 
یا سربرآوردن عوام فریبانی که جامعه و حاکمیت را با بن 
بست های کالن تری  رودررو کنند یا مسئله انتخابات 
بخشی از فعالین مستقل اجتماعی را موقتا و گذرا با یک 
جناح و بخشی از نظام سیاسی همگام می کند و یا بدانان 
می آموزاند که هر چه بیشتر از امر سیاست در هنگامی 
که استبداد مذهبی و سفله پروری آن عیان شده است 
یا پراکندگی دریک جناح را تشدید می  فاصله بگیرند 
کند یا هماهنگی و اتحاد را در دیگر جناح تقویت و ��� 
همه موارد فوق به گونه ای در هم تنیده در هر انتخابات 
ریاست جمهوری را ما شاهد بوده ایم که عمده و مطلق 
کردن یکی از موارد فوق و ارججیت دادن به دیگری باعث 
می شود ما نتوانیم دیالکتیک این روند به غایت پیچیده 

را بفهمیم
بدون  بتواند  نیست  ممکن  اسالمی  جمهوری   - ح 
برگزاری انتخابات دوام بیاورد� چون هم وجود جناح های 
نظام سیاسی ایران و هم انتقال قدرت در درون حاکمیت 
از یک جناح به جناح دیگر و هم مشارکت طبقه متوسط 
شهری در انتخابات برای رسیدن به برخی از خواسته های 
خویش ، در مجموعه وضعیتی را در پیش روی جامعه 
میگذارد که در هر دوره از انتخابات فضاهای نیمه آزاد در 
حوزه های رسانه ای بوجود آید� همین فضا و وضعیت هم 
متناقض و پارادوکسال است� نهادهای امنیتی قبل ازهر 
انتخاباتی فشارها و دستگیری ها را افزایش می دهند تا 

شاید بتوانند جو و فضای جامعه را به نفع خویش کنند� 
حال آنکه همین شیوه خود در تشدید فضا علیه هسته 
سخت حاکمیت موثر است� در این روند، مهم شرکت یا 
حتی عدم شرکت یا شرکت مشروط و یا بایکوت فعال 
انتخابات نیست این موضوع به نظر می رسد که مسئله 
ثانوی ست� موضوع محوری این است که امر انتخابات 
معیوب و ناقص الخلقه در همین حکومت سرا پا سرکوب 
گر می رود که به یک رویه ای ماندگار و تثبیت شده در 

جامعه ایران تبدیل شود� 
دراصل وجود انتخابات نیمه آزاد در ایران، در مقایسه 
با روند انتخابات آزاد ، مسئله ای متناقض و پرتنش و 
پرسش زاست� با این وجود چون در حوزه امر سیاست 

ایجاد  و  فرصت  بدنبال  جامعه  است  سرکوب  و  انسداد 
طبقه  نقش  چهارچوبی  درچنین  فضاست  و  فرصت 
متوسط شهری در امر سیاست با تکیه به صندوق های 
رای موضوع درخورتاملی ست� زیرا ما با مشارکت فعال 
این طبقه اجتماعی روبرو هستیم طوری که طبقه متوسط 
مدرن شهری با تکیه با این شیوه توانسته است ظاهرا 
طبقه متوسط سنتی ایران را با خود همگام  و همراه کند�  
به نظر میرسد طبقه متوسط مدرن شهری می پندارد 
که با مشارکت فعاالنه در روند انتخابات نیمه آزاد می تواند 
به  بخشی از شعارها و تمایالت خویش از جمله رسیدن 
به حقوق شهروندی نزدیک شود و شرط تحقق آن را در 
حال حاضر مشارکت در انتخابات نیمه آزاد میداند، حال 
آنکه بخشی از طبقه فرودست نه طرح و شعار مطالبات 
طبقاتی و اقتصادی خویش را در مبارزات انتخاباتی جناح 
های حکومت می بیند و نه اعتقادی به تغییر و تحوالت 
ناشی از صندوق های رای دارد وظاهرا کمتر تمایلی به 
شرکت در صندوق های رای نشان می دهد� زیرا طبق 
تجربه عینی دریافته است که بارها انتخابات پرشور و یا 
کم شوری بوقوع پیوسته اما تاثیری در حیات پرمشقت او 
ایجاد نکرده است� حتی عوام فریبان که تقال کردند با به 
میان آوردن اقشار کم درآمد جامعه در انتخابات  به رای 
بیشتری نائل آیند اینک پی برده اند که تکیه به طبقه 

متوسط میتواند برای اشان ره گشا باشد�
کار  و  ساز  با  اسالمی  جمهوری  سیاسی  روند   - ط 
این نکته  ایران گره خورد است� تاکید به  انتخاباتی در 
که ادامه حیات استبداد دینی در ایران به برگزاری بی 
وقفه انتخابات و وجود جناح بندی در آن مرتبط است، 
شاید قدری متناقض به نظر رسد اما  جامعه ایران طی 
بیست سال گذشته همین روند متناقض را نشان داده 
است� شاید نیروهای منتقد وضع موجود وفعالین مستقل 
اجتماعی و رهبران واقعی جنبش معلمان کارگران  زنان 
و پرستاران و کال تحول طلبان در جامعه ایران در همین  
روند انتخاباتی نیمه آزاد بتوانند رفته رفته با طرح مطالبات 
واقعی و همچنین ترویج رفراندوم و تاکید به رای آحاد 
از همین  مسائل جامعه   ترین  کلیدی  به  نسبت  ملت 
انتخابات نیمه آزاد که در ایران به یک رویه تبدیل شده 
است به خوبی سود جسته ونهادهای انتصابی را بیش از 
پیش تحت فشار افکار و وجدان عمومی جامعه قرار دهند 
انتخابات آزاد به یک  مطالبه عمومی  تا همه پرسی و 

تبدیل شود� امری که نیازمند توازن قوا و به حاشیه راندن 
نیروهای امنیتی و نظامی و قوه قضائیه و کال هسته سخت 
حاکمیت تلقی شده و مهمتر از همه گسترش و سراسری 
کردن حرکت های اعتراضی معلمان ، کارگران ، پرستاران 
، بازنشستگان  و دانشجویان بمثابه عمده ترین اهرم های 

فشار برای تحقق آنتخاباتی آزاد تلقی می شود�
ی - انتخابات که خود یکی از راه کارهای دمکراتیک 
محسوب می شود در ایران امروز بطور ناقص الخلقه  و 
معیوب به خدمت نظام استبدادی درآمده است البته این 
همه مسئله نیست زیرا همین نظام انتخاباتی معیوب و 
گزینشی ، چالشی عظیم  را برای هسته سخت قدرت 
که بر اساس نهادهای انتصابی، نیروهای امنیتی و نظامی 
و قوه قضائیه به رهبری والیت مطلقه فقیه بنا شده است، 

آفریده  است� 
به تعبیری روشن تر انتخابات در ایران امروز می تواند 
مرکز ثقل و کانونی ترین محور امر سیاست گردد� زیرا 
همین موضوع توانسته است در کشاکشی بنیادین با روش 
مستبدانه هسته سخت حاکمیت، روندی چالش برانگیز 
در ایران بیافریند� نیروی های مستقل از حاکمیت می 
توانند همین رویه انتخابات را بسط و گسترش دهند و پی 
در پی مسئله نقش بازدارنده شورای نگهبان و تاکید به 
انتخابات آزاد و رفراندوم یا همه پرسی عمومی را درشبکه 
های اجتماعی نسبت به مسائل ریز و کالن جامعه در 

میان بگذارند�
شرکت یا عدم شرکت، مشارکت مشروط و یا بایکوت 
این پرسش  با  و همه  روهمه  پیش  انتخابات  در  فعال 
تعیین کننده  اندیشه ما را درگیر می کند که ؛ چالش 
اصلی در جامعه ما آیا صرفا منوط به مطالبه دمکراسی 
خواهی طبقه متوسط ایران است؟ یا بخش قابل توجه ای 

شرکت یا عدم شرکت، مشارکت مشروط و یا بایکوت فعال در انتخابات پیش 
روهمه و همه با این پرسش تعیین کننده  اندیشه ما را درگیر می کند که چالش 
اصلی در جامعه ما آیا صرفا منوط به مطالبه دمکراسی خواهی طبقه متوسط ایران 
است یا بخش قابل توجه ای از تحریم کنندگان انتخابات در جامعه و یا حتی رای های 

خاکستری دارای مطالبه و خواست  دیگری هم هستند؟

به  ایران  جامعه  آگاه  وجدان 
فضای  از  که  است  فهمیده  درستی 
های  شبکه  به  تکیه  با  انتخاباتی 
تواند  می  مدنی  نهادهای  و  اجتماعی 
تا   به عمل آورد  را  برداری  بهره  نهایت 
به میان کشیدن مطالبات اصلی جامعه 
از  رفتن  فراتر  برای  پلی شود  مثابه  به 
انتخابات مدیریت شده و نیمه آزاد در 
ایران امروز. شاید این مسئله حیاتی ما 
را مجاب کند که در فضاهای انتخاباتی نه 
صدها گام ازمردم زحمتکش جلوترگام 
برداریم بلکه باید در جهت عمده کردن 
آزادی  جمله  از  جامعه  واقعی  مطالبات 
بیان؛ سازمان یابی مستقل نیروی کار؛  
آزادی پوشش؛ آزادی عقیده و همچنین 
تاکید به امنیت شغلی و امنیت جانی در 
عین کار و آموزش و بهداشت ارزان و با 

کیفیت و…، گام برداشت.

ادامه در صفحه 33
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کیانوش عیاری کارگردان خوزستانی خونگرم و صریح 
اللهجه در باره انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفته است: 
»دلخورم اما باز به روحانی رای میدهم� این دولت نتوانست 
فیلم »خانه پدری« را از محاق توقیف خارج کند� متاسفم 
که به هر حال بسیار امیدوار شده بودم که در دولت تدبیر 
و امید این فیلم امکان اکران خواهد داشت و حاال که این 
اتفاق نیفتاده از این بابت رنجیده خاطر هستم� اما به رغم 
این گالیه ها در انتخابات شرکت می کنم و به  روحانی 
رای می دهم� برخی چیزها اجتناب ناپذیر است� با توجه 
به نقدی هم که به ایشان دارم اگر به او رای ندهم پس چه 
کسی را برای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم انتخاب 

کنم؟«
من و مای تحول خواه مسالمت جو نیز اینک احساسی 
اول  مرحله  در  که  چرا  داریم�  عیاری  کیانوش  همچون 
نامزدی در انتخابات نداریم و قبل از رای من کو باید ابتدا 
این مطالبه را مطرح کنیم که پس نامزد من کو!؟ (این تعبیر 
زیبا را از خانم وسمقی وام گرفته ام)� حسن روحانی برای 
امثال من نامزد درجه سوم است� اولویت اول نامزدی ملی 
و  تحول خواه است که فعال راهی به این عرصه ندارد� در 
درجه دوم هم اصالح طلبانی همچون موسوی و کروبی 
و خاتمی� برای اصالح طلبان »جریان اصلی« نیز روحانی 

نامزد درجه دوم است�
جدا از این مسئله بنیادی؛ اما نکات راهبردی زیادی نیز 
مطرح است� همچون این بحث اساسی که »نمی توان همه 
چیز را به تغییر حکومت موکول کرد« و یا »منطق جهت« 
و »حداقل خواهی« در وضعیت تراژیک کنونی ما!« و یا 
مباحثی همچون »سیاست زندگی و سیاست رهایی« و 
»تجربه مهم و تاریخی مطالبه محوری« که در »شرکت یا 

عدم شرکت« ما در انتخابات موثرند�
از این مسئله بنیادی که بگذریم ما نیز همچون کیانوش 
عیاری از روحانی دلخوریم که به وعده های خودش هم در 
سیاست داخلی وفادار نمانده و بسیار کمتر از حد توقع و 
امکانات میسر در این حوزه مایه گذاشته است (وضعیت 
وزارت اطالعاتش مهم ترین نماد این سستی است)، و یا در 
سیاست خارجی علیرغم موفقیت بزرگش در حل معضل 
هسته ای اما در دیگر پرونده ها و به خصوص سیاست 
منطقه ای (که در دست بیت و سپاه قدس است)، مقاومت 

کافی نکرده و یا مشکل را به  نحو 
مقتضی با افکار عمومی در میان 
نگذاشته است� در حوزه اقتصاد 
نیز علیرغم برخی سیرهای مثبت 
ای  برنامه  و  جدی  عزمی  اما 
روشن در مبارزه با فساد  ندیده 
ایم و در رابطه با حل معضالت 
اقشار کم در آمد نیز بنا به عللی 
است  بررسی  قابل  مستقال  که 
سستی های موردی و مشکالتی 

ساختاری وجود داشته است�
با این دلخوری ها اما چرا باز 
در انتخابات شرکت می کنیم و 
می  را  روحانی  دولت   استمرار 

پذیریم؟ غمگنانه اما بر اساس مسئولیتی ملی (و ترجیح 
منافع ملی و درازمدت بر منافع شخصی/جناحی و کوتاه 
مدت) و به تعبیر عیاری: »برخی چیزها اجتناب ناپذیر 

است«!
اولیه و اساسی  از برخی مباحث  این »اجتناب« جدا 

راهبردی که در باال آمد از این عوامل نشات می گیرد:
+ تفاوت معنا داری بین نامزدها و رویکردها و سیاست 
های شان وجود دارد� یک سیاست توسعه گراست و دیگری 
اقتدارگرا و امنیتی� یکی میخواهد با جهان و منطقه تنش 
زدایی کند و چرخش قدرت القلدر درون ساخت قدرت 
را می پذیرد و فضای بازتری را در سیاست داخلی تحمل 
میکند و دیگری با انقالبی نمایی به تنش زایی در جهان 
و منطقه می پردازد و در داخل نیز فضای بسته و امنیتی 
برای فعاالن سیاسی و مدنی در پی دارد� معیار معناداری 
تفاوت این دو سیاست در »حداقل رفاه نسبی برای مردم« 
و »حداقل فضای تنفسی برای فعاالن سیاسی و مدنی« 
است� سیاستهای متفاوت نامزدها در دو قطب مختلف رفاه 
و فضای متفاوت و متضادی را برای جامعه به ارمغان خواهد 

آورد�
+»منطق زندگی« برای بخش مهمی از ناراضیان سیاسی 
و اقتصادی مهم است� در نگاه مطالبه محور باید به این 
منطق علیرغم برخی نقدها احترام گذاشت و همراهی کرد� 
ضمن اینکه تجربه تاریخی نیز نشان داده که نمیتوان همه 

خواسته ها را به تغییرات اساسی در ساختار قدرت گره زد� 
در عرصه استراتژی مالک موفقیت است نه حقانیت (آنگونه 
که در عرصه اندیشه مالک است)� باز مقایسه دستاوردها و 
موفقیت های هم سیاسی و هم اجتماعی؛ از منظر راهبردی 
هم که نگاه کنیم، رویکرد مطالبه محور و منطق و »سیاست 
زندگی« دستاوردهای بیشتری از دیگر رویکردهای مبتنی 
بر منطق و »سیاست رهایی« داشته است� رویکردهایی که 

معموال و همیشه انتخابات را تحریم میکند� 
+وجود متحدی ولو نسبی و موقت و ناپایدار درون قدرت 
برای همه انواع استراتژی ها می تواند فضای مناسب تری 
برای فعالیت فراهم کند� تجربه متفاوت دوران خاتمی و 
روحانی با دوران احمدی نژاد این تجربه گرانبار و پرهزینه را 

در اختیار همگان قرار می دهد�
+ این بار اما انتخابات دارای ضمیمه های مهم تر از 
متن هم هست: ورود رئیسی که سوابقی سیاه و به تعبیر 
آیت اهلل منتظری جنایتکارانه دارد� هرچند این ورود یک 
»قمار بزرگ« است و شاید در ساخت قدرت نیز موافقان 
و مخالفانی داشته است؛ اما اهداف بس خطرناکی را برای 
مردم و میهن ما در سر دارد� چفیه به گردن هایی که 
ابراهیم رئیسی را جلو انداخته اند می خواهند اگر شد وی را 
به ریاست جمهوری برسانند و قدرت مهم دولت را نیز قبضه 
کنند و احیانا در انتقال رهبری دوم به سوم در جمهوری 
اسالمی رئیس جمهوری در دست رقیبشان نباشد که خود 
می تواند یکی از مدعیان رهبری باشد� عالوه بر این می 

تحریف و تطهیر یک جنایتکار
رضا علیجانی
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خواهند مهمترین نامزد رهبری بعدی را از پستوهای پشت 
صحنه بیرون بکشند و بشویند و اطو کنند و با لباس و 
کسوت و هیبت جدیدی به جامعه معرفی کنند� این تطهیر 
و تحریف یک جنایتکار نقشه و حیله ای بس خطرناک برای 

میهن ماست�
+ نقشه شوم دومی که در صورت به قدرت رساندن 
فردی  چنین  اگر  (حتی  نظامی  امنیتی  جناح  از  فردی 
قالیباف باشد) می تواند در پیش باشد تغییر نظام ریاستی به 
پارلمانی و حذف مهمترین و موثرترین انتخابات کشور(هم 
و  اجتماعی  لحاظ  به  و هم  اجرایی  و  لحاظ سیاسی  به 
جمهوری  ریاست  مستقیم  انتخابات  یعنی  استراتژیک) 

اسالمی است�
ابتذال رقابت های انتخاباتی دوره دوازدهم

مناظره  دو  به خصوص  و  نامزدها  انتخاباتی  تبلیغات 
تاکنون نشان داده که جریان مدعی »اصول گرایی«! در دو 
چهره روحانی و نظامی اش شدیدا به دنبال کسب قدرت 
و تک دوره ای کردن دولِت به تعبیر آنها غربگرای روحانی 
»با هر روش ممکن« است� این یک ابتذال و افتضاح و 
عالمت یک شکست تاریخی بزرگ برای این جریان است 
که اوال بعد از چهار دهه جامعه ای چنین فقیر و بدبخت به 
جا گذاشته است و ثانیا دست از همه اصول و ارزشهایش 
شسته  و با تحریف و تزویر، خود و عقایدش را به شدت می 
پوشاند و سخن از آزادی و حقوق شهروندی! و مبارزه با 
فساد! می زند و شعارهای سیاست خارجی اش را پنهان می 
کند و بدتر و ویرانگرتر از همه با بی قیدی و بی مسئولیتی 

تمام در برابر چشمان میلونها 
با  خریدن  رای  به  بیننده 
وعده های آشکار و مستقیم 
پردازد!  می  پول  پرداختن 
از  سر  باید  بنیانگذار  رهبر 
قبر درآورد و محصول افکار 
و سیاست هایش را بعد از 
چهار دهه ببیند که به چه 

ابتذالی رسیده است�
با کمال  تاسف عرصه رقابتها 

در این انتخابات جنگ چهره هاست تا برنامه ها� درست 
است که سیاست های نامزدها با یکدیگر متفاوت و زاویه 
دار و گاه متضاد است، اما در عرصه رقابتهای انتخاباتی 
هیچیک »برنامه« خاصی ارائه نمی دهند� رئیسی فریبکار 
تنها شعارهایی کلی مطرح می کند� قالیباف به طرح هایی 
ذهنی و غیرقابل اجرا می پردازد و وعده های سرخرمن می 
دهد بدون اینکه مشخص کند منبع این هزینه ها کدام 
است� و روحانی نیز فقط حرف از استمرار می زند بدون 

اینکه هیچ طرح و برنامه جدیدی ارائه دهد�
چرا روحانی در دو مناظره برخورد محافظه کارانه 

داشت؟
برخورد منفعالنه و تدافعی روحانی در دو مناظره اخیر 
بسیار قابل تامل است� حسام الدین آشنا مشاور امنیتی 
روحانی در رابطه با این رویکرد گفته است روحانی نمیخواهد 
در مناظره ها »به جامعه شوک وارد کند«� آیا ذکر این 
جمله به طور زیرکانه بیانگر هشداری نیست که از باال به 
روحانی داده شده است؟ چرا که بخش مهمی از طیفی 
که به روحانی رای میدهند ناراضیان سیاسی هستند که 
پیشینه اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ را در پرونده خویش 
دارند و حال روحانی نباید آنها را تحریک کند� ما در مناظره 
ها شاهدیم که طرف مقابل (به خصوص قالیباف) بی مهابا 
حمله میکند و روحانی و جهانگیری فقط دفاع میکنند� چرا 
آنها به نقاط ضعف اساسی مدیریت دوازده ساله قالیباف در 
شهرداری تهران نمی پردازند؟ قالیباف با شارالتانیزمی که 
قبال فقط در احمدی نژاد دیده بودیم سعی در عوامفریبی 

دارد و اینکه خود را نماینده محرومین و دولت را نماینده 
اشراف معرفی کند� در حالی که فسادهای مالی و اجرایی 
او در شهرداری و فرار او از نظارت شورای شهر و مجلس 
و تشکر بی سابقه او از مجلس برای عدم نظارت بر کارش 
احتراز  بر  دلیلی  هنوز  نگارنده  است�  الشمس  من  اظهر 
روحانی از ورود به این حوزه ها نیافته است� ایا در مناظره 

سوم این رویکرد تغییر خواهد کرد؟
عدم نقد روشن و صریح روحانی  در رابطه با ابراهیم 
رئیسی نیز بسیار قابل تامل است� در ابتدا چنین گمان می 
شد که وی منتظر شروع حمله از سوی رئیسی است� اما 
وقتی در مناظره دوم رئیسی نیز شمشیر را علیه دولت از 
رو بست دیگر محافظه کاری و برخورد تدافعی چه معنایی 
دارد؟ رئیسی سوابق سیاه تری هم نسبت به قالیباف دارد� 
اگر اشاره به دهه شصت برای روحانی میسر نباشد (که در 
این مورد هم چنین نیست و با توجه به برخی اقوال در 
رابطه با مخالفت خامنه ای با بخشی از این اعدامها دستاویز 
مناسبی برای اشارتی ولو تلویحی به این ماجرا حداقل در 
این حد تقلیل -و حتی تحریف یافته!- که به او گفته اند 
کاله بیاورد ولی سرآورده است!؛ کامال میسر است)، اما چرا 
اشاره ای به نهاد معظم اقتصادی آستان قدس و فرار بزرگ 
مالیاتی اش و یا فسادهای این نهاد و نیز نحوه مدیریت 
رئیسی بر آن و یا  سوء استفاده وی از این نهاد مذهبی 
برای منافع شخصی سیاسی و انتخاباتی نمی شود؟ تنها 
گمانه زنی که به ذهن نگارنده می رسد هراِس از هم اکنون 
روحانی و جهانگیری از مهمترین نامزد رهبری بعدی است!

رئیسی و قالیباف به نفع یکدیگر کنار می کشند؟
و چه  دو، چه خودشان  هر  ظاهرا  قالیباف  و  رئیسی 
نیروهای پشت سرشان؛ با عزمی جدی وارد انتخابات شده 
اند و بعید است به نفع هم کنار بروند� نیروهای امنیتی- 
نظامی و جریان غالب بیت قدرت پشت رئیسی اند� سپاه 
و بسیج و کمیته امداد و حتی اعزام طالب به روستاها 
(همچون ماه های مذهبی)، سازمان رای هدایت شده و 
سازماندهی شده او هستند� پشت سر قالیباف نیز برخی 
باندهای مافیایی قدرت و ثروت و بعضی از دوستان قدیمی 
منافع  او  جمهوری  ریاست  در  که  هستند  اش  سپاهی 
روشنی دارند� اما قالیباف به جز در تهران (که سه دوره 
است امکانات شهری مردم ستمدیده اش را  به گروگان جاه 
طلبی خویش درآورده)، سازمان رای آنچنانی در شهرهای 

دیگر ندارد� 
پروژه چفیه به گردن ها برای رئیسی - که اینک مهم 
نژاد نیز  افراد پیرامونش در دولت ویرانگر احمدی  ترین 
حضور داشتند ( و پس از فاصله گیری او از رهبر نظام 
به او پشت کردند)- بزرگتر از پروژه جاه طلبانه قالیباف 
است� حل اختالف بین ستادهای این دو نیز معضلی برای 
جریان راست و راست افراطی خواهد بود� اما به نظر نمی 
رسد به جز بر اثر مداخالتی از بیرون، هیچکدام حاضر به 
کنار کشیدن به نفع دیگری باشد، ولو نظر سنجی ها برتری 
محسوس یکی بر دیگری را نشان دهد� شاید راه کم هزینه 
تر این باشد که هر دو تا آخر ادامه دهند و اگر انتخابات به 
دور دوم رسید ( که همه تالش شان در همین مسیر است)، 

از یکدیگر حمایت کنند� 
سبد رای این دو نیز تا حد زیادی از یکدیگر جداست� 
رئیسی بیشتر آراء حزب اللهی های پیرو رهبر را دارد� عالوه 
بر آن با ریاکاری و مستضف نمایی سعی می کند آرائی نیز 
از اقشار کم در آمد بدست آورد� در اینجا البته قالیباف نیز 
همین تالش را دارد� ولی شاید آراء مذهبی های سنتی 
از اقشار کم درآمد نصیب رئیسی شود و قالیباف در پی 
آن باشد که بخش مهمتری از آراء ناراضیان اقتصادی که 
از دولت روحانی ناامید شده  اما چندان نیز دل در گرو 
مذهب یا نظام ندارند را تصاحب کند� بدین ترتیب درست 
است که مقداری از آراء یکدیگر را جذب خواهند کرد اما 
در کل هر دو رقیب سبد رای اقتصادی روحانی هستند که 
بخش اصلی آراء ناراضیان اقتصادی در شهرهای کوچک 
و روستاها را در دور قبلی تصاحب کرده بود� بر این مبنا 
کنار کشیدن قالیباف بیشتر به نفع روحانی خواهد بود تا 
رئیسی� شاید بخش غالبی از سبد رای رئیسی در صورت 
کنار کشیدن او به سمت  قالیباف برود� اما تصور حالت 

عکس چندان روشن و آسان نیست�
ضرورت استراتژیک تغییر شهردار کالن شهرها

انتخابات شوراها خود موضوع مستقلی است� در این 
باره باید دید »شوراها شورآفرین یا یاس آور!؟« هستند� 
به ویژه با توجه به اینکه »شورای چهارم حریف مافیای 
قدرت و ثروت نشد«� در این عرصه نیز تاکنون این تجربه 
به ارمغان آمده که نامزدها باید پاک دست و شجاع باشند 
تا تسلیم تطمیع و تهدید شهردارها – و شهرداری ها یعنی 
بسیار  مالی  چرخه  که  نهادی 
بزرگ  شهرهای  در  باالیی 
دارند- نشوند� در باره دالیل 
مشارکت جدی در انتخابات 
شوراها مستقال بحث کرده 
ام و نیازی به تکرار نیست، 
اما در اینجا باید تاکید کنیم 
که »وظیفه جامعه مدنی به 
شهرهای  در  خصوص 
بزرگ و در راس شان تهران 
این است که تغییر شهردار از طریق شورا را در راس اهداف 
این مرحله خود قرار دهند تا جریان امنیتی – نظامی تندررو 

را از یک امکان بزرگ مالی محروم کنند«�
+++

حال با تصویری که در باال از انتخابات ریاست جمهوری 
ترسیم شد؛ آیا  تحول خواهان در یک وضعیت تراژیک 
گیر نیفتاده اند که تنها بر اساس اجتناب ناپذیری مبتنی 
بر مسئولیت ملی و میهنی و خطراتی که زیست روزمره 
مردم در سختی و رنج مان را تهدید می کند و فرصت های 
حداقلی بسیار اندکی که سیاست های دولت روحانی می 
تواند برای فعاالن سیاسی و مدنی به ارمغان بیاورد خواهان 
استمرار دولت وی باشند و ضمن درک منطق و احترام به 
رای کسانی که تمایلی برای شرکت ندارند؛ اما  منطق خود 

را درست تر و موثرتر بدانند؟
نمی دانم چرا در وانفسای این تنگنا بی اختیار  یاد 

تصنیف فریاد شجریان می افتم:
خانه ام آتش گرفتست/ آتشی جانسوز/ هر طرف می 
سوزد این آتش/ پرده ها و فرش ها را/ تارشان با پود/ من 
به هر سو می دوم گریان/ در لهیب آتش پر دود/ وز میان 
خنده هایم تلخ/ و خروش گریه ام ناشاد/ از درون خسته 
سوزان/ می کنم فریاد ، ای فریاد/ خانه ام آتش گرفتست/ 
آتشی بی رحم/ همچنان می سوزد این آتش/ نقش هایی 
را که من/ بستم به خون دل/ بر سر و چشم در و دیوار/ در 
شب رسوای بی ساحل/ در پناه این مشبک شب/ من بهر 

سو می دوم گریان/ از این بیداد می کنم فریاد ، ای فریاد!

مای تحول خواه مسالمت جو در مرحله اول نامزدی در انتخابات نداریم و قبل 
از رای من کو؟ باید ابتدا این مطالبه را مطرح کنیم که  نامزد من کو!؟ حسن روحانی 
برای ما نامزد درجه سوم است. اولویت اول نامزدی ملی و  تحول خواه است که فعال 
راهی به این عرصه ندارد. در درجه دوم هم اصالح طلبانی همچون موسوی و کروبی و 

خاتمی. برای اصالح طلبان »جریان اصلی« نیز روحانی نامزد درجه دوم است.
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جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوازدهمین  سایه ی  زیر 
و در حاشیه ی رقابت و منازعه ی سیاسی مرتبط با آن، 
پنجمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 29 

اردیبهشت ماه 1396 برگزار می شود�
جایگاه و کارویژه های رییس جمهور و قوه مجریه در 
ساختار سیاسی قدرت و به خصوص در چهارچوب دولت 
رانتی/نفتی در جمهوری اسالمی چنان است که جناح ها 
و جمعیت های سیاسی، و فراتر، الیه های اجتماعی قابل 
توجهی را نیز نسبت به اهمیت شوراها بی اعتنا یا کم توجه 
کرده است� این ارزیابی البته در پایتخت و شهرهای بزرگ 
کشور با نوعی تبصره یا استثنا همراه شده؛ اما حتی در این 
شهرها نیز شوراها و رقابت فهرست ها و افراد داوطلب، زیر 

سایه ی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد� 
به نظر می رسد که با اطمینان بتوان ادعا کرد، اگر هم 
در شهرهای بزرگ کشور چنین نگاه اثباتی به شوراها وجود 
دارد، باز از زاویه ی کام جویی سیاسی یا اقتصادی باندها 
و جناح های سیاسی است، و نه از منظر مختصات مدنی 

شوراها�
این درحالی است که شوراهاـ  مستقل از دایره اختیارات 
و تکالیف قانونی شان ـ می توانند نقشی غیرقابل اغماض 
در تمرکززدایی و تعمیق مشارکت شهروندان در زندگی 
اجتماعی ایفا کنند؛ مقوله هایی که به مثابه لوازم تکوین 

نظامی دموکراتیک قابل توجه اند� 
شوراها در مقام نهادی ایستاده در میانه ی خواسته های 
متن  در  می توانند  حکومتی،  نهادهای  اقدام  و  جامعه 
واقعیت های سیاسی و اجتماعی و اداری، به مثابه ی تبلور 
مشارکت شهروندان در اداره امور خود انجام وظیفه کنند و 

برای تقویت جامعه مدنی موثر باشند�
تعمیق مشارکت و تمرین کار گروهی

در دور چهارم شوراهای شهر و روستا، افزون بر 126 
هزار نفر عضو این نهاد بودند و بیش از ۸1 هزار نفر نیز در 
فهرست اعضای جانشین (علی البدل) قرار داشتند؛ چیزی 

بیش از 20۷ هزار نفر�
در دور جدید (شوراهای پنجم) و با توجه به تغییر قانون 
شوراها*، تعداد کل اعضای شوراها شهر و روستا حدود 
16 هزار نفر نسبت به دوره ی چهارم کمتر خواهد شد� 
اما همچنان، عضویت حدود 110 هزار نفر در شوراها و 

حدود ۷0 هزار نفر در فهرست 
جانشین، قابل صرف نظر کردن 

نیست�
از  معنادار  میزان  این 
متن  در  شورا،  عضو  شهروندان 
این نهاد به تمرین گفت وگو و کار 
گروهی و مشارکت جمعی برای 
اداره شهر و روستا، و نظارت بر 

امور اجرایی آن می پردازند�
حضور و کنش گری شهروندان 
در اداره امور محل زندگی خود، و 
مشارکت مستقیم و غیرمستقیم 
اتفاق  آنان در حیات اجتماعی، 
کوچکی نیست؛ به ویژه وقتی که 

فراموش نشود این رخداد زیر سایه رژیم اقتدارگرای مسلط، 
متحقق می شود�

و  غالب  اقتدارگرایی  بیان دیگر، در هنگامه ای که  به 
خودکامگی و سرکوبگری مستقر، به تحدید آزادی بیان و 
عقیده و تهدید فعالیت جمعیت های سیاسی و کانون های 
صنفی و سندیکاها و سازمان های مردم نهاد مشغول است، 
تکوین شوراها واجد پیامدهای اثباتی اجتناب ناپذیریـ  در 
حوزه ی کار گروهی و شبکه های اجتماعی ـ خواهد بود و 

شد�
از این زاویه، تحقق شوراها عالوه بر این که برای اعضا و 
همفکران و همراهان ایشان، نوعی تمرین اقدام مشترک 
برآمده از همفکری محسوب خواهد شد، مجالی خواهد بود 
برای تمرین گفت وگو درباره مهمترین مسائل جمعی در 
حوزه زندگی اجتماعی� افزون بر این، شورا به معنای امکانی 
بر کار  برای تکثیر تساهل و مدارای مترتب  بود  خواهد 
گروهی و نیز مجالی برای آموزش و آشناشدن با یکی دیگر 
از مولفه ها و لوازم دموکراسی: اقدام متکی بر »نظر اکثریت« 

در عین احترام به حقوق اقلیت، در چهارچوب قانون�
افزون بر آنچه آمد، گذار افراد (اعضای شورا) از مصالح 
شخصی به منافع جمعی، تحقق و تعمیق تضارب آرا و 
ابراز دیدگاه های مختلف درباره زندگی جمعی و  عقاید، 
محدودیت ها و مشکالت و کاستی های آن و نیز درد و رنج 
مشترک، و همچنین برآمدن و مطرح شدن دیدگاه های 

تخصصی تر و پیشنهادهای کاربردی و واقعی و مستدل تر، 
کارویژه های  با  پیوندخورده  مقوله های  دیگر  از  برخی 
تمرین  و  بسط  شامل  هم زمان  که  واقعیتی  شوراست؛ 
روندهای دموکراتیک و تعمیق مشارکت جمعی مردم در 

سرنوشت و زندگی اجتماعی است�
این همه، شوراها را به مثابه ی فرصتی مهم برای تمرین 
کار گروهی و نیز امکانی برای گذار از دموکراسی حداقلی 
به دموکراسی حداکثری، و همچنین مجالی برای گسترش 
مشارکت مردم، قابل اعتنا می سازد� عرصه ای که الیه های 
اجتماعی، کمی دور از موانع و محدودیت های مستقر در 
جمهوری اسالمی، مشارکت در اداره زندگی اجتماعی خود 

را در متن شوراها تجربه می کنند�
حدود 1۸0 هزار عضو اصلی و علی البدل در شوراها (شهر 
و روستا) نه تنها این امکان را دارا هستند که گامی عملی 
برای بهبود شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
اهالی منطقه بردارند، بلکه در سطحی فراتر و به گونه ای 
خودآگاه یا ناخودآگاه ـ بسته به نحوه ی مواجهه ی آنها با 
موضوع ـ می توانند موجب جان گرفتن و تقویت جامعه 

مدنی ایران شوند�
این درحالی رخ می دهد که زنان، اقلیت های مذهبی و 
اقوام و شهروندان منتقد وضع سیاسی مستقر، آسوده خاطرتر 
از دیگر انتخابات، از امکان حضور در رقابت برای ورود به 

شوراها و نامزدی برای انتخابات آن برخوردار هستند� 
هرچند فشار نهادهای امنیتی ـ اطالعاتی و بازوهای 

شوراها؛ مجالی برای جامعه مدنی
مرتضی کاظمیان



22دوره جدید | فروردین و اردیبهشت 1396 | شماره 14
نیز  شوراها  انتخابات  متوجه  اقتدارگرایی،  سخت افزاری 
اما به دلیل کیفیت گزینش نهایی نامزدها ـ زیر  هست؛ 
نظر هیأت های اجرایی و نظارت و نمایندگان مجلس ـ 
وضع به میزان زیادی با انتخابات دیگرـ  که تحت »نظارت 

استصوابی« شورای نگهبان برگزار می شودـ  تفاوت دارد�
این، بدان معنا نیست که انتخابات شوراها به تمامی »آزاد 
و سالم و منصفانه« برگزار می شود؛ بی گمان محدودیت ها 
و عوامل مزاحم برای تحقق چنین انتخاباتی در چهارچوب 
اقتدارگرایی جاری در جمهوری اسالمی، کم نیست� اما 
چنان که تصریح شد، وضع به میزان محسوسی متفاوت 
نامزدهای  برخی  تأیید صالحیت  که  بدان حد  تا  است؛ 
موجب  اخیر،  انتخابات  در  دینی  اقلیت های  به  متعلق 
برآشفتن و اعتراض جنتی، دبیر شورای نگهبان شده است�

این »جامعه مدنی«
از  عرصه ای  مکتوب،  این  در  مدنی  جامعه  از  مقصود 
از دخالت  برکنار  اجتماعی است که  و مناسبات  جامعه 
مستقیم حکومت، کنشگری گروه های اجتماعی مستقل و 
سازمان های مردم نهاد و داوطلب، و نیروها و جنبش های 
متبلور  عزم  به  کوششی  می دهد؛  توضیح  را  اجتماعی 
ساختن حقوق بنیادین شهروندان و محدودسازی قدرت 

سیاسی�
از این زاویه، کنشگران جامعه مدنی، دغدغه دار حقوق 
صنفی و مدنی خود و شهروندان، و نیز مقوله های چون 
دموکراسی و توسعه اند؛ خواسته هایی که در قالب کنش های 
انجمن های  و  سازمان ها  فعالیت  کریدور  از  و  گروهی 
گوناگون غیرحکومتی، پیگیری و متبلور می شود، و مانعی 
برای تکوین جامعه ی توده ای و بی شکل و یا تابع نهادهای 

قدرت است� 
یورگن هابرماس، نظریه پرداز سیاسی معاصر در تبیین 
مفهوم سپهر عمومی، و در تشریح چگونگی تحقق افکار 
عمومی، به وجوه و ویژگی هایی از جامعه مدنی اشاره می کند� 
آنجایی که بر اهمیت گفت وگوهای جمعی و عمومی فارغ 
از سلطه و تحت اجبار و تهدید و ناامنی در مورد موضوعات 
مهم و مورد توافق انگشت تاکید می گذارد� بستری برای 
نهادهای مدنی برای اثرگذاری بر تصمیم سازی ها و اقدامات 
حکومت و کنترل ساختار سیاسی قدرت در چهارچوب 

تمایالت اکثریت شهروندان�
به باور هابرماس، سپهر عمومی قلمرویی مهم از زندگی 
اجتماعی است که بین آن و جامعه مدنی رابطه ای تنگاتنگ 
بلکه  جاری است؛ حوزه ای که کارکردی غیرحکومتی و 
ضدحکومتی دارد� »پرسش گری از حکومت«، »نقد وضع 
جامعه  مهم  ویژگی های  از  »مطالبه محوری«  و  مستقر« 

مدنی است�
شهروندان در جامعه مدنی، کنشگران فعالی محسوب 
می شوند که در کشاکش پیوسته با حکومت، حقوق بنیادین 
خود را می جویند� شهروند در جامعه مدنی، عنصر تابع و 
مطیع و خاموش و تمکین گر نیست� همان طور که جامعه 
مدنی نیز از جامعه توده ای و بی شکل و ژله ای در فاصله ای 

معنادار است�
که  است  مدنی  جامعه  در  و  عمومی  سپهر  متن  در 
و  پاسخ گویی  به  وادار  و  می گیرد  قرار  نقد  مورد  دولت 
مجبور  نیز  و  اقدامات اش،  به  نسبت  مسئولیت پذیری 
خواستی  می شود�  شهروندان  بنیادین  حقوق  اعطای  به 
که توسط شهروندان مسئول و فعال در جامعه مدنی و 
کنشگران مطالبه گر در سپهر عمومی مطرح می شود، مورد 
گفت وگو قرار می گیرد و تبلور آن از طریق نهادهای مدنی و 

شبکه های اجتماعی، تعقیب می شود� 
نقد »وضع موجود« و تالش برای بهبود و اصالح وضع 
مستقر در متن مطالبه محوری مسئوالنه ی شهروندان، نه 
فقط الزمه ی کنشگری در جامعه مدنی بلکه مولفه ای مهم 

برای نیل به توسعه انسانی و پایدار است�
شوراها و جامعه مدنی

کارویژه هایی  می توانند  شوراها  پیش گفته،  منظر  از 
ارزشمند داشته باشند و نقشی موثر ایفا کنند، و افزون بر 
تقویت ارکان جامعه مدنی، به تقویت فرآیند دموکراتیزاسیون 

یاری رسانند�
و  جامعه  میان  واسطی  را  شوراها  اگر  دیگر،  بیان  به 
شهرداری ها (بازوی اجرایی و عملیاتی و حتی بخشی از 
حکومت) بدانیم، دراین صورت انتخابات شوراها مجالی موثر 

برای توانمندسازی جامعه مدنی محسوب می شود�
افزون بر این، اگر مشارکت اجتماعی به  مثابه ی یکی از 
لوازم توسعه سیاسی و گسترش دموکراتیزاسیون پذیرفته 
شود، و اگر توسعه سیاسی واجد مفهوم بسط و تعمیق 
مشارکت قانونمند شهروندان باشد، در این صورت شوراها 
به عنوان یکی از بسترهای مهم و لوازم تحقق دموکراسی 

امکان ایفای نقش دارند�
این مهم البته وابسته است به حضور افرادی که باورمند 
به مدارا و گفت وگو و ضرورت تقویت نهادهای جامعه مدنی 
و تشکل های مردم نهاد و صنفی باشند و گذار به دموکراسی 
را بااهمیت بدانند؛ اینان می توانند بسترساز و متبلورکننده ی 
مقوله هایی یادشده در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
باشند؛ البته اگر عزمی برای کنشگری فعاالنه و آگاهانه و 

هدفمند در عضو یا اعضای شورا موجود باشد�
سخن گفتن از »جامعه مدنی« و تقویت آن، بازی با 
واژه ها و سخن گفتن از امری انتزاعی نیست؛ یکی از وظایف 
شوراها، »بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های 
اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی 
حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصالحی و 
راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و 

ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط« است�
افزون بر این، »برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم 
در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، 
آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط« 

نیز در فهرست اختیارات شوراهاست�

این گونه، شوراها می توانند امکانی برای طرح و پیگیری 
عملی بسیاری از خواسته ها و نیز امدادرسانی به جامعه و 

توانمندسازی جامعه مدنی باشند�
بدیهی است تمام کسانی که پا به شورا می نهند و عضو 
این نهاد مهم می شوند، از دغدغه و نگاه مزبور برخوردار 
نیستند� صرف نظر از سودجویان و فرصت طلبان و کسانی 
که در پی کام گیری شخصی یا باندی از شوراـ  در حوزه های 
مختلف قدرت و ثروت و منزلت ـ هستند؛ کم نیستند 
شهروندانی که تنها از زاویه ی عمل گرایی یا انجام وظیفه 
تدریجی وضع  بهبود  برای  تخصصی و حرفه ای و حتی 

منطقه (شهر یا روستا) نامزد و بعدتر عضو شورا می شوند�
اما چنانچه در هر شورا، عضو یا اعضایی دغدغه دار تقویت 

جامعه مدنی و گسترش و پیشبرد دموکراتیزاسیون حضور 
داشته باشند، می توانند نگاه و رویکرد خود را با تکیه بر 
فرصت و بستری که شورا فراهم می آورد، متبلور و در شهر 

و روستای خود تعقیب کنند�
یکی از محورهای قابل توجه در »منشور جنبش سبز« 
(سند مورد تأیید و امضای موسوی و کروبی)، »تالش برای 
گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی از طریق 
تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور 
این  در تشکل های صنفی و غیردولتی و احزاب« است� 
مالحظه در شوراها قابل تعقیب و تحقق است؛ البته »اگر« 

چنین »نگاه«ی به شورا وجود داشته باشد�
مقام  در  تصریح شد،  نیز  ابتدا  در  ادعا، چنان که  این 
نادیده گرفتن محدودیت های اجرایی و اداری و قانونی ـ 
حقوقی شوراها، یا واقعیت های ساختار سیاسی قدرت و 
پتانسیل نهادهای موثر حکومت، و حتی کاستی های اعضای 
شوراها نیست؛ بلکه تنها از زاویه ی بستری که شوراهای 
موجود فراهم می آورند، بر ثمربخشی آن برای جامعه مدنی 

و جنبش های اجتماعی تاکید دارد� 
در راه سخت و طوالنی به سوی دموکراسی، و زیر سایه ی 
رژیم اقتدارگرایی که مستظهر به درآمد نفت است و متکی 
بر ایدئولوژی، شوراهاـ  به قدر بضاعت خودـ  امکان و فرصت 
محسوب  مدنی  جامعه  کنشگران  برای  دیگر  مجالی  و 

می شوند؛ اگر عزم و انگیزه ای موجود باشد�
پی نوشت:

انتخابات  و  قانون تشکیالت، وظایف  براساس ماده 4 
شوراهای اسالمی کشور، تعداد اعضای شورای روستاهای 
تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و روستاهای بیش از 1500 

نفر جمعیت و بخش، پنج نفر خواهد بود�
شمار اعضای شوراهای روستایی در دوره پنجم نسبت به 
دوره کنونی تغییر چندانی نخواهد داشت؛ اما این وضع در 
شهرها متفاوت خواهد شد و با اجرای قانون جدید شوراها، 

شمار اعضای شوراهای شهرها کاهش خواهد یافت�
برمبنای ماده ۷ قانون شوراهای اسالمی کشور، تعداد 

اعضای شوراهای شهرها چنین مشخص می شود:
الفـ  شهرهای تا 50,000 نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه 

نفر عضو علی البدل؛
تا  نفر   50,000 از  بیش  جمعیت  با  شهرهای  ـ  ب 
عضو  نفر  پنج  و  اصلی  عضو  نفر  هفت  نفر،   200,000

علی البدل؛
تا  نفر  از 200,000  بیش  جمعیت  با  شهرهای  ـ  ج 
500,000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل؛
تا  نفر  از 500,000  بیش  جمعیت  با  شهرهای  ـ  د 
1,000,000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو 

علی البدل؛
از  بیش  جمعیت  با  شهرهای  ـ  ه 
سیزده  نفر،   2,000,000 تا  نفر   1,000,000
علی البدل؛ عضو  نفر  هشت  و  اصلی  عضو   نفر 
وـ  شهرهای با جمعیت بیش از 2,000,000 نفر، پانزده نفر 

عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل؛ و
زـ  شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر 

عضو علی البدل�
اصالحات یادشده منجر به کاهش محسوس تعداد کل 
اعضای شوراهای شهر در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم 
شده است� به عنوان نمونه، در دوره ی جدید (پنجم) اعضای 
شورای تهران از 31 نفر به 21 نفر، اعضای شورای شهر 
مشهد از 25 نفر به 15 نفر، و اعضای شوراهای اصفهان، 

شیراز، تبریز و اهواز از 21 به 13 نفر، کاهش می یابند�
مطابق قانون، مالک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، 
آخرین سرشماری عمومی  نفوس و مسکن با اعالم رسمی 

مرکز آمار ایران است�

و  اصلی  عضو  هزار   180 حدود 
روستا(  و  )شهر  شوراها  در  علی البدل 
که  هستند  دارا  را  امکان  این  تنها  نه 
گامی عملی برای بهبود شرایط زیست 
اهالی  اقتصادی  فرهنگی و اجتماعی و 
فراتر  بلکه در سطحی  بردارند،  منطقه 
می توانند موجب جان گرفتن و تقویت 

جامعه مدنی ایران شوند.
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پاسخ من به پرسش در باره »جامعه مدنی و انتخاب 
هایش«، متوجه توضیح جایگاه انتخابات در چالش های 

سیاسی معاصر و کنونی است� 
برداشت  هر  علیرغم  که  شوم  یادآور  باید  قباًل  اما 
چالش هایش«،  و  مدنی  »جامعه  مقوله  از  دمکراتیک 
ناخواسته،  که  ولو  را  ترکیبی  چنین  در  سئوال  طرح 
مستعد نوعی دوگانه سازی می دانم  میان جامعه مدنی 
هم  که،  دوگانه ای  اسالمی�  جمهوری  در  انتخابات  با 
به حکومت  را  از مقوله جامعه سیاسی  تواند فهم  می 
محدود کند و هم هر بیرون از مشی حکومتی را جزو 
مدنیت دمکراتیک به حساب آورد� حال آنکه نه همه 
آری گویان به انتخابات مهندسی شده در این حکومت 
نفی  هر  نه  و  مدنی اند  جامعه  شمول  از  بیرون  الزاماً 
کننده آن را می توان به صرف رفتار متخذه اش جزو 
برشمرد!  آن  منفی  یا  مثبت  معنای  در  مدنی  جامعه 
جامعه مدنی کنونی ما بر پایه نوع رویکرد شهروندانش 
دچار  پیش  مدتها  از  تنها  نه  جاری،  انتخابات های  در 
تقسیم درونی که حتی درگیر میزانی از تقابل سیاسی 
شما  پرسش  که  است  ناگزیری  تذکر  چنین  با  است! 
امر  با  ایرانی  شهروند  امروزین  رویکرد  چگونگی  به  را 
انتخابات بر می گردانم تا در پاسخ به آن، موضوع را در 

دو سطح وا برسم: 1) تاریخی، 2) امروزین�
در  ایرانی  شهروند  انتخاب  حق  سر  بر  چالش 

یک نگاه تاریخی
اگر برای امر شور و مشورت می توان پیش زمینه ای 
در تاریخ اسالم قایل شد و با استفاده از متون اسالمی 
برایش سابقه تراشید، مقوله انتخابات اما اساساً برگرفته 
از تجدد و تمدن غربی است با سابقه تاریخی یونانی- 
رومی  آن؛ متعلق به دوران مدرن و ابزاری در خدمت 
دمکراسی� انتخابات و چالش بر سر آن در کشور ما را 
و  ملهم  قرنه،  یک  از  بیش  دانست  پدیده ای  باید  نیز 
متاثر از برونمرز، و کوشش هایی صد و اندی ساله برای 

بومی کردن آن در ایران� 
انتخاب را همچون حق شهروندی در ایران، باید از 
آورد  شمار  به  مشروطیت  انقالب  اصلی  دستاوردهای 
جا  تاریخی،  فرودهای  و  فراز  پی طی  در  توانسته  که 
آنسان  بیابد�  کشور  سیاست  در  امروزین  جایگاه  و 

دستاورد تاریخی ، که بدون آن 
نه نهادی به عنوان وکیل ملت 
می تواند معنی داشته باشد و 
و  حائز  وضع شده  قوانین  نه  
حاوی اهمیت� بر همین سیاق 
هم بود که جنبش مشروطه با 
پیش کشیدن امر انتخابات، نه 
قدرت  انحصار  توانست  فقط 
با  که  بشکند  درهم  را  شاه 
قدرت  اراده  اعمال  کردن  سد 
مانع شد  نیز  را  این  مشروعه، 
که حق انتخاب شهروندی زیر 
حکم شرعی »کشف صالحان« 
یعنی  شود�  تعبیر  و  مسخ 

نگذاشت انتخابات همان بیعت فهم شود!
تا  امضاء فرمان مشروطیت در مرداد ماه 12۸5  از 
کودتای اسفند ماه 1299، چه در جریان مباحثات و 
الحاق  بعدش  و  اساسی  قانون  تحریر  حول  چالش ها 
در  سیاسی  کشاکش های  طی  چه  و  آن  بر  متمم 
کانونی  موضوعات  عمده  از  ساله،  پانزده  دوره  همین 
در سیاست کشور، یکی هم  مبارزه بوده بر سر نوع و 

محدوده حق انتخاب شهروندان� 
دیکتاتوری پهلوی اول طی 20 سال حکومت خود 
زدن  و پس  بود  آزادی  منهای  تجدد  که مشخصه اش 
روحانیت قدرت خواه در عین مسخ جنبه دمکراتیک 
آزادی های  سیستماتیک  نقض  با  مشروطیت،  انقالب 
شهروندی موفق شد که انتخابات مجلس را به تمامی 
زیر مهمیز قدرت قاهره دولتی خود بکشد� نزدیک به 
دو دهه، این اراده شاه و نظامیان تحت فرمان وی بود 
توسعه  از  مانع  و  راند  می  حکم  رای  صندوق   بر  که 

جامعه مدنی کم توان موجود می شد� 
ریخت،  فرو  دیکتاتوری  این  بنای  که  همین  اما 
چالش های  کانون  در  دگرباره  آزاد،  انتخاب  حق 
سیاسی کشور قرار گرفت و این خواست تاریخی حق 
ایران  سیاسی  فضای  بار  دیگر  تسخیر  با  شهروندی، 
مدنیت را حول خود به تکاپو درآورد� حتی نهضت ملی 
بر بستر مبارزه برای برگزاری  شدن نفت نیز مشخصاً 

دربار  دخالت های  برابر  در  ایستادگی  و  آزاد  انتخابات 
و هیئت حاکمه در امر انتخابات بود که توانست قوام 
گیرد و روح ملی آزادیخواهانه بیابد� دو مطالبه استقالل 
و آزادی، در پرتو مبارزه برای انتخابات آزاد بود که در 

همدیگر گره خوردند�
رنسانس  آن  شد  موفق  مرداد   2۸ کودتای  گرچه 
ملی – دمکراتیک پسا مشروطه مصدقی را برای چند 
و  سی  دهه  دو  تالقی  مقطع  تا  ولی  کند  قطع  سالی 
بحران  نشانه های  نخستین  بروز  با  خورشیدی  چهل 
در حاکمیت دربار پهلوی بر کشور فرا رسید، جنبش 
دمکراتیک بار دیگر توانست که در همین مبارزه برای 
بر حیات سیاسی کشور رخ  رای  حکم شدن صندوق 

بنماید�
فاجعه سیاسی دوران پانزده ساله آخر حکومت شاه 
عریان همین حق  تحقیر  در  باید  می  همه  از  قبل  را 
وجه  آمدیم  جلوتر  چه  هر  که  کرد  معنی  شهروندی 
خشن تری به خود گرفت و نهایتاً  نیز به  قهر کامل 
اعمال  روند  خروجی  شد�  منجر  رای  صندوق  با  ملی 
دیکتاتوری فزاینده فردی شاه و فرمایشی شدن مطلق 
در  را  شاهانه  انتخابات  در  شرکت  نفس  انتخابات، 
و ملت  تقابل شاه  تلقی کرد�  ننگ  مایه  افکار عمومی 
به  آزاد، سرانجام  انتخابات  و  انتخاب  با حق  رابطه  در 
رویارویی انقالبی ملت- شاه رسید و مطالبه رعایت آزاد 
انتخاباتی خود را تا سطح آلترناتیو ساختاری برکشید� 

چالش انتخاباتی شهروندان ایران
بهزاد کریمی
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رفتن شاه، در ذهنیت سیاسی ملی، حاکمیت صندوق 
آزاد  برداشت شد و خصیصه تضمین تحقق حق  رای 

شهروندی به خود گرفت!
انتخابات و جمهوری اسالمی

اما،  اسالمی  استقرار جمهوری  و  انقالب  پیروزی  با 
موضوع تحقق حق شهروندی برای انتخاب حکومت و 
نهادهای حکومتی، از سلب خشن حق رای به چگونگی 
آغاز  اگر در  این   و  بر صندوق رای چرخید!  مدیریت 
بود  کاریزمای خمینی  از  بهره گیری  اتکای  به  بیشتر 
از  بهره مندی  با  اما  ادامه  یابد، در  توانست تحقق  که 
مکانیسم هایی شد که طی یک روند بر ساختار قدرت 

اعمال شدند�
نیروهای  اجتماعی  تکثر  ترکیب  حاصل  واقع،  در 
جریانات  برنامه ای  و  دیدگاهی  تنوع  و  کننده  انقالب 
سیاسی حاضر در آن از یکسو و  هژمونی یابی مولفه 
نوع  از  شد  حکومتی  دیگر،  سوی  از  آن  در  اسالمی 
کالبد  در  تشیع  اسالمی�  جمهوری  بنام  خصلتی  دو 
در  سیاسی«  »اسالم  انحصاری  حاکمیت  و  جمهوری 
هم  یکی  آن،  الینفک  الزامات  از  که  جمهوری  قالب 
قانون  نظامی،  چنین  در  است�  انتخابات  نهاد  عاملیت 
همین  با  متناظر  و  متاثر  بایست  می  نیز  اساسی 
خصوصیت دوگانه  تحریر و تثبیت می شد که شد� و 
در واقع، حق انتخاب ملت زیر نظارت یک نهاد والیی 
و  آن   مطلق  استصوابی  حد  تا  نگهبان  شورای  نام  به 
نگاه  منشور  از  انتخابات  مدرن  مکانیسم  از  استفاده 
نوع بیعتی و »شبان- رمگی«� و همین دوگانگی است 
که مهر خود بر روندهای سیاسی کشور در چهار دهه 

گذشته کوبیده و کوبش آن کماکان پابرجاست�
بالفعل   و  بالقوه  شکل  در  دوگانه ،  خصوصیت  این 
تناقضات همراه  و  تعارضات  اقسام  بازتولید  و  تولید  با 
آزادی  روح  همزمان، سلب  و  انتخابات  انجام  با  است� 
از آن؛ که چیزی نیست جز بازتاب نا سازگاری والیت 
با جمهوریت و ناهمخوانی جمهوری با حکومت والیی� 
هم از اینرو، اگر تفکر و قدرت والیت با اخذ و مصادره 
انتخابات از گفتمان جمهوریت و مسخ و مچاله نمودن 
نوع معاصر  از  برای خود زیستی  توانسته  بوده که  آن 
آزاد  بتواند  آنکه  برای  نیز  پا کند، جمهوریت  و  دست 
باز پس گیری  از  ناگزیر  شود و در آزادی نفس کشد 
این  به  آن�  غاصب  کننده  مصادره  از  است  انتخابات 
کنونی،  ایران  در  آزاد  انتخابات  سر  بر  مبارزه  اعتبار، 
یک مبارزه  راهبردی است! یعنی، زدودن تحمیالت نوع 
بیعتی از آن و در واقع نفی والیت بر آن که خود این 

ایجاب می دارد حذف ساختار والیی را� 
باید که  انتخابات در جمهوری اسالمی را می  پس 
کرد  فهم  آن  ذات   از  برخاسته  کشاکش های  متن  بر 
را،  نتیجه گرفت� آن  از همین  نیز  را  بغرنجی هایش  و 
این  با  اما،  نه آزاد دانست و نه پوشالی! در عین حال 
درک سمت دار که این دوگانگی ساختاری و انتخابات 
خاص آن، از جنس منجمد نیست� بلکه، دینامیسمی 
است درونزا  در سمت بهم خوردن به ضرر حق انتخاب 
حق  برای  بیشتر  هم  باز  محدودیت  بستر  بر  و  شدن 
انتخاب کردن شهروندان� گرایش اصلی در این ساختار 
متناقض، مطلقیت یابی والیت فقیه است و ابتر شدن 
دم افزون وجه جمهوری � غلبه جمهوریت، فقط با درهم 

پاشی والیت ممکن می شود! 
پس برای والیت برآمده از دل انقالب و حقنه شده 
بر کشوری با وزن سنگینی از جامعه مدنی، مسئله نه از 
میان برداشتن صندوق های رای و یا که آرایش  نتیجه 
به  توسل  که  زمخت–  تقلب  انجام  طریق  از  انتخابات 
آن در ابعاد بسیار بزرگ می تواند موجب سر برآوردن 

سریع بحران سیاسی در ابعاد بزرگ شود- بلکه اعمال 
پیشاپیش انقباضی است فزونتر بر آزادی برای انتخاب 
و  مهندسی  سخن،  دیگر  به  کردن�  انتخاب  و  شدن 
مدیریت هر چه بیشتر روند کاندیداتوری و اخذ رای� 
اما  نیاز دارد،  انتخابات  به  امروزش  حکومت والیی در 
بیش و پیش از آن مدیریتش را محتاج است! نه این 
بر قدرت  این سالها مدام  تصادفی است که طی همه 
نظارتی و کنترلی شورای نگهبان افزوده می شود و نه 
این جای تعجب دارد که نظام والیی خیز برای تبدیل 
سیستم ریاستی به نظام پارلمانی را سرعت می دهد تا 
بتواند خود را در برابر خطر سونامی رای مستقیم، برای 

باصطالح همیشه واکسینه کند! 
چالش انتخاباتی شهروندان ایرانی 

اجتماعی  نیروی  انتخاباتی  چالش  قدمت 
جمهوریخواهی با منویات حکومت والیی، به عمر خود 
جمهوری اسالمی است� چالشی است از همان آغاز تا 
عموماً  مضمونی  در  دار؛  دوام  هم  کماکان  و  امروز  به 
از  امتناع  در  متجلی  هم  مختلف!  اشکال  به  اما  واحد 
دادن رای به عنوان شکلی از اعتراض به ضد دمکراتیک 
بودن انتخابات و هم منعکس در رفتن به پای صندوق 
رای با هدف پس راندن والیت مداران افراطی و نوعی 
جامعه  از  محافظت  بمنظور  والیت  به  گفتن  »نه«  از 
مدنی� نه هر شرکتی در هر انتخابات جمهوری اسالمی 
را الزاماً لبیک گفتن به حکومت والیی باید ارزیابی کرد 
و نه هر عدم شرکت در آن را می توان بی اعتنایی به 
حق رای قلمداد نمود! در اینجا، کسانی رای می دهند 
فقط برای آنکه جمهوری را تقویت کنند و کسانی هم 
رای نمی دهند صرفاً بخاطر آنکه رای شان در خدمت 

تثبیت والیت قرار نگیرد�
و  مدنی  جامعه  امروز  مواجهه  تفاوت  ترین  اصلی 
شهروندانش با امر انتخابات در مقایسه با برخورد آنان 
نسبت به انتخابات شاهانه پیش از انقالب را هم درهمین 
اعتبار قایل بودن شهروند ایرانی به رای خود باید دید� 
اما این انتخابات نیست که ظرفیت دمکراتیک پدید می 
آورد، بلکه انباشت ظرفیت دمکراتیک در جامعه مدنی 
است که شکل گیری فضای خاص انتخاباتی را در پی 
می آورد� اگر امروز، رای ارج و قربی این چنین یافته 
در  که  است  دمکراتیکی  ظرفیت  وجود  بخاطر  دقیقاً 
جامعه مدنی شکل گرفته و در آن شهروند حرمت رای 
خود می دارد� یعنی نه آن را به رایگان می فروشد و 
نه از کنارش با القیدی  می گذرد� در اکنون ایران، هم 
رای دادن نوعی از »نه« گفتن است و هم رای ندادن 
مواجهه  ای فعال با انتخابات! پس گمراه کننده  خواهد 
بود هرگاه اگر رای دادن یا ندادن در جمهوری اسالمی 
جنبه استراتژیک بیابد� آنگونه که گرایش های سیاسی 
اپوزیسیون سعی در وانمودن و جاانداختن  معینی در 
آن دارند� برعکس، منطق آن واقعیتی را باید فهمید که 
بنا به آن، نیروی اجتماعی و سیاسی سکوالر دمکرات 

است !  شده  شقه  دو  انتخاباتی  تاکتیک  سر  بر  ایران 
چنین فهمی، هشدارباشی است به همه نمایندگان این 
نیرو تا نگذارند که اختالف تاکتیکی  بین آنان، منجر به 

تقابل استراتژیک میان آنان گردد� 
راهکاری است  انتخابات  نه عدم شرکت در  اگر  اما 
در  همیشگی  شرکت  نه  و  فصول  همه  برای  معتبر 
انتخابات می تواند نشانگر یک رفتار سیاسی خردورزانه 
باشد، پرسش اینست که معیار برای گزینش درست و 
از  بتوان  اگر  انتخابات چیست؟  امر  با  نافذ در برخورد 
از طریق  آن می شود  به  بنا  که  کرد  عبور  توهم  این 
پروسه  یک  طی  و  اسالمی  جمهوری  در  انتخابات 
و  به دگرگونی های ساختاری در آن رسید  دگردیسی 
سیستم را ازدرون دمکراتیزه کرد، آنگاه بحث اصلی این 
خواهد شد که پس چه رویکردی در آن می توان در 

پیش گرفت که به سود دمکراسی باشد؟ 
در  البته  را  »بدتر«  از  بهتر  »بد«  انتخاباتی  رفتار 
سطح بدنه اجتماعی رای باید فهمید و در هر شرایطی 
هم به مخالفت با آن برنخاست� این الگو که در مجموع 
روشی است انفعالی، به حوزه تجربه مردمی محروم از 
و  تواند  نمی  هرگز  اما،  روش  این  دارد�  تعلق  حزبیت 
نباید رقم زننده رفتار سیاسی جریان سیاسی کنشگر 
قرار  انتخاباتی  تحمیل های  قبال  در  دمکراسی  مدعی 
گزینش  یک  عنوان  به  داد  اجازه  که  نباید  و  گیرد 
سیاسی کارآمد و دمکراتیک در کانون ترویج سیاسی 
اراده  از  تهی  رویکردی،  چنین  بنشیند�  طلبانه  تحول 
برای تغییر خواهی راستین است و بیان از تمکین به 

وضع موجود دارد�
دمکراسی خواهی در ایران، از مبارزه با والیت می 

گذرد!  
مخالف  جمهوریخواه  یک  شرکت  عدم  یا  شرکت 
منطقاً  را  اسالمی  از جمهوری  انتخابات  هر  در  والیت 
مقام  و  جا  تضعیف  به  آیا  که  زند  رقم  تواند  می  این 
والیت منجر می شود یا نه؟ این، همانا به چالش گرفتن 
با  ما  نوع مواجهه  برابر جمهوریت است که  والیت در 
برای  بافی ها  خیال  نه  و  کند  می  تعیین  را  انتخابات 
مثاًل تغییر رفتار ولی فقیه، یا توهم غلبه جمهوریت بر 
والیت در شرایط بقای نظام و نیز نه پنداررسیدن به 
انتخابات آزاد از مسیر آزاد سازی قطره ای و گام به گام 
انتخابات در محدوده جمهوری اسالمی!  تنها با میسر 
بودن نوعی از به چالش کشیدن والیت است که ورود 
نمایشی ملی  به  تواند  انتخابات دو قطبی می  در یک 
علیه قدرت اصلی در جمهوری اسالمی شکل بدهد� و 
مشخصاً آنگاه که، یک قطب انتخاباتی در آن، یا نیمه 
صریح یا با رمز و استعاره های خاص همین نظام، راس 

والیت و منویات آن را به چالش کشد�
در بیشتر اوقات اما، همانا این عدم ورود به انتخابات 
اجرای  برای  والیتمداران  نقشه  تواند  می  که  است 
ریزد�  بهم  خود  اندازه  و  حد  در  را  مردمی«  »نمایش 

آنچه به این انتخابات جنبه خاص می بخشد عبارت است از این سه موضوع: 
1( قرار گرفتنش در خدمت مسئله مرکزی نظام که تدارک تعیین جانشین خامنه ای 
است و کیستی ولی فقیه سوم؛ 2( به احتمال بسیار آخرین انتخابات ریاست جمهوری 
بودنش بر زمینه تشبثاتی که برای تغییرات ساختاری مطرح است؛ و 3( به مرحله 
تعیین تکلیف رسیدن دو نوع از تدبیر کالن برای بقای جمهوری اسالمی با یکدیگر 
آنهم در مختصات بحران تعرضات ترامپیسم امریکایی و همسویی فعال اسرائیل- 

عربستان در منطقه علیه جمهوری اسالمی.
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مقتضی  و  مناسب  رفتار  گزینش  برای  تعیین مصداق 
ارتکاب  احتمال  از  و  نیست  ساده  البته  دمکراتیسم، 
راحتی   به  نتوان  بغرنجی هم  این  در  تاکتیکی  خطای 
ریسک  این  از  اجتناب  راه  اما  حال  هر  در  گریخت� 
خواه  دمکراسی  نیروی  که  نیست  آن  سیاسی،  ناگزیر 
یا  رویکرد  دو  از  یکی  در  را  فقیه خود  والیت  مخالف 

همیشه شرکت و یا همواره تحریم گرفتار کند�  
 در چیستی حساسیت انتخابات پیش روی

بخشد  می  خاص  جنبه  انتخابات  این  به  آنچه 
این سه موضوع: 1) قرار گرفتنش در  از  عبارت است 
خدمت مسئله مرکزی نظام که تدارک تعیین جانشین 
خامنه ای است و کیستی ولی فقیه سوم؛ 2) به احتمال 
بر  بودنش  جمهوری  ریاست  انتخابات  آخرین  بسیار 
مطرح  ساختاری  تغییرات  برای  که  تشبثاتی  زمینه 
نوع  دو  رسیدن  تکلیف  تعیین  مرحله  به   (3 و  است؛ 
از تدبیر کالن برای بقای جمهوری اسالمی با یکدیگر 
آنهم در مختصات بحران تعرضات ترامپیسم امریکایی 

علیه  منطقه  در  عربستان  اسرائیل-  فعال  همسویی  و 
جمهوری اسالمی� برای جامعه مدنی و قسمت وسیعی 
مختصه  سه  این  حاضر  حال  در  کشور،  شهروندان  از 

مطرح هستند و دقیق تر، باید هم باشند�
مرگ  با  که  اینست  موضوع  اول،  نکته  با  رابطه  در 
خامنه ای، رئیس جمهور بعدی احتماالً می تواند خود 
به والیت برگزیده شود یا که دستکم در امر جایگزینی 
رهبری نظام، نقش آفرین باشد� این موضوع برای هر 
دو جناح اصلی حکومتی مهم است و مناقشه آنها در 
این زمینه، طبعاً دارای بازتاب در سطح جامعه� هم این 
نکته قطعی است که رئیسی سرکوبگر افراطی کاندیدای 
است  خامنه ای  برای  تر  مطلوب  فرد  نیز  و  اقتداریون 
جهت تعیین ولی فقیه بعدی، و هم  ائتالف »اعتدال« 
ریاست  تداوم  که  تصورند  این  بر  طلبان«  »اصالح  و 
انتقال  لحظه  در  آنها  برای  است  امکانی  روحانی خود 

قدرت به ولی فقیه جانشین�
بعدی  جمهور  رئیس  کیستی  به  که  دومی  نکته 

ویژگی خاصی می دهد، نسبت اوست با اجرای نقشه 
برخی تحوالت کالن در ساختار قدرت و از جمله گذر 
پارلمانی که در »بیت« تدارک  به  از سیستم ریاستی 
است  جمهور  رئیس  کدام  با  اینکه  و  شود  می  دیده 
این  در  رسید�  مقصود  به  توان  می  تر  دردسر  بی  که 
زمینه، برای خامنه ای سر کار آمدن »رئیسی« خودی تر 
و ذوب شده تر طبعاً مطلوب ترین است، بی آنکه البته 
ادامه کار یک »روحانی« بیشتر تضعیف شده برای دور 
این خود، می  و  باشد!  او  نامطلوب  بخواهد  الزاماً  دوم 

تواند یکی از ویژگی های بغرنج همین انتخابات باشد�
در رابطه با موضوع سوم هم این واقعیت که دو نگاه 
پیرامون چگونگی  اسالمی  عمده موجود در جمهوری 
به  رو  و  همند  از  شدن  دور  حال  در  مدام  آن،  بقای 
که  برآنست  دو،  این  از  یکی  دارند�  یکدیگر  با  تقابل 
برای بقاء نظام می باید که از خود فراتر رفت تا بتوان 
با ساختن »عمق استراتژیک« و عمل کردن به شیوه 
تحمیل  دنیا  بر  را  اسالمی  حکومت  واقعیت  تعرضی، 
اما شرط باقی ماندن جمهوری اسالمی  نمود� دیگری 
رقابتی آن می  نوع  از  البته  و  با جهان خارج  را مدارا 
از درون استحکام  از این طریق بتواند خود را  تا  داند 
دهد� برای دسته اول، بودن دومی ها در مراکز اجرایی 
حکومت دیگر قابل تحمل نیست؛ زیرا که از نظر آنها 
یا  عناصر«نفوذ«ی اند و یا چونان ذخیره ای  استراتژیک 

برای دشمن! 
دید  باید  که  واقعیت هاست  این  داشت  نظر  در  با 
شهروندان ایرانی در انتخابات چند هفته بعد که البته 
انتخاباتی  پیشین  انتخابات های  دیگر  و  همیشه  چون 
دمکراتیک،  ضد  هم  مطلقاً  و  سیستمی  درون  است 
با تحمیالت حکومت والیی را در  چالش دیرینه خود 

چه رفتار انتخاباتی به نمایش خواهند گذاشت�
بهزاد کریمی 

سی ام فروردین ماه 1396

انباشت  بلکه  آورد،  پدید می  که ظرفیت دمکراتیک  نیست  انتخابات  این 
ظرفیت دمکراتیک در جامعه مدنی است که شکل گیری فضای خاص انتخاباتی را در 
پی می آورد. اگر امروز، رای ارج و قربی این چنین یافته دقیقاً بخاطر وجود ظرفیت 
دمکراتیکی است که در جامعه مدنی شکل گرفته و در آن شهروند حرمت رای خود 
می دارد. یعنی نه آن را به رایگان می فروشد و نه از کنارش با القیدی  می گذرد. در 
اکنون ایران، هم رای دادن نوعی از “نه” گفتن است و هم رای ندادن مواجهه  ای فعال 
با انتخابات! پس گمراه کننده  خواهد بود هرگاه اگر رای دادن یا ندادن در جمهوری 
اسالمی جنبه استراتژیک بیابد. آنگونه که گرایش های سیاسی معینی در اپوزیسیون 

سعی در وانمودن و جاانداختن آن دارند.
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پیش از پرداختن به انتخابات کنونی شوراهای شهر و 
روستا و ریاست جمهوری توجه خوانندگان را به نکات 

زیر جلب می کنم:
ایران  در  ورزی  سیاست  که  است  درازی  -سالیان 
دچار مبتذل ترین روشهای پوپولیستی (عوامی گری یا 
عوامفریبی) شده است� این بیماری مزمن که تقریبا همه 
جریانات غالب و مغلوب کم وبیش به آن دچارند هربار 
انتخابات صورت حاد و داغ پیدا می کند و  در جریان 
فضا را چنان آلوده و دود آلود می کند که جایی برای 
گفتمان سازی و جریان یافتن مباحث عمیق که سیاست 
ورزی سالم به آن نیاز دارد نمی گذارد� گسترش فرهنگ 
فردباوری، نهادینه شدن فرهنگ مدارا و رهایی از سنت 
ها و روشهای شبان-رمگی و همه تحوالت دیگری که 
برای رشد جامعه مدنی و گذار به دموکراسی حیاتی است 
بیش از آن که نیازمند آژیتاسیون، و آوازه گری هایی که 
هم اکنون از چپ و راست و از باال و پائین بر درو دیوار 
سیاست ایران می بارد و مبتکران و صحنه گردانان این 
تعزیه ها را ارضاء می کند، به ژرف نگری و دور نگری 
(بصیرت) نیاز دارد� اما فعال در بازار مکاره سیاست ایران 
این متاع خریدار ندارد و تقریبا همه رسانه های خارجی 
و داخلی فارسی زبان در کار تبلیغ و فروش فرآورده های 

پوپولیستی هستند�
یا تحریم  انتخابات جمهوری اسالمی و  -شرکت در 
آن تاکتیک هایی هستند که جریانهای اپوزیسیون در 
هرکجای جهان به فراخور اهداف راهبردی خود به آن 
متوسل می شوند و هیچ یک نمی تواند و نباید دلیلی بر 

سازش با استبداد و یا قاطعیت در برابر آن تلقی شود�
-آمار دقیقی در دست نداریم، اما از پیشینیه رفتارها 
و تحرکات انتخاباتی رای دهندگان در ادوار گذشته بویژه 
از دوم خرداد ۷6 تا به امروز می توان به جرات نتیجه 
به  انتخابات  در  که  کسانی  قاطع  که:-اکثریت  گرفت 
اصالح طلبان و میانه روهای جمهوری اسالمی رای می 
دهند با اکثریت کسانی که از صندوقهای رای روی برمی 
گردانند، آرزوها و خواسته های مشترکی دارند و آن لغو 
نهاد والیت مطلقه فقیه و پیشبرد پروژه جمهوریت به 
معنای واقعی آن است� روشهایی که شکاف میان این دو 
بخش از جامعه ایران را فعال می کند به تکوین جنبش 

و  خواهانه  دموکراسی  سیاسی 
رساند  می  آسیب  مدارا  رشد 
شکاف  کردن  فعال  فرایند  و 
و  خواهی  دموکراسی  میان 
دیکتاتوری را مختل می سازد�

و  کنشگران  نیستند  -کم 
اپوزیسیون  سیاسی  گروههای 
دادن  دست  از  ترس  از  که 
کمرنگ  و  اپوزیسیونل  هویت 
شدن مرز میان خود و حاکمیت 
به فراخوان تحریم مبادرت می 
و  افراد  مقابل  طرف  در  کنند� 
در  نیز  اپوزیسیون  از  محافلی 
می  رفتار  چنان  انتخاباتی  هر 

کنند که گویی فاقد هویت سیاسی مستقل از جناح های 
اصالح طلب و میانه رو جمهوری اسالمی هستند و انگار 
اپوزیسیون بودن را امری منسوخ می دانند� هیچ یک از 
دو رفتار متفاوت فوق به روند تفاهم ملی و گسترش و 
تقویت جامعه مدنی و سیر تکوین جنبش دموکراسی 

خواهی خدمت نمی کند� 
-رای دهنده دموکراسی خواه که در انتخابات از جناح 
اصالح طلب و میانه حمایت می کند نباید موضع انتقادی 
از یاد ببرد و طوری رفتار نماید  اپوزیسیونی خود را  و 
که گویی فراموش کرده است که نامزد واقعی او در این 
اساسی (ساختار  قانون  ندارد، که  انتخابات حق حضور 
والیت  سرکردگی  به  روحانیون  حاکمیت  و  حقوقی) 
فقیه (ساختار حقیقی) هر دو بر شالوده تبعیض مذهبی 
بنا شده اند و ذاتا با حقوق شهروندی و جمهوریت که 

محصول مدرنیته اند تضاد آشتی ناپذیر دارند�
- شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در مقطع انقالب، 
از جمله  کارهای جمهوریت  سازو  و  مفاهیم  گنجاندن 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را در قانون 
اساسی به روحانیون تازه به قدرت رسیده تحمیل کرد� 
با هر  او  آغاز آیت اهلل خمینی و حواریون  از همان  اما 
آنچه رنگ و بوی جمهوریت داشت سرناسازگاری نشان 
دادند� عزل بنی صدر، و در سالهای متعاقب آن افزودن 
واژه مطلقه به والیت فقیه و »استصوابی« کردن نظارت 

وسیله  به  انتخابی  نهادهای  محاصره  و  نگهبان  شورای 
عزم  نشانه  همگی  قضایی  دستگاه  و  نظامی  نیروهای 
حکومت والیت مطلقه فقیه و نیروهای تحت امر آن در 
تهی کردن نهادهای انتخابی از مضامین جمهوریت است� 
مطلقه  والیت  مردمی  پایگاه  هرچه  روند  دراین   -
بیشتر  سرکوب  نهادهای  به  آن  تکیه  شده  کوچکتر 
این چهار  در  مردم  از  بسیاری  این همه  با  است�  شده 
اند که در فضای بسته سیاسی  دهه به تجربه دریافته 
ایران برگزاری انتخابات فرصتی است برای ابراز تمایالت 
با والیت  ابراز مخالفت  و  مانده شان  آرزوهای معوق  و 

مطلقه فقیه� 
- این مدعا که شرکت مردم در انتخابات در جهت 
تحکیم پایه های والیت مطلقه فقیه عمل می کند، سخن 
باطلی است که به یکسان از طرف شخص خامنه ای و 
مخالفان دو آتشه شرکت در انتخابات تبلیغ می شود، و 
به  از آن منفعل کردن رای دهندگانی است که  هدف 
اصالح طلبان و میانه روها رای می دهند� برخالف این 
پایه های والیت مطلقه در چهار دهه گذشته در  ادعا 
برابر فشار آرای مردم در دفاع از جمهوریت و مخالفت 
بااستبداد دینی سست تر شده و به موازات آن آگاهی 

های مدنی جامعه ارتقاء یافته است� 
این که تمامیت گرایی ذاتی والیت فقیه هرگز قادر 
به برقراری یک نظام توتالیتر شبیه کره شمالی و یا یک 
دیکتاتوری فاشیستی همانند صدام حسین نشده بیش 

انتخابات: رویاروئی راهبردهای جنگ و صلح!
علی کشتگر
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از هر چیز بخاطر همین وجه جمهوریت نظام حاکم و 
جدی گرفته شدن آن از سوی مردم است�

 نهادهای انتخابی بخشی از حقوق ملت اند که همان 
گونه که اشاره شد چهل سال پیش روحانیون تازه به 
قدرت رسیده خود را مجبور به پذیرفتن آن دیده اند، 
بدون آن که ذره ای به آن اعتقاد داشته باشند� در این 
از  این حق  کردن  کامل  و  پاسداری  مساله  دهه  چهار 
یکسو و تمایل به محدود کردن و حذف کامل آن از سوی 
دیگر، محل نزاع و کشمکش میان مردم و والیت فقیه 
بوده و طبعا میدان انتخابات عرصه اصلی این جدال به 
حساب می آید� انتخاب بنی صدر و عزل او، دوبار انتخاب 
خاتمی و کارشکنی های والیت مطلقه علیه دولت او، 
کودتای انتخاباتی ۸۸ و برآمد جنبش سبز و انتخابات 92 
از حوادث برجسته ای هستند که از خالل آن کشمکش 
میان تمایالت ملی و منویات والیت مطلقه فقیه ادامه 
یافته و بتدریج موجب فرسایش و ریزش پایه های والیت 
و زایش و رویش آگاهیهای سیاسی در ایران شده است� 
می توان به ضرس قاطع گفت که در همه این انتخابات 
ها مطالبات اکثریت رای دهندگانی که به اصالح طلبان 
و میانه روها رای داده اند بسا فراتر از ظرفیت انتخاب 
شوندگان بوده است� بدون کشمکش های دایمی میان 
جمهوریت و اسالمیت و حضور نسبتا گسترده مردم در 
ها و  و گفتمان  تجربه سیاسی  انتخابات های گذشته، 
فرهنگ دموکراسی خواهی جامعه ایران به سطح امروز 

ارتقاء پیدا نمی کرد� 
از کنشگران و گروههای  به برخی  انتقاد مهمی که 
در  شرکت  فراخوان  همواره  که  اپوزیسیون  سیاسی 
رو  میانه  و  طلب  اصالح  جناحهای  از  و  داده  انتخابات 
فعالیت  آنها  وارد است آن است که  اند،  حمایت کرده 
های خود را به سیاست ورزی حکومت محور و دعواهای 
انتخاباتی جناح های حاکم محدود کرده اند� در حالی که 
وظیفه مهمتر جریان های خواهان گذار به دموکراسی 
سیاست ورزی و فرهنگ سازی پیگیر و دائم در جهت 
و رشد جنبش دموکراسی خواهی  ارتقاء جامعه مدنی 
است� عبور از دیکتاتوری به دموکراسی صرفا نه با اتکاء 
به تک بعدی سیاست ورزی حکومت محورآن هم صرفا 
دائم سیاسی  و تالش  کار  با  بلکه  انتخاباتی  مقاطع  در 
و فرهنگی ممکن می شود که در این زمینه جریانات 

سیاسی ایران دچار عقب ماندگی تاریخی اند�
برای مثال مساله درک اهمیت برابری زن و مرد در 
همه وجوه حقوق اجتماعی از جمله ارث، و یا نقد و نفی 
خشونت در گفتار و رفتار سیاسی و فرهنگی و ترویج 
فرهنگ مدارا و یا ضرورت خرافه زدایی از بدنه جامعه و 
مبارزه با هرگونه تعصب و تبعیض مذهبی و درک تاریخ 
ایران و علل ناکامی های گذشته به کار پیگیر فرهنگی 
و سیاسی نیاز دارد که جریانات سیاسی ایران کمتر به 
آن توجه دارند� وقتی سیاست ورزی یک جریان سیاسی 

دارای چنین مختصاتی باشد، فراخوان انتخاباتی آن نیز 
در جامعه تاثیر گذار است و جریانات طرفدار تحریم نیز 
نمی توانند آن را به همکاری با استبداد و یا ذوب شدن 

در جناحی از حاکمیت متهم کنند�
اهمیت انتخابات جاری

ای  ویژه  اهمیت  از  دو  هر  رو  پیش  انتخابات  دو 
برخورداند� انتخابات شوراهای شهر و روستا که در خالل 
آن دهها هزار نفر برای اداره شهرها و روستاهای ایران 
با وجود همه محدودیت هایی که  برگزیده می شوند، 
دستگاههای نظامی و امنیتی برای آزاد برگزار شدن آن 
اعمال می کنند، تا به امروز از دستبرد مستقیم شورای 

نگهبان مصون مانده است�
روستاهای  و  شهرها  اداره  نسبی  واگذاری  نفس   
ایران به مردم وانتخابی بودن مسئولیت اداره شهرها و 
انقالب  در  ریشه  که  است  ایران دستاوردی  روستاهای 
مشروطیت و مبارزات از آن زمان تا به امروز ایرانیان دارد� 
این دستاورد که شهروندان هر منطقه و محله و روستا را 
به عرصه مدیریتی و عملی فعالیت های مدنی و سیاسی 
جلب می کند، به نوبه خود می تواند در تکوین و ارتقاء 
جامعه مدنی و باز کردن فضای سیاسی کشور و بستر 
سازی تشکل های صنفی و سیاسی سهم مهمی ایفا کند�

کشاکش دو راهبرد متضاد
اساسا  استراتژی  دو  آغاز  از  اسالمی  جمهوری  در 
پرچمدار  یکی  اند�  داشته  قرار  هم  برابر  در  متفاوت 
در  دائم  ثباتی  بی  و  قانونی  بی  ایجاد  و  انقالب  صدور 
آن نخست  از  و هدف  است  و کشورهای منطقه  ایران 
ایجاد حکومت های اسالمی در مناطق شیعه نشین و 
در نهایت هم توسعه هرچه بیشتر آنچه انقالب اسالمی 
در جهان اسالم است� نهاد والیت فقیه در ذات مذهبی-

ایدئولوژیک خود متولی این گرایش است�
انگیزه های  از  توان صرفا متاثر  را نمی  این گرایش 
اقتصادی دانست� این نگرش که با خواسته ها و منافع 
ملی ایران به شدت در تضاد است خواهان محدود کردن 

و حذف کامل وجه جمهوریت است�
و  اقتصادی  الزامات  از  متاثر  که  دوم  گرایش  اما   
اجتماعی جامعه ایران است، به ادامه انقالب اعتقاد ندارد 
و خواهان تبدیل جمهوری اسالمی به یک دولت متعارف 
و متعهد به میثاق های بین المللی است� این گرایش 
خواهان تنش زدایی با آمریکا و با کشورهای متحد آن در 
آن منطقه و ایجاد شرایط جذب سرمایه های خارجی به 
ایران است� زاویه اختالف این دو نگرش نه در حد یک 
زاویه کوچک بلکه زاویه های منفرجه و نزدیک به 1۸0 

درجه است�
ساز  سرنوشت  کشمکش  میدان  رو  پیش  انتخابات 
میان این دو گرایش است که با توجه به سالخوردگی 
و بیماری خامنه ای و باال گرفتن کشمکش های پنهان 
پیدا  چندان  دو  اهمیتی  او،  جانشینی  سر  بر  آشکار  و 

کرده است�
به طور فشرده اختالفات راهبردی دو رقیب انتخاباتی 

را می توان چنین خالصه کرد:
-یک طرف خواهان پایان دادن به فعالیت های سپاه 
قدس در کشورهای همسایه و تنش زدایی با همسایگان 
است� در حالی که طرف مقابل بر سیاست منطقه ای 

نظامی محور اصرار دارد�
نقش  فلسطین  مساله  در  خواهد  نمی  طرف  -یک 
کاتولیک تر از پاپ ایفا کند در حالی که طرف مقابل 

همچنان شعار محو اسرائیل می دهد�
- یک طرف می خواهد مناسبات ایران را با آمریکا 
و اروپا عادی سازد و شرایط داخلی کشور را نیز برای 
جلب سرمایه گذاری های خارجی آماده  سازد� در حالی 

که طرف مقابل شروع چنین روندی را آغاز روند نابودی 
بحران  گرفتن  باال  کند�  می  تلقی  اسالمی  جمهوری 
منطقه بویژه افزایش تنش میان کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس و ایران، و ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی ایران که به گسترش فقر و بیکاری روز افزون 
کرده  چندان  دو  را  انتخابات  این  انجامیده، حساسیت 

است�
تولد  بدو  از  که  رئیسی  ابراهیم  انتخابات  این  در 
و  قاضی  ترین  برجسته  امروز  به  تا  اسالمی  جمهوری 
روحانیون  حمایت  با  بوده  کشتار  و  سرکوب  مجری 
تکفیری و فرماندهان سپاه و بسیج و سایر دستگاههای 
تحت امر رهبری برای کسب کرسی ریاست جمهوری 
از  امیدوارند  حامیانش  و  او  است�  شده  میدان  وارد 
سرخوردگی نسبی مردم نسبت به روحانی بهره برداری 
کرده و با شعارهای غیرممکن و عوامفریبانه ای همچون 
سه برابر کردن یارانه ها برای سه دهک پائینی جامعه، 
برکشاندن  داستان  و  بکشانند  دوم  دور  به  را  انتخابات 

احمدی نژاد در سال ۸4 را دوباره تکرار کنند�
به  نسبت  سرخوردگی  که  است  این  هم  حقیقت 
که  تهیدست جامعه  های  الیه  میان  در  بویژه  روحانی 
از آگاهی های سیاسی کمتری نیز برخوردارند به شدت 

گسترده است�
برجام که مهمترین دستاورد روحانی و کابینه او است 
با وجود اهمیت آن در دور کردن خطر جنگ از سر ایران 
است  نتوانسته  ها، طبعا هنوز  تحریم  نظام  و شکستن 
تغییر محسوسی در زندگی اقتصادی الیه های پائینی 

جامعه و در ایجاد اشتغال پدید آورد�
روحانی البته اختیار و اراده تحقق شعارهای انتخاباتی 
پایان  و  احزاب،  آزادی  مورد  در  چهار سال پیش خود 
دادن به حصر رهبران جنبش سبز را نداشت� اما سئوال 
که  اقتصادی  فراگیر  فساد  علیه  چرا  او  که  است  این 
جامعه ایران تشنه مبارزه علیه آن است پرچمدار نشد؟ 
چرا در این میدان که می توانست و می شد مردم را علیه 
شبکه های حکومتی قاچاق و رانت خواری و فساد بسیج 
کرد تا آن حد تعلل و ضعف نشان داد که سرانجام پرچم 
مبارزه با فساد را نهادهای تحت امر رهبر که خود منشاء 
اصلی فسادند باال بردند؟ آیا این تعلل به خاطر غفلت 
روحانی از اهمیت و فوریت این مساله بود و یا بدتر از 
آن به این دلیل بود که ضرب المثل »رطب خورده منع 
این  به  از ورود کابینه روحانی  ، مانع  رطب کی کند« 

عرصه می شد؟ 
روزهای  در  نتوانند  روها  میانه  و  طلبان  اصالح  اگر 
خاکستری  های  بخش  و  سرخورده  های  الیه  آینده 
جامعه را به طرفداری از خود بسیج کنند بعید نیست 
که با دو مرحله ای شدن انتخابات دستگاه اطالعاتی و 
نظامی جمهوری اسالمی رئیسی را بر سر کرسی ریاست 
جمهوری بنشانند و از این طریق گام بزرگی برای هموار 
کردن راه جانشینی او بردارند� در این صورت ایران دوباره 
به دوره احمدی نژاد باز می گردد که این بار عواقب آن 
وخیم تر از گذشته خواهد بود و حتی تمامیت ارضی 

ایران نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت� 
و  مردم  سیاسی  های  آگاهی  رشد  به  توجه  با  اما 
شناختی که جامعه از اهداف هسته اصلی قدرت و تبه 
کاریهای اقتصادی و اجتماعی دوران احمدی نژاد پیدا 
کرده پیروزی رئیسی و یا قالیباف بر روحانی بدون تقلب 
گسترده در انتخابات، بعید بنظر می رسد� با توجه به آن 
که وزارت کشور روحانی انتخابات را برگزار می کند و 
نیز طرف مقابل نیز بنیه ی تکرار کودتای انتخاباتی ۸۸ 
را ندارد، می توان پیش بینی کرد که روحانی برنده این 

انتخابات خواهد بود�

ذاتی  گرایی  تمامیت  که  این 
والیت فقیه هرگز قادر به برقراری یک 
نظام توتالیتر شبیه کره شمالی و یا یک 
صدام  همانند  فاشیستی  دیکتاتوری 
بخاطر  چیز  هر  از  بیش  نشده  حسین 
و  حاکم  نظام  جمهوریت  وجه  همین 
مردم  سوی  از  آن  شدن  گرفته  جدی 

است.
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 مخاطب این مطلب کسانی هستند که خود را مردم 
ساالر می دانند و  مدعی اند که خواستار بهبود وضعیت 
فعلی هستند و البته شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی 
را به علل مختلف فرصتی مناسب برای پیشبرد هدفهای 
در  کنندگان  شرکت  از  دسته  این  شمارند�  می  خود 
انتخابات دالیل مختلفی را برای توضیح و توجیه انتخاب 
خود به میان آورده اند� ۸ دلیل عمده ای که تاکنون مطرح 

کرده اند  و موضوع این نوشتار است از قرار زیرند:
1 ـ شرکت در انتخابات حق است و نباید از حق خود 

چشم پوشید؛
2ـ  با وجود محدودیتها، هنوز قانون اساسی ظرفیتهایی 

دارد که باید از آنها به نفع مردم استفاده کرد؛
3 ـ تصدی امور در قوه مجریه و یا در مجلس توسط 
که  می دهد  اجازه  معتدل  یا  و  طلب  اصالح  نیروهای 

وضعیت کشور بطور تدریجی بهتر شود؛ 
4 ـ هر بار که مردم در انتخابات کم شرکت کرده اند، 

قدرت بدست نیروهای تندرو افتاده است؛
5 ـ تغییر نظام هزینه باالئی دارد و جامعه حاضر به 
راه  نکنیم  انتخابات شرکت  در  اگر  نیست�  دادن هزینه 
و  انقالب  از  هم  مردم  و  انقالب،  مگر  نمی ماند  دیگری 

خشونت خسته شده اند؛
6ـ   در شرایط فعلی امنیت ایران و حتی استقالل ایران 
در خطر است و از آنجا که خطر مداخله خارجی و خطر 
تجزیه کشور وجود دارد، باید با رژیمی که حداقل امنیت 
را تامین کرده است، به نحوی کنار آمد� خطر داعش و 

تجزیه وجود دارد؛
۷ ـ با شرکت در پروسه انتخابات، حداقل می توانیم 
مطالبات خود را مطرح کنیم� اگر تحریم کنیم این امکان 

مهم را از خود سلب می کنیم� و
۸ـ  کسانی که تحریم می کنند پاسخی برای اینکه چه 
باید کرد ندارند و کسی هم نیست که خارج از رژیم صدائی 

داشته باشد� 
باال  ادعاهای  از  برخی  البته در دوره های مختلف     
برای شرکت در انتخابات با شدت بیشتری مطرح شده 
خاتمی،  آقای  توسط  ریاست جمهوری  تصدی  اگر  اند� 
در خرداد 13۷6 را، آغاز  مطرح کردن هشت ادعای باال 
در نظر بگیریم آن هنگام، بیشتر از ادعاهای یک و دو 

برای  می آمد�  میان  به  سخن 
صحیح  ادعاها  ببینیم  اینکه 
این است  بایسته  نه،  یا  هستند 
اگر  کنیم�  بررسی  را  تجربه ها 
20 سال پیش، یعنی در سال 
۷6 بودیم، پیش از تجربه بودیم 
و  می توانستیم بگوئیم حاال که 
یک نامزد اصالح طلب بیرون از 
حلقه اول، وجود دارد، تحریم و 
عدم تحریم انتخابات جمهوری 
بحثی  موضوع  تنها  اسالمی، 
شاید  زمان،  آن  است�  نظری 
قاطعانه  قضاوت  بود  مشکل 
اما  کرد�  دعاوی  این  باره  در 

20 سال گذشته است و ما پس از تجربه هستیم� شاهد 
تجربه های متعددی بوده ایم و می توانیم از آنها در بررسی 
ادعاها استفاده کنیم�  چنین می کنیم و به ادعاها، یکایک، 

می پردازیم:
1ـ  ادعای اول: » شرکت در انتخابات حق است و نباید 
از حق خود چشم پوشید�« در سالهای ۷0 ، در جامعه،  
این خالف حق رواج داده شد� زیرا رأی دادن و در انتخابات 
شرکت کردن حق نیست� در دموکراسی ها بر اصل انتخاب 
که منتخبان حق اعمال حاکمیت را پیدا می کنند، نیز، 
رأی دادن تنها وسیله است� آنچه حق است حق حاکمیت 
حق  دارد�  شهروند  هر  که  حاکمیت  اعمال  حق  است� 
پیدا می کند که شخصی  امکان وجود  زمانی  حاکمیت 
مانند رهبر مذهبی و یا رهبر نظامی یا رهبر حزب پیشرو 
و یا هر صاحب مقام دیگری شریک حاکمیت مردم نباشد، 
چه رسد به اینکه خود را صاحب والیت مطلق دانستن� و 
نیز، وقتی مردمی از حق حاکمیت برخوردار هستند که 
یک قدرت خارجی خود را شریک جامعه ملی در اعمال 
حاکمیت نداند� چه رسد به خود مالک حاکمیت دانستن 
و بجای مردم تصمیم گرفتن� مردم برخوردار از حقوق 
شهروندی مردمی هستند مستقل در اعمال حاکمیت و 
آزاد در ابراز نظر و انتخاب و توانا در گرفتن تصمیم جمعی 
و  به اجرا گذاردن آن� بنابراین، رأی دادن زمانی عمل 
به حق است که انسان حق حاکمیت داشته باشد� یعنی 

زمانی که وسیله، یعنی رأی دادن و هدف یعنی اعمال حق 
حاکمیت با هم این همانی داشته باشند� 

با توجه به قانون اساسی جمهور اسالمی ایران که بر 
اصل والیت مطلقه بنا شده  است و با توجه به این امر 
که قانون شرایط را برای انتخابات منصفانه و سالم و آزاد 
و عادالنه ندارد، شرکت در انتخابات عمل به حق نیست� 
سلب حق از خویش است� البته بر اثر ایستادگی در بیان 
حقیقت و تکرار این حقیقت و نیز واقعیت که شرکت در 
انتخابات حق نیست، این ادعا اکنون دیگر رنگ باخته 
است و از آن کمتر استفاده می شود� اکنون دیگر گفته 
حقی  اسالمی  جمهوری  انتخابات  در  شرکت  نمی شود 
است که باید از آن استفاده کرد� اینک ادعاهای دیگری 

برای توجیه شرکت در انتخابات مطرح می شود�
2 ـ ادعای دوم:  »با وجود محدودیتها، قانون اساسی 
ظرفیتهایی دارد که باید از آنها به نفع مردم استفاده کرد«� 
تجربه آقای خاتمی اولین و طوالنی ترین تجربه تصدی 
بر  این تجربه ۸  سال طول کشید�  اصالح طلبان است� 
خالف ادعا، نه تنها ظرفیتی در قانون اساسی یافت نشد، 
بلکه از دوره آقای خاتمی به بعد بر قدرت ولی فقیه افزوده 
نیز شد� نه تنها قدمی برای کم کردن قدرت او برداشته 
نشد بلکه بر مطلق العنانی، بنابراین، حوزه عمل او افزوده 

نیز شد� برای نمونه چند مورد را ذکر می کنیم:
- حکم حکومتی برای اولین بار در صحن مجلس در 
مورد مطبوعات و بعد در مورد تأیید صالحیت آقای معین، 

هشت ادعای موافقان شرکت در انتخابات در آینه بیست سال تجربه
مهران مصطفوی
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بکار رفت� این امر عادی جلوه داده شد� حکم حکومتی 
را آقای خمینی،بر خالف قانون اساسی رسم کرد� پس 
امری  عنوان  به  آن  با  اصالح طلبان  ولی  نبود�  قانونی 
پذیرفته شده برخورد کردند� با این برخورد، عمال اختیارات 
رهبر در قانون اساسی شد کف اختیارات او� دادگاه ویژه 
روحانیت نیز با حکم خالف قانون اساسی آقای خاتمی 
ایجاد شد� آقای منتظری هم به تکرار گفت خالف قانون 
اساسی است� اما نخست در مرداد 1369، بود که آئین نامه 
و بنابر آن دادسرا و دادگاه ها پیدا کرد و سپس، در سال 
13۷9، در حکومت اصالح طلبان بود که »قانونی« شد 
(ماده 2۸ آئین دادرسی مدنی) و در بودجه دولت ردیف 
پیداکرد� مجمع تشخیص مصلحت را باز آقای خمینی 
وارد  اساسی«،  قانون  به هنگام »بازنگری  اما  مقرر کرد� 
قانون اساسی شد و در حکومت آقای خاتمی، برای مهار 
او و تحمیل سیاستهای رهبر  به حکومت او تشکیل شد� 
تعیین خطوط کلی سیاست اقتصادی و سیاست خارجی 
از آن رهبر شد و او هم از این اختیار استفاده و درواقع 
سوءاستفاده کرد� مداخله مستقیم در عزل و نصب وزیران 
هم اختیاری بود که آقای خامنه ای به خود داد� بعد در 
حکومت احمدی نژاد، مداخله او علنی تر شد و امری عادی 

گشت�
     تا خرداد 1360، تجاوزهای آقای خمینی از قانون 
اساسی به او تذکر داده می شد� اما از آن پس، تا وقتی که 
مجلس زبان به شکوه گشود، تذکر نیز داده نمی شد� تا 
اینکه در اواخر دهه شصت مجلس از نقض مستمر قانون 
علت  که  آورد  عذر  آقای خمینی  و  کرد  اساسی شکوه 
جنگ و حالت اضطراری بوده  است� قول داد از آن پس، 
قانون اساسی را رعایت کند�  نه تنها به قول خود عمل 
نکرد، بلکه دم از والیت مطلقه فقیه زد� آقایان رفسنجانی 
و خامنه ای، به استناد دستور خالف قانون اساسی آقای 
خمینی، کمیته بازنگری را مأمور وارد کردن والیت مطلقه 
فقیه در قانون اساسی کردند� بدین تریب، همه آن قانون 
شکنی ها مجوز وارد شدنشان به  قانون اساسی شد� تفسیر 
قانون اساسی هم با شورای نگهبان دست نشانده رهبر 
است� از این رو، این ادعا که قانون اساسی حاضر ظرفیتهای 
زیادی دارد که می توان آنها را به نفع مردم بکاربرد، رنگ 
باخته است� 20 سال گذشت و حتی یک قانون در رابطه 
نه در زمان اصالح طلبان که  با حقوق مردم وضع نشد 
دو قانون اصالح قانون انتخابات و قانون مطبوعات را کنار 

گذاشتند و نه پیش و نه بعد از آن�
3 ـ ادعای سوم: »تصدی دو قوه مجریه و مجلس، 
حتی یکی از آن دو، توسط نیروهای اصالح طلب، اجازه 
خواهد داد که امور بطور تدریجی بهتر شوند«� تاکنون، 
هیچ گونه دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نشده است� یعنی 
ارائه  امور،  تدریجی  شدن  بهتر  بر  دال  ارقامی  و  آمار 
نشده است� وقتی سخن از بهبود وضعیت می کنیم، کدام 
میزان  فقر؟  میزان  داریم؟  نظر  مد  را  وضعیت  از  وجه 
بیکاری؟ میزان اعتیاد؟ تعداد کودکان خیابانی؟ تعداد زنان 
بی سرپرست؟ وضعیت آموزش و پرورش؟ میزان خرافات 
در جامعه؟ میزان دزدی و موارد تقلب و جرم در جامعه؟ 
داخلی؟  تولید  واردات؟  میزان  بدهی دولت؟  تورم؟  نرخ 
تعداد زندانیان سیاسی؟ تعداد اعدامها؟  وضعیت محیط 
زیست ایران؟ بهبود رابطه با کشورهای خارجی؟ صیانت 
از حقوق ملی مردم ایران؟ خروج مغزها از کشور؟ تسهیل 
با شتاب  ایران که  ایرانی های مهاجر؟ طبیعت  بازگشت 
بیابان می شود؟ کدامیک از ویران گری ها بهبود می یابند؟ 
کدام  یک روزافزون نیست؟ حتی خود مسئولین حاکم هم 
مدعی بدی وضعیت هستند� البته هر یک دیگری را مقصر 
بدتر شدن وضعیت قلمداد می کند� آقای روحانی که 4 
سال پیش مدعی بود »برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 

روزه وجود دارد که می توانیم در یک زمان کوتاه تحول 
اقتصادی در کشور به وجود آوریم«، حاال می گوید 10 

حکومت هم بیایند نمی توانند مسائل کشور را حل کنند�
انتخابات  در  مردم  که  بار  »هر  چهارم:  ادعای  ـ   4
تندرو  نیروهای  بدست  قدرت  اند  کرده  شرکت  کم 
افتاده است«� به تازگی، دروغی ساخته اند که بنابر آن، در 
همه جا، تحریم انتخابات به زیان تحریم کنندگان و بسود 

اقتدارگرایان تمام شده است�
    در مورد این ادعا کافی است که انتخابات سال ۸۸ 
را در نظر بگیریم� به گفته اصالح طلبان باالترین میزان 
شرکت در دادن رأی، در آن انتخابات روی داد� اما حاصل 
آن انتخاب دوباره آقای احمدی نژاد شد� پس میزان باالی 
خانم  نیست�  سخن  مهم  ـ  باال  بسیار  ـ حتی  شرکت 
رهنورد بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ را یادآور شویم� 
او گفته بود خوب شد که آقای موسوی انتخاب نشد چون 

تغییری حاصل نمی شد� برای اینکه نمی گذاشتند�
برای نظام والیت فقیه، شرکت مردم در دادن       
رأی، تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظام ، در رابطه 
با دنیای خارج است� هر زمان احساس کند آن شرکت 
تقلب های  به  دست  گردد،  خودکامگی  مخل  می تواند 
بزرگ می زند�  بعد هم از شرکت کنندگان می خواهد که 
بپذیرند که تقلبی صورت نگرفته است و تظاهرات خیابانی 
فتنه ای بوده است که می باید خود را از آن مبرا کنند� 
کاری که کلیه نامزدهای انتخابات مجلس حاضر و کلیه 
وزرای حکومت آقای روحانی انجام دادند� بدیهی است که 
مدعی اصلی و مدعیان فرعی فراموش می کنند که »تند 
رو« اصلی آقای خامنه ای است� آنها که به اطاعت از او 
ملزم می شوند، اصوال تندرو و معتدل و اصالح طلب، به 
قول آقای خامنه ای، بالهای نظام هستند که او از آنها برای 

پرواز در پهنه قدرت استفاده می کند�

    اما این سخن که تحریم همواره به زیان تحریم 
را هم  تمام شده است  اقتدارگرایان  به سود  و  کنندگان 
تاریخ معاصر ایران و هم مصر و تونس و روسیه و کشورهای 
اروپای شرقی، تکذیب می کنند� زیرا تحریم انتخابات بود 
که سبب شد  هم مردم این کشورها آن را رأی منفی به 
حاکمیت خویش بدانند و هم رژیم ها را تک پایه و فاقد 
مشروعیت گرداند� به ترتیبی که به محض تغییر تعادل 
خارجی از پا درآمدند� بدون خطر هم از پا درآمدند زیرا 
فاقد پایگاه داخلی بودند� هرجا بدیل نیرومند وجود داشت، 

بدون نیاز به انقالب، تحول قطعی نیز انجام شد�  
نکنیم  انتخابات شرکت  در  »اگر  پنجم:  ادعای  5 ـ 
راه دیگری نمی ماند مگر انقالب و مردم هم از انقالب و 
خشونت خسته شده اند تغییر نظام هزینه باالئی دارد و 

جامعه حاضر به دادن هزینه نیست«�
    مدعیان، این ادعا، انقالب و خشونت را یکی کرده و 
از یاد می برند که انقالب و تغییر نتیجه رسیدن خشونت 
به حد اشباع و تخریب نیروهای محرکه درحد به خطر 
انداختن حیات ملی است� از یاد می برند که حاصل جمع 

خشونتهای پنهان و آشکار ناشی از وجود حاکمیت را طی 
حداقل 20 سال احیر محاسبه کنند�  خشونت ناشی از فقر 
و بدبختی، خشونت ناشی از رانتهای بی حساب حاکمان، 
خشونت ناشی از تخریب نیروهای محرکه، از نسل در سن 
دستگاه  جامعه، خشونت  محرکه  نیروهای  دیگر  تا  کار 
می گیرد  نظام صورت  حفظ  برای  تنها  که   ��� و  قضائی 
را در نظر نمی گیرند� مدعیان این امور میزان اعدامها و 
دیگر احکام سنگین و غالبا بی سبب قانونی اما الزم برای 
سنگین کردن جو ترس را در نظر نمی گیرند� در عوض، 
کشته شدن احتمالی چند انسان  را در پروسه تغییر بزرگ 
می کنند� آنها زندگی انسانهای شرافتمندی که سالها پشت 
اینکه  نمی کنند�  لحاظ  را  می برند  بسر  زندان  میله های 
خانواده های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی چه خشونتی 
از هم پاشیده  را تحمل می کنند را در نظر نمی گیرند� 
شدن  خانواده ها بر اثر مهاجرت را نمی بینند� مهاجرت 
مغزها را که به لحاظ اقتصادی تخریبی بزرگ است، در 
نفر  تنها در 20 سال اخیر 500 هزار  نظر نمی گیرند�  
در تصادفات رانندگی کشته شده اند براستی اگر دولتی 
حقوقمدار در ایران حاکم بود نمی توانست از این میزان تا 
حد زیادی بکاهد؟ براستی اگر جان و منزلت انسان ارزش 
داشت چنین امری واقع می شد؟ کسی مدعی نیست که 
با تغییر رژیم در ایران، خشونت ها نیز، همه و درجا، از 
میان می روند� اما هر با انصافی می تواند درک کند رژیمی 
نهاد والیت  کار  و  اصلی می کند  را وسیله  که خشونت 
مطلقه فقیه آن اشاعه خشونت است، هر روز که از عمرش 
می گذرد، بر خشونت های هستی سوز می افزاید و ایرانیان 
بیشتری قربانیان خشونت ها می شوند� طبیعت ایران نیز� از 
این رو، تغییر رژیم برای استقرار حاکمیت مردم آغاز پایان 
دادن به کاربرد خشونت بعنوان روش حکمرانی خواهد 
بود� هزینه بسیار یاال را سالیان سال است که می پردازیم�

6ـ  ادعای ششم: »در شرایط فعلی امنیت ایران و حتی 
استقالل ایران در خطر است و از آنجا که خطر خارجی و 
خطر تجزیه کشور وجود دارد، با رژیمی که حداقل امنیت 
را تامین کرده است، باید به نحوی کنار آمد� خطر داعش و 
تجزیه نیز وجود دارد«� فراموش نکنیم که آقای خامنه ای 
نیز به مدعیان پیوست و در این ادعا شریک شد� چهار 
سال قبل، او گفت: »اگر نظام را هم قبول ندارید بخاطر 
ایران رای دهید«� این سخنان زمانی گفته شد که برجام 
به انجام نرسیده بود و طوری تبلیغ می شد که انگار آقای 
روحانی خواستار مذاکره با امریکاست و آقای خامنه ای 
مخالف است� اما همگی شاهد بودیم که آقای خامنه ای 
او توافقی را  انجام رسانید�  توافقی را که می خواست به 
می خواست که با آن نه رابطه با غرب و آمریکا عادی شود 
و نه گشایشی در درون کشور ایجاد شود و نه اصل مسئله 
هسته ای ایران حل شود� تازه اندکی بعد از امضای قرارداد 
وین نیز به جای تشنج زدائی، ایران مستقیما وارد جنگ 
سوریه شد و  به نام مردم ایران از رژیمی جنایتکار دفاع 
کرد و می کند� آیا چهار سال بعد از رئیس جمهور شدن 

وظیفه جامعه مدنی شناخت و شناساندن هر چه بیشتر حقوق شهروندی 
است. ایستادگی و دفاع از این حقوق است. این رفتار باعث حواهد شد که فضای عمل 
حاکمیت کوچک و کوچکتر شود. اما شرکت در بازی قدرتمداران غاصب دولت و تن 
دادن به روش »وارد محاسبات قدرت شدن برای تاثیرگذاری«، از سوئی فضای عمل 
رژیم را نه تنها تنگ نمی کند بلکه امکان این فضا را هرچه گسترده تر می کند و دست 
رژیم را در مانور دادن  هرچه بازتر می کند و از سوی دیگر هویت گروه مردمساالر را 

مخدوش می کند و سیر کم کردن توقعات تسریع می شود.
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آقای روحانی و سه سال بعد از امضای آن قرارداد، ما از 
بحران سخت داخلی/خارجی بیرون آمده ایم؟ آیا نمی دانیم 
که خطوط اصلی سیاست خارجی را رهبر تعیین می کند 
از  بار که سخن می گوید،  رهبری که کلمه دشمن هر 
دهانش نمی افتد؟ اگر نیک بنگریم می بینیم که هر اندازه 
عمر این نظام طوالنی تر شود امنیت، در نتیجه، استقالل 
ایران بیشتر بخطر می افتد� بر بحرانهای داخلی/خارجی که 
امنیت ایران را به خطر می اندازند، باید کج رفتاری که با 
اقلیت سنی و اقلیتهای قومی در ایران می شود را نیز اضافه 

کرد که بس نگرانی آور است�
 

انتخابات  پروسه  در  شرکت  »با  هفتم:  ادعای  ـ   7
حداقل می توانیم مطالبات خود را مطرح کنیم� اگر تحریم 
کنیم این امکان مهم را از خود سلب می کنیم« � ابهام این 
ادعا را باید روشن کرد تا دانست از حقیقت چیزی در آن 

هست یا خیر� دو ابهام نظر گیر هستند:
    اول اینکه نوع مطالبات کدام است و هدف از طرح 
آن چیست؟  اگر هدف از طرح مطالبات سهم گیری از 
رژیم باشد، یک معنی دارد و این معنی پذیرفتنی نیست و 
اگر هدف از مطالبات پرداختن به حقوق مردم و باال بردن 
سطح فرهنگ دمکراسی باشد معنائی دیگر پیدا می کند� 
بدین معنی بطور پی گیر باید به طرح مطالبات پرداخت� 

روش پرداختن به آن مسئله دیگر است�
   دوم اینکه این ادعا که زمان انتخابات مردم بیشتر 
پیگیر مسائل خود و جامعه و کشور خود می شوند می تواند 
درست باشد� اما از دیدگاه کنشگر سیاسی مطالبات را، 
وقتی حقوق هستند، باید بطور مستمر پی گرفت� تا زمانی 
که مطالبات بدست نبامده اند، نباید از پای نشست� برای 
نمونه،  بعنوان  مستمر،  پی گیری  اهمیت  کردن  معلوم 
مطالبات  به  مستقیما  که  می شوم  یادآور  را  تجربه ای 
درباره انتخابات و حقوق مردم مربوط است� 10 سال قبل، 
شماری از حقوقدانان و فعاالن اصالح طلب و تحول خواه 
کشور کمیته ای را تحت عنوان »کمیته دفاع از انتخابات 
آزاد، سالم و عادالنه«، تشکیل دادند� بعد از برگذار کردن 
تعدادی جلسه برای تعیین پیش شرطهای انتخابات آزاد، 
را  انتخابات  برگزاری  شرط  پیش   20 عادالنه،  و  سالم 
تعیین کردند� از دید نگارنده کاری بسیار مثبت بود� پر 
واضح است که شرایط تعیین شده در کادر قانون اساسی 
نظام والیت فقیه نمی گنجید� اما کمیته برای این پرسش 
بند متحقق  اگر در نظام جمهوری اسالمی آن 20  که 
کسانی  نکرد�  معلوم  پاسخی  کرد،  خواهد  چه  نگشت، 
که در آن کمیته عضویت داشتند در انتخاباتی شرکت 
کردند و می کنند که هیچیک از آن 20 پیش شرط را 
رعایت نمی کند� تجربه می گوید روش بکار رفته نادرست 
بوده است�  بنابر تجربه، چنین برخوردی با انتخابات، با عذر 
طرح مطالبات، راه بجائی نمی برد و این فکر را که راه کاری 
وجود ندارد را نیز القاء می کند� مطالبه کنندگان ناگزیر 
باید بدانند که از شرایط الزم برای ایجاد اعتماد در مردم  از 
سوی بدیل، راه کار بکاربردنی توسط مردم پیشنهادکردن 
و شفاف سخن راندن است� دمکراسی با ابهام همخوانی 
میزان  امروز  بحرانی  و  بسیار سخت  و در شرایط  ندارد 
شفافیت مواضع اهمیت بسزائی دارد� اگر کنشگر سیاسی 
برای یک انتخابات آزاد 20 شرط تعیین کند و خود به 
آنها عمل نکند، آیا بجای بیادآوردن توانائی، ناتوانی را به 
شهروندان القاء نمی کند؟ آیا مردم نخواهند گفت واعظان 
غیر متعظ هستند و دولتیان و مخالفان آنان از یک قماش 
هستند؟  مهم تر از همه این که طرح مطالبه وقتی بدیل 
نماد آن نیست بمعنای نبود بدیل نیست؟ به معنای اعالن 
ناتوانی نیست؟ اطمینان دادن به رژیم که حتی مزاحم 
جدی در تجاوز به حقوق ندارد نیست؟ آیا رژیم مطمئن از 

فقدان مزاحم، هر چه را که خواست، نمی کند؟ بدین سان، 
مطالبه گر حقوق، نخست باید مکان خویش را برگزیند 
که سرای حقوقمندی است و نه محدوده رژیم و سپس 
شهروندان را به عمل به حقوق خویش و روی آوردن به 
بدیل مصمم به یافتن جامعه برخوردار از حقوق، بخواند�  

۸ـ  ادعای هشتم: »کسانی که تحریم می کنند پاسخی 
برای اینکه چه باید کرد ندارند و خارج از رژیم، کسی هم 
نیست که صدائی داشته باشد«�  نخست بدانیم کسانی 
تنها  ندارند�  برنامه  خود  می گویند  سخن  اینگونه  که 
برنامه آنها دقاع از اعتدالگرایان و یا اصالح طلیان و گاهی 
جنایتکاران بنام برای جلوگیری از روی کار آمدن »بدتر« 
است� خود را در نفی دیگری تعریف می کنند و تاکنون 
هم موفق نشده اند توضیح دهند چه چیز این رژیم را و 
چگونه می خواهند اصالح کنند� اما تحریم فعال قبل از 
هر چیز یعنی رأی دادن به حق حاکمیت خویش� معنای 
تحریم این است که شهروندان ایران کاری نکنند که خود 
را نادان از حقوق خویش و یا بدتر، دانا به حقوق خویش 
فلج کننده  ترسی  گرفتار  و  خود  ناتوانی  از  مطمئن  اما 
جلوه دهند� معنای تحریم این است که جهانیان ایرانیان 
از آن  برخورداری  بر  و مصمم  از حقوق خود  آگاهی  را 
بدانند و نپندارند مردم پشتی نظام هستند و دریابند که 
ملت ایران این رژیم جبار را که مانع عمل به حقوق است، 
نمی خواهد و می خواهد جای این رژیم، رژیمی حقوق 
محور در ایران مستقر شود� پس، با تحریم، عزم ملی بر 
تغییر اظهار می شود که خود پایه گذاری تغییر است� این 
حداقل کار است� کار بعدی که معنی تحریم را مشخص 
و شفاف می کند، ورود در عمل در همه سطوح است تا 
که رابطه ها بر اساس حقوق برقرار شود� برقرارکردن این 
رابطه ها کاری است که جامعه می تواند بکند و ربطی هم به 
رژیم ندارد� با اینکار به تدریج قلمرو رژیم تنگ می شود و 
با ارتباط حلقه های مختلف جامعه مدنی، جنبش عمومی 
می تواند تغییر، یعنی رسیدن به هدف اول را که جانشین 
با نظام حقوق مدار است میسر کند�  کردن نظام جبار 
البته کسانی هستند که بتوانند در امر انتقال حاکمیت به 
مردم ایران نقش مهم بازی کنند تا این گذر در آرامش 

صورت پذیرد�
    پس تحریم کنندگان فعال یک برنامه مشخص دارند 
و آن استقرار دمکراسی از طریق خود مردم است�  بخاطر 
این است که تحریم کردن را هدف نمی شناسند و روش 
می شناسند� بدین خاطر است که مرتب هشدار می دهند 
رأی دادن و رأی ندادن، وقتی از روی آگاهی به حقوق 
نباشد، باقی ماندن در مدار قدرت و دائم رابطه خود را با 

آن تنظیم کردن است� 
کسانی هستند که رای نمی دهند برای اینکه منتظر 
هستند دستی از خارج بیاید و وضع را عوض کند� این 
افراد نیز رفتارشان از روی ناتوانی است� از این روست که 
رأی دادن و رأی ندادن وقتی تنظیم رابطه با قدرت باشد 
و نه عمل کردن به حق حاکمیت، گویای غفلت از حقوق 
شهروندی است� بنابراین، برای بیرون آمدن از مدار بسته 
بد و بدتر، و بازیچه بدترین نشدن می باید از تاریکی رأی 
دادن و رأی ندادن بخاطر این یا آن تنظیم رابطه با قدرت، 
به روشنی شناختن حقوق خویش و عمل به این حقوق، 
فعال  کنندگان  تحریم  برنامه  و  سیاست  این  عبورکرد� 
است� از دید آنها با جامعه است که باید سخن گقت و نه 
با قدرت� زیرا تا ما عوض نشویم رژیم عوض نمی شود� این 
نکته اساسی است که باید به آن بیشتر پرداخت� زمانی 
که ما مردم به حقوق خود عمل کنیم و حقوق یکدیگر 
را رعایت کنیم، رژیم خود بخود می رود� تحریم کنندگان 
ایران  مسائل  برای  دارند  برنامه  ایران  آینده  برای  فعال 
راه حل پیشنهاد می کنند و آنها را بطور مرتب با مردم در 

میان می گذارند�
 نتیجه گیری 

     تجریه 20 سال اخیر در ایران گویای این واقعیت 
در  که  کسانی  سوی  از  شده  مطرح  ادعاهای  که  است 
انتخابات شرکت می کنند پایه ندارد� در این نظام، وقتی به 
پای صندوق رأی می رویم چه بخواهیم چه نخواهیم قبول 
می کنیم که ولی فقیه صاحب اختیار مطلق ما و کشور 
ماست و این بدترین است� رأی دادن اعتراف به ناتوانی 
و ناامیدی است� نوعی التماس از »رهبر« است که اجازه 
بدهد وضعیت بدتر نشود� بلکه او استدعای ما را قبول کند 
بگذارد وضعیت بدتر از اینکه هست نشود� باوجود این، 
وضعیت کشور بطور مستمر بدتر می شود� بدتر می شود 
زیرا وارد بازی انتخاب بین بد و بدتر شدن، تسلیم شدن 
به بدترینی است که این بازی را بر ما تحمیل می کند� 
آیا کسانی به غیر از رهبر و گردانندگان سپاه که بدترین 

هستند اینکار را تصدی می کنند؟
 مبلغین رأی دادن به ریشهری ها و رئیسی ها، کسانی 
که پورمحمدی را بعنوان وزیر قبول کردند چگونه اکنون 
می توانند از گذشته سیاه رئیسی صحبت کنند؟ کسانی که 
می گفتند کشتار سال 6۷ مسئله روز نیست، اکنون چگونه 
می خواهند دست بکار بسیج مردم برای انتخاب نشدن 
رئیسی گردند؟ از زمانی که بنابر مهندسی انتخابات شده 
  است تا امروز، بی آنکه جا برای تردید باشد، تصدی ریاست 
جمهوری از سوی این یا آن شخص با این و آن منش، و یا 
این و آن ترکیب مجلس، نیاز رژیم به بقا که گویا »اوجب 
واجبات« است، را تعیین کرده  است و نه خواست های مردم 
و، نیز، نه حل مسائلی که نظام والیت مطلقه فقیه ایجاد 
می کند و برهم افزوده می شوند� بن  مایه دالیل موافقان 
شرکت در انتخابات ناتوانی و نا امیدی و ترس و بی برنامگی 
و فقدان بدیل توانمند است� غافل از این که همین دالیل 
تناقض قول با فعل آنها را آشکار می کند� چراکه اقتضای 
بجای دستمایه  این است که  و کردار  گفتار  در  صداقت 
کردن ناتوانی و ناامیدی و��� به برانگیختن توانائی و امید 
و��� و توانمند کردن بدیل بپردازند� غافل کردن مردم یک 
از  امید و شجاعت، بس وخامت بارتر  و  توانائی  از  کشور 
القای  زیرا  است�  رژیم  قوای سرکوب  توسط  ویران گری 

ناتوانی و یأس و ترس، سرکوب را کارسازتر می کند� 
    وظیفه جامعه مدنی شناخت و شناساندن هر چه 
بیشتر حقوق شهروندی است� ایستادگی و دفاع از این 
حقوق است� این رفتار باعث حواهد شد که فضای عمل 
بازی  در  اما شرکت  و کوچکتر شود�  حاکمیت کوچک 
»وارد  روش  به  دادن  تن  و  دولت  غاصب  قدرتمداران 
محاسبات قدرت شدن برای تاثیرگذاری«، از سوئی فضای 
عمل رژیم را نه تنها تنگ نمی کند بلکه امکان این فضا را 
هرچه گسترده تر می کند و دست رژیم را در مانور دادن  
هرچه بازتر می کند و از سوی دیگر هویت گروه مردمساالر 
را مخدوش می کند و سیر کم کردن توقعات تسریع می 

شود� 
این است که در شرایط فعلی، مبارزه  بر  نگارنده      
برای کمک به استقرار حاکمیت ملی، به اتخاذ سیاستهای 
بسیار شفاف در رابطه با نظام جمهوری اسالمی و قدرتهای 
خارجی، نیاز است� به تکرار باید هشدار داد که استقالل 
و آزادی دو اصل پایه دمکراسی هستند و باید مستقل از 
رژیم و قدرتهای خارجی به مبارزه ادامه داد� هر گونه ابهام، 
یعنی کمک گرفتن از نظام و یا بخشی از آن و یا کمک 
گرفتن از آمریکا و یا دیگر قدرتهای خارجی، به کج راهه 
رفتن و استبداد را تقویت کردن است� ایران هنوز فرصت 
سربلند کردن را دارد� تا هنوز فرصت هست باید سرها را 
که به عالمت تسلیم در سینه  فرو رفته اند، بسان پرچم 

استقالل و آزادی برافراشت�
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در  زیادی  های  بحث  سیاسی  پوپولیسم  مورد  در 
ریشه  های  به  کمتر  اما  است�  مطرح  ما  امروز  جامعه 
تئوریک آن اشاره شده و یا تمام زوایای آن به ارزیابی 

گذاشته شده است�
در  پوپولیسم  تئوریک  پایه  های  بحث  از  پیش   
شود�  گفته  پرسش پاسخ  چندین  ابتدا می بایست به 

اول، آیا پوپولیسم یک ایدئولوژی است؟
لیبرالیسم،  مثل  ایدئولوژی  یک  پوپولیسم   
کمونیسم، کاپیتالیسم و ناسیونالیسم نیست� پوپولیسم 
یک ایدئولوژی نیست اما بر چهارچوب یک ایدئولوژی 
می نشیند� در غرب گروهی  اعتقاد دارند که پوپولیسم 
یک ایدئولوژی است با مرکزی بسیار نحیف�این عقیده 
به دالئل مختلف مورد تردید بسیار قرار گرفته و مردود 

شناخته شده است�
به راست سیاسی مربوط  پوپولیسم فقط  آیا   دوم، 
می شود و یا چپ سیاسی هم با آن دست و پنجه نرم 
می کند؟  در اروپا پوپولیسم بیشتر به راست سیاسی 
مربوط می گردد اما در آمریکای التین به گروه  های 
ارتباط پیدا می کند� پوپولیسم هم در طرف  چپ گرا 
راست سیاسی و هم چپ سیاسی در عرصه سیاست 
ظهور پیدا می کند� در اروپا پوپولیست ها در فرانسه، 
در  اند�  آمده  سیاسی  عرصه  به  آلمان  و  ایتالیا  هلند، 
سیاسی  افراطی  راست  جایگاه  از  ترامپ  آمریکا، 
است�  در  کرده  ظهر  ظهور  کشور  این  سیاست  در 
اکوادور و  آمریکای التین، در کشورهای پرو، ونزوئال، 
بولیوی، پوپولیست ها پا به عرصه سیاست گذاشته اند� 
فرهنگ  از  جدید  شکل  یک  پوپولیسم  آیا  سوم، 
در  خاصی   شرایط  در  فقط  پوپولیسم  است؟  سیاسی 
فرهنگ  و  فرهنگ  می دهد�  بروز  را  خود  کشور  یک 
کمتر  که  هستند  پایدار  نسبتا  مقوله  دو  سیاسی 
گیرند�  می  قرار  سیاسی  خاص  شرایط  دستخوش 
پوپولیسم  نگردد،  ایجاد  خاص  شرایط  این  که  زمانی 
پوپولیست ها  و  می دهد  دست  از  را  خود  بروز  قدرت 

نمی توانند در صحنه سیاست حضور یابند� 
چیست؟  دموکراسی   با  پوپولیسم  رابطه  چهارم، 
دموکراسی   به  که  دارد  را  آن  پتانسیل  پوپولیسم 
ضربه  های پایدار بزند و نهادهای دموکراتیک را کامال 

می  پوپولیسم  کند�  ضعیف 
جامعه  در  را  توقعاتی  تواند 
ظرفیت  های  که  نماید  ایجاد 
را  کشور  یک  درون  جاری 
به  و  داده  قرار  الشعاع  تحت 
عدم ثبات سیاسی کمک کند� 
در عین حال، بعضی  از حرکت 
توانند  می  پوپولیستی  های 
مشکالت  متوّجه  را  جامعه 
این  از  بیش  اگر  کنند�  خود 
به  توانند  می  نیابند،  قدرت 
کمک  هم  دموکراسی   روند 

کنند�
فاشیسم  رابطه    پنجم، 

و  دموکراسی   به  فاشیست ها  چیست؟  پوپولیسم  با 
که  حالی  در  ندارند،  اعتقادی  دموکراتیک  نهادهای 
فاشیسم  گیرند�  می  بهره  نهاد ها  این  از  پوپولیست ها 
کنند�  مردم خاصی  صحبت می  از  هردو  پوپولیسم  و 
مردم در قاموس سیاسی آنها تعریف مخصوص خودرا 

دارد که به آن خواهیم پرداخت�  
سه مقوله بنیادی در پوپولیسم

مردم »خاص« 
و  سیاسی  های  کنش  در  مقوله  سه   به   پوپولیسم 
بنیان  مقوله  این سه   نماید�  می  توجه  اجتماعی خود 

اندیشه ای پوپولیسم را در بر می گیرند� 
در  مردم  اما  میکنند  تکیه  مردم  بر  پوپولیست ها 
جامعه را در  یک  در  مردم  همه  آنها  سیاسی  قاموس 
بر نمی گیرد� این مردم، مردم خالص (Pure) ، درست 
(Proper) ، سخت کار (Hard Working) ، از نظر اخالقی  
 (Incorruptible)  و از فساد مبرا (Morally Pure) خالص
هستند� زمانی  این مردم از نژاد خاصی  می آیند� برای 
نژاد  رنگ  پوپولیستی  حرکت  های  از  بسیاری  همین 

پرستانه دارند�
به  جامعه  درون  یک  مردم  بندی  تقسیم  این   
را در  از مردم  پلورالیسم سیاسی ضربه زده و بخشی 
مقابل بخش دیگری قرار می دهد� اگرچه پوپولیست ها 
در ابتدا آنچنان بر تقسیم مردم اصرار نمی ورزند اما در 

عمل جامعه را تقسیم می کنند و نهاد های دموکراتیک 
و سیاسی را طوری شکل می دهند که آن بخش مردم 
در  پوپولیسم  اینجا  گیرند�  بر  در  را  خود  توجه  مورد 
نهایتا نهادهای  و  می گیرد  قرار  دموکراسی   مقابل 

دموکراتیک را تضعیف می نماید� 
بر  دست  دموکراتیک  نهادهای  از  پوپولیست ها 
در  پایی   آنها  دموکراتیک  نهاد  های  اما  دارند  نمی 
سیاست  ابتدا  ایران، از  در  ندارند�  سیاسی  پلورالیسم 
پوپولیستی داشته  ما رنگ کامال  انقالب کشور  از  بعد 
است� مردم به طرفداران اسالم ناب محّمدی و اسالم 
آمریکایی ، انقالبی و سازشکار، با بصیرت و بی  بصیرت، 
انقالب،  طرفدار  و  خاشاک  خس و  لیبرال،  و  انقالبی 
حامی  فتنه و مخالف فتنه، و اکنون 4 در صد و 96 در 

صد تقسیم گردیده اند�
 روشنفکران اصالح طلب که بعدها در دام پوپولیسم 
خودی  غیر  و  خودی  به  را  سیاسی  نیروهای  افتادند، 
تقسیم نمودند� آنها از این غافل بودند که تقسیم مردم 
به پلورالیسم سیاسی که پیش شرطی برای ایجاد نهاد 
اصالح  یک  زند�  می  ضربه  است  دموکراتیک  هایی 
باشد  داشته  اعتقاد  دموکراسی   به  نمی تواند  طلب 

و همزمان پلورالیسم سیاسی را  نفی کند� 
اکثریت  واژه  بار  اولین  برای  نیکسون  آمریکا  در 
خاموش  (Silent Majority) را بکار برد� بعدها مسیحیان 
خط راستی  که از ریگان در انتخابات ریاست جمهوری 

پوپولیسم در سیاست و انتخابات کشور
مهدی نوربخش
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 Moral) اخالقی   اکثریت  واژه  کردند،  حمایت  آمریکا 
در  ترامپ  نمودند�  انتخاب  خود  برای  را    (Majority

کمپین انتخاباتی خود می گفت »تنها چیزی که مهم 
است اتحاد مردم است� برای اینکه بقیه مهم نیستند�« 
تشویق  را  مردم  که  انگلیس  راستگرای  رهبر  نایجل 
نمود تا به خروج  انگلیس از اتحادیه اروپا رای دهند، 
می گوید، »52 در صد از مردم که به خروج انگلیس از 
اند، مردم واقعی  هستند�« در  اروپا رای داده  اتحادیه 
هند دولت مودی از تظاهرات هندو های رادیکال که با 
آن 2000 مسلمان را می کشند به راحتی  می گذرد، 
هستند�  هند  هندوهای  او  برای  مردم  آنکه  خاطر  به 
در لهستان ویکتور اربان و حزب او ضّد مسلمان، ضّد 
رهبران  این  همه  هستند�  جیبسیها  ضد  و  یهودی، 
با تعریف  از مردم تعریف خاصی  دارند که  پوپولیست 
مردم در نظامی که به پلورالیسم سیاسی اعتقاد دارد 

فرق می کند� 
نخبگان فاسد و دور از مردم

نخبگان  پوپولیسم،  در  تاکیدی  مقوله   دومین 
نخبگان سیاسی درقدرت  پوپولیست ها  است�  سیاسی 
را فاسد می دانند� این نخبگان با اتّهام دوری از جامعه 
و  المللی،  بین  و  فرامرزی  نهادهای  به  تعهد  مردم،  و 
زمانی  به اتهام توطئه بر ضّد کشور و مردم خود فاسد 

تلقی  می گردند� 
پوپولیسم  به  راستگرا  کاران  محافظه  اروپا،  در 
روی می آورند تا نخبگان در قدرت را برای ارتباطات 
بکشند�  چالش  به  کشور  المللی  بین  و  فرامرزی 
پوپولیست ها در اروپا به عنوان مثال اتحادیه اروپا را بر 
نمی تابند و راستگرایان در کشورهای غربی و خصوصاا 
آمریکا با سازمان ملل متحد و کانون  های بین المللی 
را در  فرامرزی  این سازمان های  ندارند�  رابطه خوبی  
راستای منافع ملی  خود نمی دانند به خاطر اینکه برای 

آنها تعهد دسته جمعی جهانی  ایجاد می کنند� 
اتحادیه  ضّد  فرانسه  در  لوپن  و  انگلیس  در  نایجل 
سازمان  این  از  خروج  به  را  مردم  و  شوند  می  اروپا 
نیتیویستی  کنش  های  به  آنها  کنند�  می  تشویق  ها 
مردم  اینکه  خاطر  به  آورند  می  روی    (Nativism)
خصوصاً  و  مردم  همه  روند  می  نشانه  که  را  خاصی  
مهاجرین را دربر نمی گیرد� آنها پلورالیسم را به خاطر 
بر  می گیرد  بر  در  را  اجتماعی  گروه  های  همهٔ  اینکه 

نمی تابند� 
چپ،  پوپولیست  رهبران  التین،  آمریکای  در 
نخبگان سیاسی را به خاطر داشتن رابطه با نهادهای 
از  المللی  بین  تعهدات  قبول  خصوصاً  و  المللی  بین 
پول  صندوق  و   (World Bank) جهانی  بانک  طریق 
جهانی       (International Monetary Bank)به چالش 
نکوهش می نمایند�  و  را طرد  ها  رابطه  این  و  کشیده 
پوپولیست  و  راستگرا  کاران  محافظه  اصوال  ایران  در 
رابطه با غرب را تقبیح نموده و اخیرا آقای خامنه ای 
 United Nations)  دستور کاری و تعهد 2030 یونسکو
 Educational, Scientific and Cultural Organization

و  است  شده  ایجاد  پایدار  توسعه  برای  UNESCO)که 

کیفیت  با  آموزش  تضمین  و  زدایی  فقر  برای  بیشتر 

برابر برای همه و دستیابی به تساوی جنسیتی تدوین 
داده  قرار  انتقاد  مورد  و  دانسته  مطرود  را  است  شده 

است� 
 به هر حال پوپولیست ها بیشتر به تصمیمات ملی  
آنها  تقّدم می دهند�  نه  جهانی   و  رفاه ملی   به  تعهد  و 
های  همکاری  سایه  در  جهانی   رفاه  و  صلح  برایشان 
گیرد� شعار  نمی  قرار  اولویت  در   المللی  بین  جمعی 

معروف ترامپ در آمریکا، »آمریکا اول« می باشد�  
وضع نابسامان اقتصادی و سیاسی

سومین مقوله که پوپولیست ها بر آن تکیه میکنند 
وضع نابسامان اقتصادی و سیاسی است� آنها به جامعه 
خود نگاه می کنند تا مشکالت اقتصادی از قبیل تورم، 
اداری  فساد  یا  و  اقتصاد  پایین  بسیار  رشد  بیکاری، 
این  حل  آنها  دهند�  قرار  توجه  مورد  را  اقتصادی  و 
مشکالت را خارج از اراده و یا توان نخبگانی که آنها را 

فاسد می دانند تلقی  می کنند� 
در کشورهای دموکراتیک، پوپولیست ها نخبگانی را 
هدف می گیرند که قادر به حل مشکالت جوامع خود 
نیستند� بعد از جنگ جهانی  اول، هیتلر و موسلینی از 
اروپایی بیرون آمدند که نهادهای دموکراتیک و  قلب 
نخبگان سیاسی قادر به حل مشکالت کشور  های خود 
کشور  دوم،  جهانی   از جنگ  پیش  آمریکا  در  نبودند� 
(Great Depression)روبرو  بزرگی    اقتصادی  بحران  با 
گردید� اما رهبری فرانکلین روزولت از حزب دموکرات 
قادر بود به این بحران پاسخ گوید و در جنگ جهانی  

دوم برای شکست هیتلر شرکت نماید� 
در کشور هایی که برای دموکراسی  نبرد می کنند 
پاسخگویی  به  قادر  هنوز  سیاسی  لرزان  نهاد  های  و 
نیستند،  اقتصادی  و  سیاسی  بحرانهای  به  صحیح 

می  پیدا  ظهور  برای  بهتری  شانس  پوپولیست ها 
میزان رشد  توسعه که  کنند� در کشور  های در حال 
و توان اقتصادی به علت فساد و عدم مدیریت صحیح 
باالیی   بسیار  شانس  پوپولیست ها  است،  پایین  بسیار 
می کنند�  پیدا  کشور  سیاسی  صحنه  در  حضور  برای 
آن  سیاسی  نهاد های  که  همچون  ایران  کشوری  در 
که  آن   سیاسی  نخبگان  از  بخشی  و  نبوده  پاسخگو 
کنترل  را  بسیاری  نظامی  و  اقتصادی  های  توانمندی 
می کنند و با یک ایدئولوژی خام صحنه  های سیاست 
اند،  داشته  نگه  ثبات  بی   را  کشور  خارجی   و  داخلی  
تئوتراتیک  دولت  باالست�  بسیار  پوپولیسم  بروز  خطر 
که  است  نداده  اجازه  فقیه  والیت  حاکمیت  زیر  در 
نهاد  های سیاسی با توان و پتانسیل پاسخگویی شکل 

گیرند� لذا سیاست کشور صحنه را برای افرادی آماده 
می کند که بتوانند به پوپولیسم متوسل شده تا قادر به 

انتخاب و حکومت باشند�   
پوپولیسم  به  افراطی  راستگرایان  بیشتر  اروپا  در 
روی می آورند� در آمریکای جنوبی، درست بر عکس 
پوپولیست می شوند� در سه   آن، چپ گرایان سیاسی 
کشور ونزوئال، بولیوی و اکوادور سه  رهبر، هوگو چاوز، 
اوو مورالس و رافائل کوررا، قدرت را بدست می گیرند� 
هر سه  پوپولیست هستند� آنها در مقابل نخبگانی به 
عرصه سیاست می آیند که همه این نخبگان به احزاب 
رهبران  این  باشند�  می  وابسته  کشور  سنتی   سیاسی 
پوپولیست این نخبگان را به خاطر ترغیب کشور های 
شان به اقتصادی نئولیبرالیستی و هماهنگ با نهاد های 
المللی  بین  و صندوق  بانک جهانی   نظیر  المللی  بین 

پول فاسد می دانستند�
نهاد  به  پوپولیست  رهبران  این  کشور  سه   هر  در   
 های دموکراتیک انتخابات پایبند می مانند اما سیاست 
های انتخاباتی، تشکیل احزاب و سهم مردم در سیاست 
را آن گونه تغییر و شکل داده اند تا همیشه در قدرت 
بمانند� مردم ونزوئال در 16 انتخابات، در بین سالهای 
انتخابات  هفت  در  لیوی  بو  مردم   ،2012-1999
 6 در  اکوادر  مردم  و   2014-2006 سالهای  بین  در 
انتخابات در بین سالهای 2006-2013 شرکت نموده 
اند� در تمامی این کشور ها جامعه تقسیم گردیده بین 
این سیاست  این دولت ها و مخالفین شان�  طرفداران 
انحصاری و طبقه بندی شده به این رهبران پوپولیست 
اجازه داده است تا برای سالها در قدرت بمانند� چاوز 
و کوررا به مردم بهعنوان یک واحد نگاه کردند� کسانی 
که در این بدنه مردمی واحد جای نگرفتند، از سیاست 
کشور طرد شدند� مورالس با دید وسیع تری به مردم 
بنیان  تری  ثبات  با  نظام  همین  بخاطر  و  کرده  نگاه 

گذاری کرده است� 
جدیدی  اساسی   قانون  های  کشور  سه   هر  در 
را  کسانی   بتواند  نظام  تا  شد  گذاشته  رفراندوم  به 
نگه  کشور  سیاست  بیرون  در  را  کسانی   و  درون 
تا  گردید  ایجاد  مکانیزم هایی   کشور  سه   هر  در  دارد� 
که   (Horizontal Accountability) افقی  پاسخگویی 

تعادل  و  بررسی   طریق  از  دموکراتیک  نظامهای  در 
پاسخگویی  به  است  معمول   (Check and Balances)
پایین  به  باال  از   (Vertical Accountability) عمودی 
مشارکتی  پوپولیسم  یک  بولیوی  در  کند�  پیدا  تغییر 
اکوادور  در  باال،  به  پایین  (Participatory Populism)از 
(Technocratic  Populism)  یک پوپولیسم تکنوکراتیک
یک  ونزوئال  در  و  انتخابات  در  فقط  مردم  شرکت  با 
به  باال  از   (Participatory Politics)مشارکتی پوپولیسم 

پایین تشکیل گردیده است�  
بزرگترین خطر پوپولیسم

انهدام  و  نمودن  ضعیف  پوپولیسم  خطر  بزرگترین 
پلورالیسم  به  پوپولیسم  است�  دموکراتیک  نهادهای 
مردم  از  پوپولیست ها  تعریف  ندارد�  اعتقادی  سیاسی 

محافظه کاران راستگرا در ایران سه  آفت به روح و روان سیاست کشور زده 
اند. اول، می خواهند بین سیاست و استبداد همخوانی به وجود آورند. دوم، آنها 
نگاهی نظامی به مقوله امنیت دارند. نظامی نگاه کردن به امنیت خود را در درون و 
بیرون کشور با خشونت نشان داده است. سوم، با پوپولیسم به عوامفریبی و جهالت 

روی آورده اند.

پوپولیسم  و  التین  آمریکای  چپ  پوپولیسم  با  ایرانی   پوپولیسم 
در  و  تر  به شکل ضعیف  هرچند  را،  دموکراتیک  نهاد  های  هردو  که  اروپا  راست 
جهت خاصی ، می پذیرند، فرق فاحشی دارد. پوپولیسم ایرانی  بدنبال انهدام کامل 
نهادهای دموکراتیک، جامعه مدنی و دموکراسی است و تالش می کند که به تشکیل 

یک دولت تئوکراتیک مطلق، که یک دولت توتالیتر است، فائق آید.
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مثل  کشورهایی  در  گیرد�  نمی  بر  در  را  مردم  همه 
ایران که نهاد  های سیاسی و دموکراتیک هنوز بوجود 
استبداد  تهدید  مورد  دائما  ، ضعیف  و  لرزان  نیامده، 
این  که  دهد  نمی  اجازه  پوپولیسم  گیرند،  می  قرار 
در  هارا  نهاد  این  پوپولیسم  گردند�  پذیر  قوام  نهاد ها 

نطفه خفه می کند� 
مردم  همه  معنی   به  مردم  به  رئیسی  و  قالیباف 
یک  مردم  نمی تواند  پوپولیست  یک  ندارند�  اعتنایی 
برای  و  ببیند  مختلف  عقاید  و  عالیق  با  را  کشور 

مشارکت سیاسی آنها مشروعیت قائل شود� 
سه آسیب رسانی بزرگ  پوپولیسم در ایران

روح  به  آفت  سه   ایران  در  راستگرا  کاران  محافظه 
اند� اول، می خواهند بین  و روان سیاست کشور زده 
سیاست و استبداد همخوانی به وجود آورند� دوم، آنها 
نظامی  دارند«�  »امنیت  مقوله  به  »نظامی«  نگاهی 
نگاه کردن به امنیت خود را در درون و بیرون کشور 
به  پوپولیسم  با  سوم،  است�  داده  نشان  خشونت  با 

عوامفریبی و جهالت روی آورده اند� 
تولید  می خواهد  که  می گوید  قالیباف  آقای  وقتی  
نیم کند، هم عوامفریبی  و  برابر  را دو  ناخالص کشور 
و هم جهل درون اّدعای او خوابیده است� وقتی  آقای 
رئیسی مفهوم  »کرامت انسانی » را برای کمپین خود 
انتخاب می کند، او عوامفریبی می کند� سابقه او در قّوه 

قضائیه با اّدعای او هیچ خوانایی منطقی  ندارد�
 پوپولیست ها می توانند باعث بی  ثباتی سیاسی یک 
کشور گردند زمانی که وعده  های آنها کامال خارج از 
بی   با  توانند  آنها می  است�  نظام  توانمندی  های یک 
به  مهلکی  ضربات  کشور،  یک  نخبگان  کردن  اعتبار 

منابع انسانی  و مدیریتی کشور بزنند� در ایران این کار 
از ابتدای انقالب صورت گرفته است و اکنون پوپولیسم 
دارد خود را در اوج خویش نشان می دهد� آقای قالیباف 
آمده  انتخابات  صحنه  به  که  باریست  سومین  این 
کاران  محافظه  استیصال  کاندید  رئیسی  آقای  است� 
والیتی  و  جلیلی  عادل،  حداد  رضائی،  راستگراست� 
شانس  های خودرا در گذشته به آزمایش گذارده اند� 

کاندیدا  های  عنوان  به  رئیسی،  و  قالیباف  هردو، 
محافظه کاران راستگرا، از هر آنچه داشته در پوپولیسم 
خود هزینه کرده اند� هردو به غایت عوامفریب و نسبت 

به سیاست و حکومت جاهل هستند�
سختی  گره  ما  کشور  در  استبداد  با  پوپولیسم   
دنیا  جای  همه  در  پوپولیسم  چه  اگر  است�  خورده 
استبداد  ما  کشور  در  اما  است،  عجین  خودکامگی  با 
پوپولیست  رهبران  برای  مناسبی  بسیار  بستر  دینی 
فراهم آورده است� در ایران، طرفداران اصالحات برای 
دموکراتیک  سازی  نهاد  و  کشور  کردن  دموکراتیزه 
کشور  راستگرای  کاران  محافظه  اما  کنند،  می  تالش 
قائل  مشروعیتی  دموکراتیک  نهاد  های  برای  تنها  نه  

نیستند که بدنبال استقرار استبداد دینی می باشند� 
پوپولیسم ایرانی  با پوپولیسم چپ آمریکای التین و 
پوپولیسم راست اروپا که هردو نهاد  های دموکراتیک 
خاصی ،  جهت  در  و  تر  ضعیف  شکل  به  هرچند  را، 
می پذیرند، فرق فاحشی دارد� پوپولیسم ایرانی  بدنبال 
و  مدنی  جامعه  دموکراتیک،  نهادهای  کامل  انهدام 
یک  تشکیل  به  که  و تالش می کند  است  دموکراسی 
دولت تئوکراتیک مطلق، که یک دولت توتالیتر است، 

فائق آید�

از تحریم کنندگان انتخابات در جامعه و یا حتی رای 
های خاکستری دارای مطالبه و خواست  دیگری هم 

هستند یا خیر؟
شاید بتوان پرسش فوق را بدین ترتیب هم صورت 
بندی کرد که؛ آیا آزادی خواهی  در ایران و تقویت صرف 
قادر است که  این مطالبه رهائی بخش علیه استبداد 
نیروی اجتماعی کافی در به حاشیه راندن هسته سخت 
قدرت را به میدان کارزار بکشاند تا حتی در یک انتخابات 

نیمه آزاد، منافع ملت ایران به بار و برگ نشیند!؟
براستی در مقابل این پرسش مهم چه پاسخی می 
توان داشت که؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ایران هم 
اکنون با مشکل معیشتی روبروست؟ وجود امر انتخابات 
و یا عدم انتخابات برای میلیونها ایرانی فقیر و گرسنه 
مسئله ثانوی نیست؟ به همین دلیل در دوقطبی کردن 
جامعه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آواخر 
اردیبهشت ماه  طرح مسائل طبقاتی جامعه با خواسته 

آزادی های اجتماعی و سیاسی را توامان نمی طلبد؟
ه - وجدان آگاه جامعه ایران به درستی فهمیده است 
که از فضای انتخاباتی با تکیه به شبکه های اجتماعی و 
نهادهای مدنی می تواند نهایت بهره برداری را به عمل 
آورد تا  به میان کشیدن مطالبات اصلی جامعه به مثابه 
پلی شود برای فراتر رفتن از انتخابات مدیریت شده و 
ما  این مسئله حیاتی  امروز� شاید  ایران  در  آزاد  نیمه 
را مجاب کند که در فضاهای انتخاباتی نه صدها گام 
ازمردم زحمتکش جلوترگام برداریم بلکه باید در جهت 
عمده کردن مطالبات واقعی جامعه از جمله آزادی بیان؛ 
سازمان یابی مستقل نیروی کار؛  آزادی پوشش؛ آزادی 
عقیده و همچنین تاکید به امنیت شغلی و امنیت جانی 
در عین کار و آموزش و بهداشت ارزان و با کیفیت و���، 
از طرح  اینکه  نیست مگر  این ممکن  و  برداشت�  گام 
شعارهای ذهنی و ایده الی که جامعه ایران با آن گام ها 

فاصله دارد پرهیز کنیم�
سخن آخر؛

انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه زمانی 
سخت  هسته  با  جامعه  تنش  که  بود  خواهد  موثر 
حاکمیت به صحنه عمومی و خیابان سرریز شود� در 
هشتادوهشت  سال  جنبش  که  ست  صورتی  چنین 
فرا  را  جامعه  سراپای  امید  و  یابد  می  دوباره  حیاتی 
میگیرد و نسل آگاه و جوان و رهبران عملی اعتراضات 
خیابانی با رهبران رسمی جنبش سبز که استوار به عهد 
خویش با ملت ایستاده اند نشان خواهند داد که شکاف 
دولت – ملت در ایران درهر بزنگاه انتخاباتی ممکن است 
دوباره خیابان راتسخیر کند و مهمترین مطالبات خرد و 
کالن را به میان آورد� در این جا مطالباتی نظیر  برداشتن 
حصر رهبران رسمی جنبش سبز ایران  و آزادی تمامی 
زندانیان سیاسی و عقیدتی در سرلوحه تمامی خواسته 

ها خواهد بود�
اردیبهشت ماه 1396

_____________________________
*- با درنظرگیری تمامی موارد فوق به نظر می رسد 
که  جامعه ایران می تواند از همین تجارب مشارکت 
فعال یا عدم مشارکت در انتخابات و یا تحریم فعال و ��� 
در دوره های آتی از حیات سیاسی جامعه به خوبی سود 
جسته و به نظام جمهوریت متکی به انتخابات آزاد و همه 
پرسی پی در پی گذر کند و مطالبات طبقاتی و اقتصادی 
، اجتماعی و سیاسی را برای مشارکت واقعی و گسترده 
طبقات زحمتکش جامعه و نیروی کار و طبقه متوسط با 

الیه های گوناگون آن مورد تاکید قرار دهد�

ادامه از صفحه 1۸
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آقای  که  بود  روزها  همین  در  پیش  سال  بیست 
»جامعۀ  یک  ایران  در  که  کرد  کشف  خاتمی  محّمد 
مدنی« هم وجود دارد� در انتخابات ریاست جمهوری 
راٌی دهندگان  و  خرداد 13۷6 شمار شرکت کنندگان 
انتظار  از  و دور  پیشین  از دفعات  بیش  میلیونی  چند 
زعمای رژیم بود� پیدا بود که کسان دیگری پیه شرکت 
در انتخابات را به تن مالیده و آن را فرصتی برای عرض 

وجود یافته اند�
 آقای محّمد خاتمی که از حضور این چند میلیون 
میلیون  بیست  مرز  از  آرائش  شمار  و  شده  بهره مند 
گذشته بود، به واقعیت اعتراف کرد و از وجود جامعۀ 
به  گفتن  پاسخ  لزوم  از  و  مقتضیات  از  و طبعاً  مدنی، 

خواست های آن، سخن گفت�
انتخابات  نتیجۀ  از  نه  فقیه،  ولی  خامنه ای،  آقای   
که  »کشفی«  چنین  اعالم  از  طبعاً  نه  و  بود  خشنود 
العالج  دردسرهای  به  دیگری  دردسر  می توانست 
به  توّسل  با  تا  آقای خاتمی تالش کرد  بیافزاید�  نظام 
به اصطالح »مدینه النبی« به جامعۀ مدنی مشروعیت 
ببخشد و سابقه  و رنگ و روئی موّجه – یعنی مذهبی 
-- و نوعی حق حیات برای آن فراهم کند� این تالش 
به جائی نرسید� جمهوری اسالمی پروندۀ کشف خود 
که  آن  جز  گرفت�  نادیده  را  مدنی  جامعۀ  و  بست  را 
برای  و  باز کرد  را  پرونده  بار الی  هر چهار سال یک 
»جامعۀ  به  چراغ سبزی  انتخابات«  تنور  کردن  »گرم 
پرونده  13۸۸الی  سال  در  ظاهراً  داد�  نشان  مدنی« 
کمی بیش از اندازه باز شد� در نتیجه آقای خامنه ای 
و هم دستانش برای آن که دوباره گرفتار مصیبت دوم 
خرداد ۷6 نشوند، تقلّب آشکار را بر تقلّب های رایج و 
رسمی و قانونی و مذهبی افزودند و سر و ته انتخابات 

را هم آوردند�
به طور کلّی و مختصر می توان گفت که جامعۀ مدنی 
بخش یا رویه ای از جامعه است که با حقوق فردی و 
از  برخورداری  به  مایل  و  دارد  آشنائی  اجتماعی خود 
و  فعالیت  حقوق  این  تاًمین  برای  و  است  حقوق  این 
مبارزه می کند� طبعاً فعالیت و مبارزه برای رسیدن به 
چنین حقوقی مستلزم وجود حداقلی از شرایط، مثاًل 
وجود مطبوعات آزاد، قوۀ قضائیۀ مستقل، نهادهای غیر 

سازمان  امکان  و  حکومتی، 
دهی است�

مهم ترین  واقع  در 
نه  را  مدنی  جامعۀ  کارکرد 
مقابله  که  سیاست ورزی، 
پیش گیری  و  سیاست  با 
به   – آن  زیاده روی های  از 
جلوگیری  ساده تر،  زبان 
انحرافات  و  زیاده روی ها  از 
دانسته اند�   – سیاست مداران 
که  هنگامی  بویژه 
صاحبان  یا  سیاست مداران 
فردی  حقوق  قلمرو  به  قدرت 
می کنند�  تجاوز  اجتماعی  و 

نمونۀ دم دست در این مورد جنبشی است که بعد از 
شروع ریاست جمهوری دانالد ترامپ در ایاالت متحده 
به راه افتاد که در آن بجز مردم، با نوعی سازمان دهی 
نهادهای مطبوعات و قوۀ قضائیه  خودجوش و سریع، 
تظاهرات  دورتر،  اندکی  نمونۀ  کردند�  شرکت  نیز 
13۸۸و  انتخابات  جریان  در  که  است  اعتراضاتی  و 
که  برگزار شد  آن  در  تقلب  آشکارشدن  از  بویزه پس 
تجمع های  و  تشکل ها  برخی  و  مطبوعات  حمایت  از 

غیرسیاسی برخوردار شد�
نیازی به گفتن ندارد که در جمهوری اسالمی، چه 
در دهۀ سیاه شصت و چه پس از آن، نه تنها فعالیت 
و مبارزه و سازماندهی به منظور کسب و تاًمین حقوق 
قابل  آن  از  گفتن  که حّتی سخن  اجتماعی،  و  فردی 
تحّمل یا تصّور نبوده، نیست و نخواهد بود�* انتخابات 
مدنی  جامعۀ  و  آزادی  از  آن  در  که  13۷6را،  خرداد 
رژیم  محاسباتی  اشتباه  حساب  به  باید  رفت،  سخن 
گذاشت و انتخابات 13۸۸، بنا به قرائن فراوان برنامۀ 
تدارک شده ای برای سرکوب نیروهای طرفدار تغییر و 
اصالحات و یک دست کردن هر چه بیشتر حاکمیت 

بود�
در این شرایط، اگر همچنان اصرار داریم که به وجود 
نیرو یا رویه ای از جامعۀ ایرانی به نام جامعۀ مدنی قائل 
به همان  از جامعۀ مدنی  تعریف خود  باید در  باشیم، 

خود  اجتماعی  و  فردی  حقوق  به  که  کسانی  وجود 
آگاهی دارند، قانع باشیم و از شرط های دیگر آن، یعنی 
فعالیت و مبارزه و سازمان دهی و وجود نهادهای حافظ 
این حقوق، صرف نظر کنیم� درست همان کاری که در 
مورد تقریباً همۀ آنچه که از غرب گرفته ایم، کرده ایم���

با قناعت به این تعریف می توان پذیرفت که صد و 
بیست-سی سالی از عمر جامعۀ مدنی ایران می گذرد� 
در دوره هائی، نظیر صدر مشروطیت و ده-پانزده سال 
پس از آن، حاکمیت سر ستیز با آن نداشت� در دوران 
تا  بیست  شهریور  فاصلۀ  در  بجز  پهلوی ها،  سلطنت 
نبود، ولی  و دو، حاکمیت منکر وجود آن  مرداد سی 
هدف اصلی اش شکل دادن به آن و کنترل آن بود� اّما 

همیشه در رسیدن به هدف خود موفق نبود� 
مدنی  جامعۀ  که  آورد  یاد  به  می توان  نمونه  برای 
ایران نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقالب اسالمی 
بازی کرد� در توضیح نقشی چنین پیچیده و متناقض، 
انقالب  پیروز  نیروی  که  بیاوریم  یاد  به  است  کافی 
اسالمی، که در رهبری آیت اهلل خمینی و طبقۀ متوسط 
سنّتی خالصه می شد، چه در صحنۀ داخلی و چه در 
صحنۀ بین المللی، چنان مهر عقب ماندگی و ارتجاع را 
بر پیشانی داشت که جز با توّسل و تمّسک به نیروهای 
اجتماعی دیگری که به نسبت خود را با شرایط نوین 
اجتماعی تطبیق داده بودند، توانائی مقابله با رژیم شاه 
را نداشت – واقعیتی که از مرداد سی و دو تا نیمۀ دوم 

جامعۀ مدنی و  تنگناهایش 
محسن یلفانی
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دهۀ پنجاه، بویژه در پانزدهم خرداد 1342، بارها تاًیید 

شده بود�
یارِی جامعۀ مدنی ایران – با همان تعریف حداقلی ای 

که از آن در نظر گرفتیم -- به انقالب اسالمی تنها به 
فراهم آوردن شرایط پیروزی آن بر رژیم شاه محدود 
نشد� جامعۀ مدنی ایران تنها با حضور خود به عنوان 
از سقوط  انکار،  غیرقابل  و  مؤثر  اجتماعی  نیروی  یک 
جمهوری اسالمی به ورطۀ بنیادگرائی محض – عنوان 
محترمانه تر سلفیسم، جهادگری، گرایش های داعشی��� 
اثبات این نکته تنها کافی است  – جلوگیری کرد� در 
در  خمینی  آیت اهلل  اولیۀ  شعار  که  بیاوریم  یاد  به 
که  اسالمی«،  »جمهوری  نه  سلطنتی  حکومت  برابر 
»حکومت اسالمی« بود� شروع اعدام های دسته جمعی 
از خانواده،  انقالب، لغو فوری قانون حمایت  از فردای 
تالش برای ممنوع کردن موسیقی در برنامه های رادیو 
سریع تر  چه  هر  اجرای  منظور  به  تالش  تلویزیون،  و 
خودسرانۀ  و  فوری  مصادرۀ  قصاص،  وحشیانۀ  قانون 
سّنی،  و  شیعه  میان  جنگ  شروع  ثروتمندان،  اموال 
عرفی  و  ملّی  مراسم  تحقیر  اجباری،  حجاب  تحمیل 
انقالب  اولیۀ  هدف های  از  نمونه هائی  تنها  ایرانیان��� 
حدودی  تا  مدنی  جامعۀ  وجود  فقط  که  بود  اسالمی 

مانع تخقق آنها شد� 
برخورداری  با  انقالب  از  برخاسته  اسالمی  حکومت 
از اعتبار نسبی  جامعۀ مدنی در افکار عمومی، چه در 
داخل و چه در عرصۀ بین المللی، توانست عذر موجه و 
حقانیتی برای خود دست و پا کند� دولت موقت انقالب 
نمایندۀ  و  جزء  حق  به  که  می شد  تشکیل  کسانی  از 

که  نیست  (تصادفی  می آمدند�  شمار  به  مدنی  جامعۀ 
در عنوان سازمان سیاسی ای که اکثر آنان بدان وابسته 
بودند، واژۀ »ملّی« پیش از واژۀ »مذهبی« می آید!) در 

همین  به  مدنی  جامعۀ  به  اسالمی  انقالب  ِدین  مورد 
چند اشاره اکتفا می کنیم، چرا که مبحثی بس طوالنی 

است و در جاهای دیگر بدان پرداخته شده است� 
که  است  این  کرد  تاکید  باید  اینجا  در  بویژه  آنچه 
اعتراف  ِدین  این  به  تنها  نه  اسالمی،  جمهوری  نظام 
بود  گردنش  بر  ناخواه  خواه  که  را  ذمه ای  و  نکرد 
ماًموریت های  یا  هدف ها  از  یکی  عکس  بر  نپذیرفت، 
اصلی خود را نبرد با جامعۀ مدنی و در نهایت امحاء یا 
تسلیم کامل آن قرار داد� تنها کاقی است به یاد آوریم 
و  اعدام شدگان  و  سیاسی  زندانیان  بزرگ  اکثریت  که 
تبعیدیان دهۀ شصت فرزندان همین بخش از جامعه 
و   – نبود  چیزی  نیز  دشمنی  این  اصلی  علت  بودند� 
نیست – مگر این که اوالً، جامعۀ مدنی از لحاظ سیاسی 
یا در اموری که به سیاست مربوط می شود، غیرمذهبی 
-- و نه لزوماً ضدمذهبی-- است؛ و ثانیاً، در برخورد با 
تمّدن غربی و تجدد و تاًثیر بردن و بهره گرفتن از آن 

از آمادگی و توانائی بیشتری برخوردار است���
***

تعریف  همان  در   – مدنی  جامعۀ  همه،  این  با 
حداقلی، یعنی آن بخش از جامعه که به حقوق فردی 
و اجتماعی خود آشنائی دارد و مایل به برخورداری از 
از لحاظ  آن است – به حیات خود ادامه داده و طبعاً 
کّمی و کیفی نیز رشد کرده است� بویژه، دستاوردهای 
غیرقابل  فرهنگی،  امور  زمینۀ  در  مدنی  جامعۀ  بزرگ 

خشنودی  موجب  می تواند  که  (نکته ای  است�  انکار 
به  معتقد  اجتماعی  تحوالت  امر  در  که  باشد  کسانی 

تفوق فرهنگ بر سیاست اند�) 
نانوشته  ناخواه، در نوعی قرار  بقا، خواه  این  اّما راز 
یا سازش پنهان نهفته است که گاه، از جمله هر چهار 
ریاست  انتخابات  اصطالح  به  موسم  در  بار  یک  سال 
جمهوری، سر باز می کند� این قرار یا سازش در درون 
مرزهای میهن محدود نمانده و ایرانیان خارج از کشور 
یا نمایندگان همین جامعۀ  فرزندان  را نیز، که عموماً 
این  اصلی  موضوع  چه  اگر  برمی گیرد�  در  مدنی اند، 
نوشته پرداختن به همین موضوع بوده و تا اینجا تنها 
عمومی اند،  اطالعات  شمار  در  که  شد  ذکر  مقدماتی 
مناسب تر آن است که در فرصتی دیگر بدان پرداخته 

شود� 
______________________________

* چند سالی پیش از خرداد ۷6، حدود نود تن از 
آغاز استقرار جمهوری اسالمی صاحب  کسانی که در 
هم  غیرمذهبی  بنابراین  و  بودنُد  موقعیتی  و  مقام 
شناخته نمی شدند، در اعتراض به سیاست های رئیس 
امضاکنندگان  از  برخی  نوشتند�  نامه ای  وقت  جمهور 
نامه، فقط »برای این که رویشان کم شود« دستگیر و 
زندانی و به شدت شکنجه شدند� می توان ایراد گرفت 
فعالیت های  مقولۀ  از  نامه  این  نویسندگان  کار  که 
مدنی  جامعۀ  به  ربطی  علی االصول  و  بوده  سیاسی 
کانون  می زنیم:  دیگری  مثال  بنابراین  است�  نداشته 
نویسندگان ایران  چند سال پیش از خرداد ۷6 تالش 
کرد تا فعالیت خود را از سر بگیرد� حاصل این تالش ها، 
که یکی از نمونه های آن انتشار نامه ای به امضای 130 
تنها  بود،  سانسور  به  اعتراض  در  نویسندگان  از  تن 
بود�  بازجوئی  و   دستگیری  و  تهدید  و  آزار  و  اذیت 
تنها پس از آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی، کانون 
نویسندگان موفق شد جلساتی برگزار و مسئوالنی برای 
که  را،  کانون  فعالیت های  سرانجاِم  کند�  انتخاب  خود 
با ربودن و قتل دو تن از اعضای فّعال آن رقم خورد، 

همگان به یاد دارند�

سیاست  با  مقابله  که  سیاست ورزی،  نه  را  مدنی  جامعۀ  کارکرد  مهم ترین 
و  زیاده روی ها  از  جلوگیری  ساده تر،  زبان  به   – آن  زیاده روی های  از  پیش گیری  و 
انحرافات سیاست مداران – دانسته اند. بویژه هنگامی که سیاست مداران یا صاحبان 

قدرت به قلمرو حقوق فردی و اجتماعی تجاوز می کنند.
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مقدمه:
اسالمی  و شوراهای  ریاست جمهوری  انتخابات  دو 
شهر و روستا در پیش است� ناظران سیاسی و اجتماعی 
در مورد اهمیت و آثار نتایج هریک از دو انتخابات پیش 
رو اتفاق نظر ندارند� اکثریت هر دو گروه اصالح طلب 
و اصولگرا اهمیت بیشتری برای نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری قایل هستند� این فصل مشترک دو جناح به 
رغم همه اختالف نظرها در مسایل سیاسی و اجتماعی 
از رویکرد و استراتژی آنان مبنی بر ضرورت تصاحب 
قوه مجریه و سایر نهادها برای تداوم پروژه ها و اهداف 

از یک سو و کسب منافع از سوی دیگر ناشی میشود�
از زاویه ای دیگر گروهی از اصالح طلبان و نیروهای 
قابل توجه  بر اهمیت بسیار  سیاسی مستقل و منتقد 
از این دیدگاه  تداوم  انتخابات شوراها تاکید میکنند� 
فرایند تغییر در عین حال که موکول به تقویت نیروهای 
 ( مجریه  قوه  جمله  سیاسی(از  نظام  در  تغییر  حامی 
است – که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بستگی 
بیشتر  فعال شدن  مستلزم  حال  همان  در  اما   – دارد 
از  است�  آن  سازی  توانمند  و  تقویت  و  مدنی  جامعه 
این رو تقویت نهاد شوراها و تاکید بر مشارکت عمومی 
در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که نهادی 
واسط نظام مستقر و جامعه مدنی است میتواند تاثیرات 
بسیار جدی  بر روند دمکراسی سازی در ایران داشته 

باشد� پیش فرض مقاله حاضر رویکرد اخیر است�
از انجمن شهر و ده تا شورای شهر و روستا:

بحـث  بـا  ایران  اداری  نظام  مشروطیت،  انقالب  تا 
حکمرانان  سرپیچی  بود�  بیگانه  محلّی  تمرکز  عـدم 
آنان  مرگ  و  خلع  به  مرکزی  حکومت  دستورات  از 
در    ]1[ بلدیه  قـانون  مشروطیت  از  پس  میانجامید� 
به  و  رســید  تصویب  به  12۸6خورشــیدی  ســال 
انقالب  بــزرگ  های  آرمان  از  یکــی  ترتیــب  این 
انتخــاب  از حق  آنان  و  نشســت  ثمر  به  مشــروطه 
کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و 
اداره شهرها که در زمره حقوق سیاسی است، برخوردار 
قانونی  دوران خود  در  آنکه  بــا  بلدیه  قانــون  شدند� 
پیشــرفته برای مدیریت شــهری به شــمار می رفت 
، در اجرا با شکست مواجه شــد� عمده ترین دلیل این 

این  تناسبی  بی   ، شکســت 
ویژگیهای  و  شرایط  با  قانون 
جامعه ایران بود � در سال های 
آغازین سده بیســت میالدی ، 
شهرنشــینی در ایران چندان 
گسترش نیافته بود و نســبت 
شهرنشینان به زحمت به رقم 
بر  افزون  رسید  می  20درصد 
این، شهرنشــینی در ایران بر 
اروپا  در  شهرنشــینی  خالف 
مدیریت  ایجاد  ویژگیهای   ،
شــهری مســتقل و برخوردار 
از حمایت و پشــتیبانی مردم 
ماده  طبق  بر  نداشت]2[�  را 

4قـانون بلدیـه ریـیس اداره ی بلدیـه از طـرف وزارت 
مسـئول  شـهردار،  میشد�  منصوب  و  معین  داخله 
از  یکی  عنوان  به  ها،  شهرداری  و  بلدیه  انجمنهای 
در  و  مردمـی  و  محلـی  نهادهـای  مهـم  مـصادیق 
مطلق،  گرایی  تمرکز  یعنی  سیاست؛  همان  راستای 
شکل گرفت� با این تفاصیل قانون انجمنهای ایالتی و 
والیتی که در سال 12۸6به تصویب رسیده بود درسال  
1290خورشیدی با کسب اجازه از مجلس کلیه  توسط 

دولت  منحل شد�
رضاشاه با تصویب قانون تقسیمات کشور مصوب 16 
مرکــزی  دولت  کارگزاران  نقش  � ش،  آبان 1316هـ 
قـانون  کرد�  پررنگتر  عمــومی  امــور  ی  اداره  در  را 
جدیـد و آئـیننامـه اجرایی آن به شدت تمرکزگرا بود 
حاکمیت  اعمال  به  متمایل  وجه  هیچ  به  آنها  مفاد  و 
انجمـن  و  شـهرداری  تـشکیل  قـانون  نبود�  محلی 
شـهر در سـال 132۸و سپس الیحه قانونی شهرداری 
در سال1331به تصویب رسید� مفـاد ایـن دو قـانون 

در حـد وسیعی برعـدم تمرکـز محلـی استوار بـود�
لرزان  های  پایه  در1320و  اول  پهلـوی  سـقوط 
دوراهی  مرداد1332  کودتای  تا  دوم  پهلوی  حکومت 
قـانون  چنـد  هـر  بود�  محلی  های  انجمن  انبساط 
شـهرداریهـا 132۸شـبه دموکراتیک و دخالت حکومت 
اما نسبت بـه دوره پهلـوی  مرکزی در آن زیاد بـود؛ 

1332دوراهی  از  پـس  بـود�اما  مترقـی  حدی  تا  اول 
ایجاد نهادهای محلی نیمه دولتی و کنترل شده آغـاز 

شـد و تـا انقـالب 135۷ادامه یافته است�
از  1334بسـیاری  مصوب  شهرداری  قـانون  در 
خـدمات در حیطـه اختیـار شـهرداری بـود و انجمـن 
های  حوزه  از  بسیاری  عملکرد  بـر  نظـارت  شـهر 
بر  را  بهداشت  و  برق  آب،  جمله  از  شهری،  خدمات 
از شـهرداری و  امور  این  انفکاک  با  عهده داشت�البته 
مدیریت  انسجام  از  ها  سایردستگاه  بـه  آن  واگـذاری 
شهری کاسته و در نتیجه مداخله شورا را در بسیاری 

از امور شهر تضعیف کرد�
مشـارکت  و  شـورا   ، اســالمی  انقــالب  از  پــس 
و  حقوق  حفظ  و  خود  سرنوشت  تعیـین  در  مـردم 
قـرار  انقالب  اهداف  صدر  در  عمـومی  آزادیهـای 
گرفـت� بـر ایـن اسـاس رهبر انقالب در9اردیبهشـت 
تصویب  اساسی  قانون  آنکه  از  پـیش  � ش  135۸هــ 
دستور  اسالمی  انقالب  شورای  به  حکمی  طی  شود، 
تهیـه آئین نامـه  شـوراهای اسالمی شهر و روستا را 
داد تا بالفاصله پس از تصـویب به دولت برای اجرا ابالغ 
گردد � از اینرو شورای انقالب به فاصله نزدیک به دو 
ماه و در تیرماه 135۸هـــ � ش، قــانون شــوراهای 
محلــی مشتمل بر 1۷ماده را تصویب کرد و متعاقب 
آن هیأت دولـت در 21مهرمـاه همـان سـال، الیحـه 
را  آن  اداره  طریقه  و  شهر  شورای  انتخابات  قـانونی 

شوراها از سه منظر: تضاد گراها، عملگراها و جنبش گراها

سعید مدنی
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اوایـل  از  محلـی  شوراهای  قانون  پیرو  کرد�  تصـویب 
شـوراهای  انتخابات  ش،   � 135۸هـ  سال  دوم  نیمـه 
بینی  پیش  فعالیت  مدت  شد�  برگزار   156 در  شـهر 
شده برای  این شوراها دو سال بود و پس از تصویب 
از  کمتر  و  شدند  فعال  غیر  عمال  دیگر  اساسی  قانون 

یکسال بعد همه آنها منحل  شدند�
با تدوین و تصویب فصل هفتم قانون اساسی اصول 
از  یافت� صرفنظر  اختصاص  به شوراها  تا 10۷،   100
آنها  نقـش  و  شـوراها  بـر  اساسی  قانون  که  اهمیتی 
اصل  چند  اختصاص  است،  قایل  کشور  امور  اداره  در 
از اصول قانون اساسی به آنها که به ندرت در قوانین 
اساسی سایر کشورها به چشم میخورد نشان از اهمیت 
جایگاه ایـن نهادهـای مردمـی داشت� تدوین کنندگان 
حکومت  طرح  در  موثر  افراد  و  اساسی  قانون  اولیه 
شورایی انتظار داشتند با اجرای اصول   قانون اساسی 
حکومت  از  نوعی  عنوان  به  نهاد  این  شوراها  درباره 
محلی مستقر شود� اما استقرار حکومت محلی مشروط 
چارچوب  در  آن  تحقق  امکان  که  بود  شرط  پنج  به 

قانون شوراها و نظام و ساختار مستقر ممکن نیست:
جغرافیایی  محدوده  باید  محلی  حکومت  اول- 
مشخصی را در حوزه اقتدار خود داشته باشد و بتواند 
برای رفع و رجوع مسایل آنجا قوانین و مقررات الزم را 

مدون و با اقتدار امور را اداره کند�
دوم- حیطه و حوزه اختیارات حکومت محلی باید 

در چارچوب قوانین ملی به خوبی روشن شده باشد�
سوم- حکومت محلی باید قادر باشد از طریق وضع 
عوارض و مالیات یا دیگر راهای ، درآمد مورد نیاز برای 

اداره امور محلی را تامین کند�
دلیل کسب مشروعیت  به  چهارم- حکومت محلی 
حاصل از انتخاب شهروندان باید بتواند بر کلیه ارگانها 

و سازمانها در حوزه اختیاراتش اعمال اقتدار کند�
پنجم- همه سازمانها و موسسات اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی وسیاسی باید در امور مرتبط با خود در حوزه 

فعالیت حکومت محلی با آن همکاری کنند]3[�
اما هیچیک از این مقدمات در شکل گیری ایده شورا 
مورد نظر قرار نگرفت� در سال 1361قانون تشکیالت 
و وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور تصویب 
شد و تا سال 13۷5بدون آنکه اجرا شود، مکررا اصالح 
برای  13۷۸شوراها  سال  اردیبهشت  در  سرانجام  شد� 

اولین بار در کشور تشکیل شدند�
الگوی  تغییر  به  تمایل  از  نشان  شوراها  قانون  روح 
مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به مدیریت 

گسترده مردمی داشت]4[ �
میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن در دور 
اول64/42درصد  بود که نشان از مشارکت باال داشت�

نفر داوطلب نمایندگی  این دوره حدود 336 هزار  در 
در شوراهای شهر و روستا بودند�

و  شهر  اسالمی  شوراهای  اول   دوره  آنکه  از  پس 
برگزار شد،  � ش  در سالهای 13۷۸-13۸1هـ  روستا، 
شوراهای  قانون  اصالح  الیحه  ارسال  با  دولت  هیأت 
برای  تالشهایی  اسالمی  شورای  مجلس  به  اسالمی 
میرسد   نظر  به  کرد�  شوراها  قانون  بسط  و  اصالح 
که   (13۸3-13۷9) ششم  اسالمی  شورای  مجلس 
بود  طلبان   اصالح  اختیار  در  آن  کرسیهای  اکثریت 
اسالمی  شوراهای  تقویت  و  نهادسازی  به  کرد  سعی 
از  بپردازد�  ایران  در  نهاد  ترین  دموکراتیک  عنوان  به 
چهار  با   13۸2 درسال  اسالمی  شورای  مجلس  اینرو 
مصوبه تالش کرد تا قانون شوراهای اسالمی را سامان 
دهد و ابهامات و اشکاالت آن را بر طرف کند� بر این 
اساس هیأتهای حل اختالف که اعضای آن در قانون 

13۷5هـ � ش کاماًل کارگزاران حکومت مرکزی بودند، 
و  کرد  پیدا  مهرماه 13۸2ترکیبی جدید  اصالحیه  در 
بین  موازنه   حدودی  تا  شوراها  نمایندگان  حضور  با 
کارگزاران نهادهای حکومتی و مردمی برقرار شد� این 
تغییر در ترکیب هیأت حل اختالف استان و شهرستان 
نیز تا حدود مشابهی اعمال شد� در این دوره مجلس 
بر آن بود تا ساختار سلسله مراتبی شورا را بر اساس 
تقسیمات کشور تکمیل کند و تا حدودی روح استقالل 
تأمین  را  شوراها  تصمیمات  اجرایی  ضمانت  و  نسبی 

کند�

میزان   13۸1 سال  در  شوراها   دوم  دوره  در 
 49/96 و  یافت  کاهش  اول  دوره  به  نسبت  مشارکت 
درصد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات  شرکت 
کردند و از بین حدود 21۸ هزار نفر نامزدها در  34 
هزار شورا تعداد 109 هزار عضو اصلی را بر گزیدند�در 
این دوره شوراها بیش از 900شهردار را انتخاب کردند 
عالوه بر این فقط سه شورای شهر بر اساس رای هیئت 
حل اختالف مرکزی منحل اعالم گردیدند که علت آن 

خارج شدن شورا از حیز انتفاع بود�]5[
و  شوراها(سوم  انتخابات  بعدی  های  دوره  دو  در 
چهارم) میزان مشارکت رای دهندگان به ترتیب برابر 
64/۸3 درصد و 62/65 درصد بود که در مقایسه با دور 
دوم افزایش یافت و تقریبا هم سطح اولین دوره بود� به 
عالوه تعداد داوطلبان دو دوره آخر نیز به ترتیب 24۷ 
اول شوراها  دوره  از  اگرچه  که  بود  هزار  و 259  هزار 
داشت�  افزایش  دوم  دور  با  مقایسه  در  اما  بود  کمتر 
این روند حکایت از توجه باال و حساسیت قابل  توجه 

عمومی به نهاد شوراها و اهمیت و نقش آن بود�
از مجموع کسانی که در رقابت انتخابات شوراها در 
برگزیده شدند  ثبت نام کردند 292�1۷9  دوره چهارم 
که 200�1۷3  مرد و 6390 زن بودند� مدرک تحصیلی 
برگزیدگان چنین بود: 5۷0�9۷ نفر خواندن و نوشتن، 
نفر   10�1۷0 دبستان،  نفر   ۷�913، حوزوی  نفر   419
راهنمایی، 242�6 نفر دبیرستان، 005�2۸ نفر دیپلم، 
۸11�5 نفر کاردانی، ۷40�1۷ نفر کارشناسی، 169�2 

نفر کارشناسی ارشد، 25۷ نفر دکتری� 
بر  اسالمی  شورای  مجلس  اصالحات  آخرین  در  
راستای تقسیمات کشوری  اساسی و در  قانون  اساس 
، شوراهای شهرستان، استان و شورایعالی استانها  به 
اضافه شدند و شورای  شوراهای روستا، شهر و بخش 
تعداد  قانون،  این  اساس  بر  شد�  حذف  نیز  شهرک 
در  و  کرد  تغییر  مختلف  سطوح  در  شوراها  اعضای 
نظر  در  نفر، 21عضو  میلیون  دو  تا  یک  کالنشهرهای 

گرفته شد�
تا جماعت  محلی  نظری شوراها:از حکمرانی  بنیان 

گرایی

بنیان های نظری شورا را میتوان از دو منظر مورد 
بررسی قرار داد� رویکرد اول مبتنی است بر چگونگی 
حسب  بر  سیاسی  های  نظام  درون  در  قدرت  توزیع 
جغرافیا � از این منظر اهمیت شوراها به عنوان نوعی 
از حکومت محلی میتواند به عنوان ساز و کاری برای 
توزیع قدرت و کاهش تصدی دولت مرکزی در جهت 
خودشان  امور  اداره  در  محلی  مردم  به  دادن  نقش 
اداره  نحوه  بر  عمدتا  دوم   رویکرد  شود�  محسوب 
مناطق  توسعه  منظور  به  ریزی  برنامه  و  محلی  امور 
این معنا مناطق و محالت همچون  به  متمرکز است� 
جماعاتی(community) با ویژگیهای خاص خود  مورد 
ریزان  برنامه  توسعه  فرایند  در  که  میگیرند  قرار  نظر 

ناچارند آنها را محور قرار دهند�
رویکرداول – حکمرانی محلی

میـزان  اسـاس  بـر  را   کشـورها  حکـومتی  نظام 
و  پیرامـونی  واحـدهای  به  سیاسی  قدرت  توزیع 
سه  به  جغرافیایی،  فضای  سیاسی  مدیریت  ماهیـت 
از  ترکیبی  یا  فدرال  و  ای  ،ناحیه  گرا  تمرکز  الگـوی 
این سه میتوان  تقسیم کرد� نظام سیاسی تمرکزگرا 
مبتنـی بـر توزیـع فضـایی قـدرت سیاسی از مرکز بـه 
پیرامـون و نظـام هـای سیاسـی ناحیه ای و فدرال بر 
اساس تقسیم قدرت سیاسـی بـین مرکــز و پیرامون 

شکل میگیرند�
نظام سیاسی در ایران تمرکز گرا است و برای تبیین 
رابطـه نظـام سیاسـی و نهادهای محلی، باید ساختار 
از  نـوع  این  در  نداشت�  دور  نظر  از  را  نظام  متمرکز 
کشـور  سـرزمین  تمـامی  معمـوالً  سیاسـی  نظـام 
تحـت کنتـرل مرکـز سیاسی واحدی قـرار دارد� اما از 
آنجـایی کـه اداره امـور جامعــه مــدرن، وظیفــه ای 
گســترده و خــارج از تــوان حکومت اسـت، اغلـب 
متمرکز  سیاسی  سـاختار  دارای  کـه  کشـورهایی 
و  مختلــف  های  روش  بـه  میکنند  تـالش  هستند، 
بــا ســازماندهی مناســب، تصدی گری حکومت را 
به  تا  دهند  سامان  را  محلی  واحدهای  و  داده  کاهش 
کنند�  فراهم  را  اداری  تمرکززدایی  امکان  ترتیب  این 
بانک جهانی،به سه نوع تمرکز زدایی اشاره کرده است:
محافظه  و  ترین  سطحی  که  زدایــی  تــراکم   (1

کارترین روش تمرکز زدایی است و در آن
به  مرکـزی  دولـت  اداری  واحـدهای  از  قدرت 

نمایندگی های محلی دولتی  منتقـل میشود�
2)تفویض اختیار که شایع ترین نوع تمرکززدایـی 
مسـئولیت  مرکـزی  دولـت  آن  در  و  است  اداری 
را  عمـومی  کارکردهـای  مـدیریت  و  گیـری  تصـمیم 
بـه نهادهای نیمه خودگردان محلی واگـذار مـیکنـد� 
این واحد های دولتی محلی بطـور کامل تحت کنترل 
پاســخگو  آن  برابـر  در  ولی  نیستند  مرکزی  دولت 

هســتند�
تمرکززدایی  دیگــر  نــوع  قــدرت  انتقــال   (3

اداری است که در آن اعتماد بیشـتری بـه
اساس   این  بر  و  مـیشـود  محلی  واحـدهای 
که  میشود  واگذار  محلـی  دولـت  بـه  مسـئولیتهـایی 
دارای مرزهـای مشـخص حقـوقی و شــفاف هســتند 
کشورهایی  سیاســی  نظــام  در  قــدرت  �انتقــال 
لحاظ  بـه  سیاسـی  قـدرت  تقسـیم  که  است  شایع 
جغرافیایی  مورد نظر قرار گیرد مثل اقلیم کردستان 

در عراق�
محلی،  قلمرو  لحـاظ  بـه  محلـی  دولتهـای 
مسئولیتها و قدرت، مدیریت، امور مالی و دموکراسی 
از تشکیل  با هم دارند؛ لکـن هدف  تفاوتهایی  محلی، 
آنها به طور کلی توزیع  قـدرت سیاسـی، تمرکززدایـی 

عین  در  تغییر  فرایند  تداوم 
نیروهای  تقویت  به  موکول  که  حال 
حامی تغییر در نظام سیاسی )از جمله 
قوه مجریه ( است– که به نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری بستگی دارد – اما در 
همان حال مستلزم فعال شدن بیشتر 
جامعه مدنی و تقویت و توانمند سازی 

آن است.
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گسـتره  در   رو  این  از  و  است  محلی  دموکراسی  و 
کشـورهای  حتـی  جهـان  سـطح  در  وسـیعی 
آفریقـایی کـه بنظـر میآیـد از سـطح توسـعه سیاسـی 
مناسـبی برخـوردارنیســتند، تشکیل شده اند�  خاطر 
نشان میسازد دولــت محلــی متفــاوت از حکومــت 
ایی  ناحیه  و  فدرال،  کشورهای  در  که  است  محلــی 
دارای  فدرال،  کشورهای  در  محلی  حکومتهای  است� 
و  امنیتـی  قضایی،  مالی،  اداری،  قانونگذاری  قدرت 
سیاســی هســتند؛ لکــن دولــت محلــی، قــدرت 
قضــایی  نیمــه  و  مــالی  اداری،  قــانونگــذاری 
فدرال،  و  مرکب  سیستم  با  کشورهایی  در  دارد]6[� 
در  و  محلــی  حکومــت  درون  در  محلـی  دولت 
نهادهــای مردمی محسوب میشود� از  مقــام یکــی 

انجمـن  شـورا،  قالب  در  مردمی  و  محلی  نهادهای  از 
با عناوین مختلف در نظام های سیاسی تمرکز گرا  و 
بـا عنوان دولت محلی یـاد مـیشـود� تعـاریف زیـادی 
بـا  تعاریف  این  و  دارد  وجود  محلی  دولت  درزمینه 
دارنـد�  زیـادی  مشـابهت  محلـی  حکومـت  مفهـوم 
مطابق تعریف سازمان ملل حکومت محلی به تقسیم 
با  که  دارد  اشاره  ایالت  یا  کشور  یک  سیاسی  بندی 
قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون 
اداره  هیات  و  دارد  دست  در  را  مالیات  وضع  قدرت 
انتخاب  محلی  صورت  به  موجودیتی  چنین  کننده 

میگردد]۷[�
حفظ استقالل عمل دولـت محلـی در امور مربوطه 

مستلزم دارا بودن شروط زیر است
امـور  گیـری  تصـمیم  در  بایـد  محلـی  دولـتهـای 
از استقالل الزم و مناسب به فراخور قـانون اساسـی و 

قـوانین عادی برخوردار باشند�
فعالیـتهـا،  بـر  اجرایـی  قوه  و  حکومت  نظارت 
تصـمیمات و مصوبات دولت محلی باید از منظر قانونی 
به  مراتبی  سلسله  نگرش  مراتبی�  سلسـله  نـه  باشـد 
و  دولتی  سازمانهای  به  تبدیل  را  آنها  محلی،  دولت 

حکومتی میکند�
در  نبایـد  محلـی،  دولت  انحالل  و  عضویت  سـلب 
گیرد،  قرار  اجرایی  قوه  و  دولتی  نهادهـای  اختیـار 
محلی  نهادهای  اعضای  حضور  و  دخالت  فرایند  بلکه 
قالب  در  باید  قوا  سایر  و  قضایی  نهادهای  فرادست، 

هیأت تصمیم گیر مدنی مدنظر باشد�
روابـط نهادهـای دولتـی و حکــومتی بــا دولــت 
محلــی بایــد شــفاف بــوده و تمــام مسـؤلیتهـای 

محلـی، اسـتانی و مرکـزی متمـایز شـود �
رویکرد دوم- جماعت گرایی

»جماعت« به  تدریج در بحث های مربوط به دولت 
جریان  یک  شد�  تبدیل  محوری  موضوعی  به  محلی 
تقسیم فضایی  بین  رابطه  به  ادبیات  این  از  قابل توجه 
»جماعت«  مرزهای  و  اجرایی  و  حکومتی  قدرت های 
می پردازد� برای مثال در حالی که درکشورهای اروپایی 
بر  آن  تاریخی  داللت های  (با  محلی«  »شورای  اغلب 
خود گردانی و فعالیت مشترک) با واحدهای اجتماعی 
کشاورزی  تولید  مناطق  یا  روستا  مانند  معنی داری 
همزیستی دارد ، در مقابل در بریتانیا، تنها در چندین 
از  خدمات  ارائه   در  کارایی  بر  تأکید  از  پس  دهه 
و  تمرکززدایی  برای  فعالیت  ضرورت  متمرکز،  طریق 

خودگردانی محلی مورد نظر قرار گرفته است]۸[�
جماعت گرایان در دفاع از سنگر قانونی دولت محلی 
حدی،  تا  حداقل  محلی،  دولت های  اند  کرده  تاکید 
منطقه ای  تقسیم  و  هستند  محلی  اجتماعات  تجلی 
مبنایی  دارای  باید  جغرافیای  جنبه  بر  عالوه  قدرت 
جماعتی نیز باشد� اما در دموکراسی محلی نیز بحرانی 

فاصله  زیادی در  تا حد  را  پای آن  دارد که رد  وجود 
»دولت  ایده   شناختن  رسمیت  به  از  عامدانه  گرفتن 
محلی« در سیاست های دولت مرکزی می توان دید]9[� 
از این دیدگاه دولت محلی باید نقش جدیدی به عنوان 
»دولت جماعت« به عهده بگیرد� نقش اصلی مقامات 
محلی باید با مشکالت و اموری که »دولت های محلی« 
با آن روبه رو هستند مرتبط باشد]10[ � دموکراسی و 
مسایل   و  نیازها  شرایط،  تنوع  به  محلی  خودمختاری 
سیاسی به طور شایسته ای اهمیت میدهد و مشارکت 
حداکثر  به  را  مشروعیت  و  وظیفه شناسی  محلی، 

می رساند و مسئولیت پذیری را نهادینه میکند]11[�از 
میکنند  پیشنهاد  اندیشمندان سیاسی  برخی  رو   این 
دولت و مدیریت محلی باید مسئولیت »جماعت ها« را 

برعهده داشته باشند�
»فعالیت  یا  جماعت«  »توسعه  اصلی  ویژگی 
جماعت محور« چیست؟ مسلماً یک جواب به این سؤال 
این است که فعالیت جماعت محور شامل سازمان، نظم 
قدرت سیاسی همبسته  دادن  نشان  و  منابع  به  دادن 
است که می تواند به مردم کمک کند تا تقاضاهایشان 
در  کنند�  پیگیری  و  کرده  طرح  عمومی  عرصه   در  را 
ساکنان  از  بسیاری  که  است  نتیجه ای  این  واقع، 
جماعت  توسعه  می رسند�  آن  به  سرعت  به  جماعت 
این امکان را به مردم محلی میدهد که تأثیرات منفی 
شهر  با  را  ملک  یک  ارتباط  که  کمربندی  جاده   یک 
مسکن های  در  تراکم  مشکالت  یا  است،  کرده  قطع 
نشان  گزارش  سر  پشت  گزارش  کنند�  بیان  را  جدید 
از  مردم  ساختن  آگاه   در  محلی  مقامات  که  می دهد 
تأثیر دارد  آنان  بر زندگی  بازگو کردن تصمیماتی که 
درباره   مردم  با  کردن  مشورت  از  هستند؛  گریزان 
بهترین راه های شروع برخی پروژه ها یا توزیع خدمات 
مردم  نیازهای  درباره   نتوانسته اند  و  میکنند؛  پرهیز 
ناموفق  تجربیات  همین  کنند�  سیاستگذاری  محلی 
از  تا بسیاری  به قدر کافی معقول است  انباشت شده 
مردم محلی و دولت به این نتیجه برسند که باید در 
جستجوی ساز و کارمناسب تری برای حل و فصل امور 

و غلبه بر برخی مشکالت بود�
اما گزارش پشت  سر گزارش نیز نشان می دهد که 
و  ایده ها  تشخیص ها،  نشانه ها،  و  حقایق  ارائه   چگونه 
محلی،  شورای  اعضای  سوی   از  تغییر  گزینه های 
طور  به  سیاستگزاران  دیگر  و  محلی  دولت  مقامات 
اجتناب ناپذیری در ایجاد  تغییرات نسبتاً ساده و ارزان 
یا بدون هزینه در سیاست و عمل، بدون در نظر گرفتن 
این  بوده اند�  ناتوان  استراتژی گفت وگویی در جماعت 
آنهایی  به ویژه  نظریه پردازان دموکراسی،  برای  موضوع 
خیلی  متعهدند،  گفت وگویی  دموکراسی  مدل  به  که 
مونولوگ،  مقابل  گفت وگو(در  مفهوم  هستند�  مهم 
انتقاد تند و دیگر شیوه های گفت وگوی سیاسی مرتبط) 
حاکی از ارتباطات مدنی، عقالنی و دوطرفه است� این 
جنبه های گفت وگو به نوبه  خود حاکی از همکاری یا به 

هر درجه ای فقدان تضاد و اصطکاک است� با وجود این 
روشن است که برای بسیاری از افراد، نهادها و حوزه ها، 
گفت وگو بی نهایت ناشناخته و ناقض رویه های تثبیت 
شده هستند� بسیاری از افراد کمترین حد تحمل بحث 
عنوان  به  رفتن«  سؤال  زیر  »به  تجربه   و  گفت وگو  و 
زورگو و جابر را ندارند و اجبار  ارائه  توضیح یا استدالل 

را کاری غیرقابل تحمل می یابند�
همان طور که بسیاری از مفسران و تحلیلگران اشاره 
و  بوروکرات ها  از  بسیاری  می رسد  نظر  به  کرده اند، 
سیاستمداران بیزاری آشکاری از گفت وگو با شهروندان 

دارند؛ افزون بر این برای احتراز از رویارویی، به شدت از 
موضع قدرت برخوردار می کنند� این که چگونه چنین 
کاری می کنند، آموزنده است � مثاًل آنها مردم سازمان 
و  دانسته  مردم  غیرواقعی  نمایندگان  را  محلی  یافته  
کاری  نمی شوند؛  قائل  مشروعیتی  آنها  سازمان  برای 
و  نظریه  برابر  در  چالشی  می دهند،  انجام  آنها  که 
نظر  و  زیرا عمل  به حساب می آید،  عمل دموکراتیک 
دموکراتیک مستلزم تغییر در ابزارهای سیاسی است و 
نه جماعت یا محله� واگذاری مدیریت محلی از طریق 
شوراها راهی برای تقویت جماعات شهری و روستایی 

به منظور توسعه محلی با چالش های کمتر است�
پروژه ناتمام شوراها در ایران

اصـول  در   و  اساسـی  قـانون  هفتم  فصل  مطابق 
یکصدم و یکصـد و ششـم، چـارچوبی بـرای فعالیـت 
شوراها در نظر گرفته شده است که متفـاوت از اصـل 
هفـتم قانون اساسی است� در اصل هفتم آمده است:” 
و  بینهم«  شوری  »وامرهم  کریم  قرآن  دستور  طبق 
»شاور هم فی االمر«؛ شوراها : مجلس شورای اسالمی 
بخش   ، محل   ، شهر   ، شهرستان   ، استان  شورای   ،
اداره  و  گیری  تصمیم  ارکان  از  اینها  نظائر  و  روستا   ،
اختیارات  حدود  و  تشکیل  طرز  �موارد،  کشورند  امور 
آن  از  ناشی  قوانین  و  قانون  این  را  شوراها  وظایف  و 

معین می کند�”
بـه  اساسی که  قانون  اصول فصل هفتم  تمامی  در 
شوراها اختصاص دارد، بر خالف انتظار، در هیچ موردی 
حتی در امور محلی، به “صالحیت وضع مقـررات” کـه 

صالحیت ذاتی شوراها است، اشاره ای نشده است�
اصـل یکصدم قانون اساسی، تنها اصلی است که بـه 
گونـه ای میتوان هدف از تشکیل شوراها را در آن دید� 
بر اساس این اصل، “برای پیشبرد سریع برنامـه هـای 
فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  اجتمـاعی، 
همکـاری  طریـق  از  رفـاهی  امـور  سـایر  و  آموزشی 
مـردم بـا توجـه بـه مقتضیات محلی، اداره امور هـر 
نظارت  با  استان  یا  شـهر،شهرستان  بخـش،  روسـتا، 
یا  شهر، شهرستان  بخش،  ده،  شورای  نام  به  شورایی 
استان صورت مـیگیـرد کـه اعضای آن را مردم همان 
محل انتخـاب مـیکننـد… “�  اسـتفاده از واژه نظارت 
در این اصل جـای تأمـل داشـته و البتـه محـل انتقاد 
اسـت� اسـتفاده از ایـن واژه در عمل، صالحیت تصمیم 

در  دوره های سوم و چهارم انتخابات شوراها میزان مشارکت رای دهندگان 
به ترتیب برابر 64/83 درصد و 62/65 درصد بود که در مقایسه با دور دوم افزایش 
یافت و تقریبا هم سطح اولین دوره بود. به عالوه تعداد داوطلبان دو دوره آخر نیز 
به ترتیب 247 هزار و 259 هزار بود که اگرچه از دوره اول شوراها کمتر بود اما در 
مقایسه با دور دوم افزایش داشت. این روند حکایت از توجه باال و حساسیت قابل  

توجه عمومی به نهاد شوراها و اهمیت و نقش آن بود.
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گیری شوراها را تـا حـدود زیـادی بـه نظـارت کـاهش 

داده اسـت]12[�
سیاستهای کلی نظام، سند چشم انداز بیست سـاله 

و برنامه های پـنجسـاله توسـعه ایـران بعـد از
مهمـی  باالدسـت  اسـناد  از  اساسـی  قانون 
هسـتند کـه فرایند توسعه کشور در آن تجلی مییابد� 
سـند چشـم  و  نظـام  کلی  سیاستهای  مفاد  مالحظه 
و  گرایی  محلی  استراتژی  که  است  آن  بیـانگر  انـداز 
شده  گرفته  نادیده  جغرافیایی  پهنـه  در  تمرکززدایی 
است و بـه غیـر از هـدف “دستیابی به کشوری توسعه 
یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی” در 
و  نـوعی مفهوم محلی گرایی  به  انداز که  سند چشم 
در  دارد،  خود  در  را  جغرافیـایی  مقتضـیات  به  توجه 
باقِی اهداف هیچ اشاره ای بـه موضـوع تمرکززدایی و 

ایجاد یا تقویت نهادهـای مردمـی نشـده است �
درخصـوص ارتبـاط بین ماهیت عملکرد شوراهای 
شهری با نظـام سیاسـی نخستین موضوعی که جلب 
به  نسبت  اساسی  قانون  مبهم  رویکرد  میکند  توجه 
شوراهای اسـالمی به طـور عـام و شوراهای شهری به 
طور خاص است� قـوانین عادی شوراهای اسالمی در 

طول سه دهـه اخیـر دچـار

تصمیم  قدرت  کاهش  لحاظ  به  ملموسی  تغییرات 
گیری و استقالل عمل شورای شهر شده است� قـوانین 
قضـایی  و  حقـوقی  نهادهای  آراء  و  شوراها  عـادی 
اداری) عدالت  دیوان  و  نگهبان  شورای  مثـال  (بـرای 

از شـورای شـهر در مقام نهاد تصمیم گیر بر امور ذاتاً 
محلی، اندک هالـه اقتدار محلی بر جای گذاشته است� 
لذا نبایـد انتظـار داشـت از نقشـی تأثیرگذار در روند 

اداره امور محلی برخوردار باشـد�
در برنامـه هـای توسعه ایران، رابطه شورای شـهر- 
گسیخته  هم  از  مکمل،  نهاد  دو  مقـام  در  شـهرداری 
در  شهر  شوراهای  توسعه،  های  برنامه  این  در  است� 
جایگاه مشخص  از  گذار شهری   – نهاد سیاست  مقام 
بمنزله  و شهرداریها  نیستند  برخوردار  توجهی  قابل  و 
بازوی اجرایی تصـمیمات شوراهای شهر، بیشتر نمود 
با  ارگانیکی  ارتباط  و  دارنـد  را  دولت  اجرایی  بدنه 

شوراهای شهری ندارند�
 ، تشکیالت  قانون”  در  شده  یاد  موارد  بر  عالوه 
انتخاب  و  انتخابات شوراهای اسالمی کشور  و  وظایف 
ضعف  و  “اشکاالت   13۷5 خرداد  ب  مصو  شهرداران 
های بسیاری وجود دارد که به اختصار مهمترین آنها را 

مورد اشاره قرار میدهیم�
بر  نظارت  و  اجرایی  هیأت  اعضـاء  مـورد  در 
اسـتثناء معتمـدین  بـه  انتخابـات شـوراهای شـهری 
محلی که آنهـا را فرمانـداری بـا تأییـد هیـأت نظـارت 
انتخاب مینماید؛ ترکیب حضور افراد در هیأت اجرایـی 
بیانگر جایگاه شبه دولتی این هیـأت اسـت� همچنـین 
ترکیب هیأت نظـارت مرکـزی و اسـتانی، مشـتمل بـر 
اعضای قوه مقننه است کـه عنصـری کـاماًل حکـومتی 
است؛ بنـابراین ایـن بـا اصـل مردمـی بـودن برگـزاری 

انتخابــات شــوراها در تعــارض اســت�
مستلزم  شهری  شوراهای  عملکردی  ماهیـت 
داشـتن شخصـیت حقوقی است؛در حالی که در حال 
حاضر شوراها فاقد چنین شخصیتی بوده و برای مثال 
و  نقـض  به  نسبت  خود  مختص  امور  در  توانند  نمی 
ابطـال آرا و مصـوبات شـوراها توسـط وزارت کشـور، 
نهادهای دولتی و هیأتهای حـل اخـتالف (مرکـزی و 
استانی) و عدم همکاری نهادهای رسمی دولتی اقامه 

دعوا نمایند�
در حال حاضر، شورا به جای آنکه شورای شهر باشد، 
روی  بر  نظارتی  هیچ  که  چرا  است  شورای شهرداری 
عملکرد دیگر سازمانهای شهری ندارند و آنها خود را 

ملزم به رعایت مصوبات شورا نمیدانند�
و  تایید  ضرورت  شهر،  شوراهای  اعمال  بر  نظارت 
تصویب صریح مصوبات مهم شوراهای شهر به وسیله 
مـصوبات  کلیه  ضمنی  تایید  لزوم  و  دولتی  مقامات 
توسط  مقـرر  موعـد  در  اعتـراض  عـدم  یـا  آنهـا، 
مقامات مذکور و حتی امکـان ابطـال آن مـصوبات در 
برخـی مـوارد و بـا مکانیـسم مقـرر در قانون، استقالل 

کار کردی شوراها را به چالش کشیده است�
عنوان  به  را  انحالل  که  اساسی  قانون  بـرخالف 
انحراف شوراها  در صورت  استثنا و آن هم صرفاً  یک 
از وظایف قانونی خود پیش بینی نموده است، قـانون 
جمله  از  مـورد  چندین  به  را  انحالل  موارد  شوراها، 
اقدامات بر خالف وظایف مقرر، مخالف مصالح عمومی 
کشور، حیف و میل و تـصرف غیـر مجـاز در اموالی که 
وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد،تسری 

داده اسـت �
در برخی از امور شهری شوراهای شهر صرفاً نقشی 
همکاری،  شناخت،  و  بررسـی  حـد  در  و  تشریفاتی 
در  به  بنا  هم  آن  ترغیب،  و  تشویق  و  ریزی  برنامه 
خواست یا با هماهنگی یا توافـق دستگاههای ذی ربط 

دارند�
اختیارات شوراهای شهر در بسیاری از موارد جنبه 
نظـارتی صـرف داشـته فاقــد ضمانتهای اجرایی الزم 
قابل  پایدار،  مالی  منابع  قانونگذار  متأسفانه  هستند� 
اتّکـا و منطقـی بـرای شـوراهای شهر و تعریف نکرده 

است]13[�
در مجموع، نظام سیاسی به دالیـل عمـده از جمله: 
وجـود نظام سیاسی با تمرکزگرایی شـدید در ساختار 
اداری – اجرایی؛ ترس از استقالل واحدهای سرزمینی 
در  ابهام  و  ضعف  ؛  تمرکززدایـی  قالـب  در  پیرامونی 
شوراها؛  به  مربوط  عـادی  قوانین  و  اساسی  قانون 
فقدان سنتهای دموکراتیک ؛ نهادینـه نشـدن زنـدگی 
آن  انعکاس  و  ایران  سیاسی  فرهنـگ  در  مشـارکتی 
در قانون اساسـی و عوامـل دیگر تاریخی – سیاسـی، 
جامعـه شـناختی و اقتصـادی تا حد ممکن در جهت 
تحدید اختیارات و وظایف شوراها حرکت کرده است� 
با توجه به وضعیت موجود، کـاماًل طبیعـی اسـت که 
قالـب  شاهد شـکل ضـعیف شـده دولـت محلـی در 
شـوراهای شـهری در ایـران باشـیم کـه در آن جـدا 
از اختیـارات محـدود ایـن نهـاد محلـی، بـین شـوراها 
و شهرداریهـا بـا یکـدیگر و شـوراها – شـهرداریهـا بـا 
نهادهای دولتـی ارتبـاط منسـجم و همـاهنگی وجـود 

ندارد�
همـاهنگی  عـدم  و  سـازمانی  و  کـارکردی  تداخل 
بین شهرداریها – به عنوان رکن اجرایی دولت محلـی- 
رسانی  خدمات  در  ضعف  موجب  دولتی،  نهادهای  با 
شده  شهری  مدیریت  روند  در  اداری  معضالت  و 
است]14[� با وجود این تجربه چهار دوره شوراها خود 

به انباشت حجم قابل توجهی از کار شورایی در حوزه 
ارتقای  در  سزایی  به  اهمیت  که  شده  منجر  محلی 
اصالح  صورت  در  آینده  در  و  داشته  محلی  مشارکت 
قوانین آمادگی عمومی بیشتری را برای شکل گیری و 

قوام حکومت محلی فراهم میاورد�
دوره  چهار  تجارب  از  آمده  عمل  به  های  ارزیابی 

ای شوراها نیز نشان میدهد اعضای این نهاد در نقاط 
توانایی  با  متناسب  روستا  و  شهر  در  کشور  مختلف 
های خود و به رغم محدودیت های قانونی و اجرایی 
کارکردهای کامال متفاوتی داشته اند که نشان میدهد 
با وجود محدودیت ها و نواقص موجود که پیش از آن 
در  موجود  های  در شکاف  شوراها  شد،  اشاره  آنها  به 
الیه های مختلف نظام سیاسی میتوانند نقش مثبتی 

ایفا کنند�
عمل  گراها،  تضاد  منظر:  سه  از  شوراها  انتخابات 
های  دوره  از  بسیاری  مثل  گراها  جنبش  و  گراها 
فعاالن  میان  در  اخیر  دهه  دو  ویژه طی  به  انتخاباتی 
سیاسی و اجتماعی سه دیدگاه نسبت به فرصت های 
انتخابات به طور کلی و انتخابات شوراها  به طور خاص 

وجود دارد:
وسیعی  طیف  که  گروه  این  گراها:  تضاد  اول- 
گونه  هر  زیر  دلیل   چند  برپایه  میدهند  تشکیل  را 

مشارکت در انتخابات رسمی را رد میکنند:
با وجود مشکالت ساختاری، یک نهاد خاص حتی 
در صورت حضور افراد سالم و خوشنام و کاردان تاثیر 

مشخصی بر برونداد نظام ندارد�
ساز و کار انتخابات غیر دمکراتیک است و نمی توان 

از آن طریق نمایندگان واقعی مردم را برگزید�
به  انتخاباتی  رسمی  کارهای  و  ساز  در  مشارکت 

معنای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی است�
دوم- عملگراها: این گروه که بخش بزرگی از آن را 
اصالح طلبان تشکیل میدهند با تاکید بر روند گام به 
گام اصالحات و برجسته کردن نقاط قوت شوراها چشم 
را بر نقاط ضعف و موانع ساختاری پیش روی شوراها 
مثبت  های  بزرگنمایی جنبه  با  گرایش  این  میبندند� 
شوراها تالش میکند به هر نحو ممکن جامعه مدنی را 
تشویق به رای دادن نماید و اغلب به عواقب وعده های 
غیر قابل تحقق  از سوی خود نمیاندیشد بلکه تصور 
در  آنان  سیاسی  مواضع  با  سو  هم  افرادی  با   میکند 
ساختار سیاسی و به ویژه در نهاد شورا آن هم در شهر 
های بزرگ گامی به سوی آینده بهتر برداشته خواهد 
شد� برای حامیان این گرایش تغییر و اصالح امور جز 
نیست�آنان  ممکن  سیاسی  نظام  در  طریق  حضور  از 
اصالح طلبی را معادل حضور در قدرت تعریف میکنند 
یا  اختیاری  حضور  عدم  نهایت  در  دلیل  همین  به 
اجباری در نظام سیاسی را به منزله پایان مشی اصالح 
طللبانه میدانند� تناقضات این دیدگاه به  ناپایداری و 

بی ثباتی  مواضع این گرایش دامن میزند�
به  دعوت  ضمن  گروه  این  گراها:  جنبش  سوم- 

هفتم  فصل  اصول  تمامی  در 
قانون اساسی که بـه شوراها اختصاص 
انتظار، در هیچ موردی  بر خالف  دارد، 
حتی در امور محلی، به “صالحیت وضع 
مقـررات” کـه صالحیت ذاتی شوراها 

است، اشاره ای نشده است.

جای  به  شورا  حاضر،  حال  در 
شورای  باشد،  شهر  شورای  آنکه 
شهرداری است چرا که هیچ نظارتی بر 
شهری  سازمانهای  دیگر  عملکرد  روی 
رعایت  به  ملزم  را  خود  آنها  و  ندارند 

مصوبات شورا نمیدانند.
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برخورد واقع بینانه با نهادهای منتخب و مالحظه قوت 
و ضعف های آنها اگر چه اشکاالت وارده توسط تضاد 
گراها را تا حد زیادی تایید میکنند اما در همان حال بر 
فرایند تدریجی اصالح امور-  البته نه با منطق عملگراها  
میورزند�  اصرار  قدرت سیاسی-  در  الزام حضور  یعنی 
دمکراسی  و    (reform) اصالح  بین  گراها  جنبش 
اگرچه  هستند�  قایل  تفاوت   (democratization)سازی
به  مرحله  و  تدریجی  فرایند  بر  رویکردها  این  دو  هر 
حضور  بر  تنها  اولی  اما  میکنند  تاکید  تغییر  مرحله 
نیروهای مدافع تغییر در نظام قدرت اصرار میورزد و 
میزان مشارکت جامعه مدنی را در این فرایند تا سطح 
رای دادن برای حضور رفرمیست ها تنزل میدهد � در 
پیچیده  فرایند  دمکراتیزاسیون  یا  دوم  گرایش  مقابل 
نظر  در  اقتدارگرا  های  نظام  در  تغییر  برای  را  تری 
میگیرد و موتور محرک تغییر را در دو الیه قدرت یکی 
جستجو  مدنی  جامعه  در  دیگری  و  سیاسی  نظام  در 
میکند� از این رو ضمن ارج نهادن به همه کسانی که 
در نظام سیاسی نقشی در پیشبرد تغییر دارند، حرکت 
بدون  و  نمیداند  خودکامگی  عالج  تنهایی  به  را  آنها 
تغییر  فرایند  در  آن  مشارکت  و  مدنی  جامعه  تقویت 
نظام  در  ها  رفرمیست  تالش  از  حاصل  دستاوردهای 

سیاسی را ناپایدار و کم عمق میداند�
از این منظر جنبش گراها ضمن تاکید بر جنبشی 
انتخابات  در  فعال  شرکت  به  دعوت  جامعه،  بودن 

شوراها را به منزله “فرصت ساختار سیاسی” در دستور 
سیاسی  ساختار  فرصت  از  منظور  میدهند�  قرار  کار 
روزنه هایی در نظامات موجود است که امکان تحرک 
جامعه مدنی را با ریسک کمتر و کاهش امکان سرکوب 

فراهم میکند�
از این دیدگاه انتخابات به منزله فرصتی در ساختار 
برای  را  مناسبی  بستر  که  میشود  محسوب  مستقر 
میکند  فراهم  مدنی  جامعه  فعال  و  آزادانه  مشارکت 
تا به این ترتیب با تقویت قدرت جامعه مدنی نیروی 
با نیروهای مدافع تغییر  مناسبی هم سو و هم جهت 
تدریجی  تغییر  برای  را  راه  و  شود  ایجاد  ساختار  در 

هموار سازد�
 بنابراین از منظر جنبش گراها:

دلیل  به  اول  وهله  در  شوراها   انتخابات  اهمیت 
سازی  فعال  امکان  آن  واسطه  به  که  است  فرصتی 
میشود�این  فراهم  اجتماعی  جنبش  و  مدنی  جامعه 
فرصت فارغ از نتایج حاصل از انتخابات به خودی خود 

ارزش و اهمیت دارد�
انتخابات شوراها در مقایسه با سایر نهادهای انتخابی 
انتسابی  نهادهای  مداخله  شدن  منتفی  جهت  به 
و  بازتر  فرایند  از  انتخابی  نهادهای  نقش  افزایش  و 
بیشتر  رو  این  از  و  است  برخوردار  تری  دمکراتیک 

بازتاب دهنده نظرات عموم مردم است�
قانون  در  موجود  های  ضعف  و  نقایص  همه  با 

به  آن  تداوم  و  نهاد  این  تشکیل   ، شوراها  تشکیالت 
و  ها  شهرداری  کارکرد  بر  مثبتی  اثرات  نسبی  طور 
مدیریت شهری داشته و حضور افراد با صالحیت در آن 
دستاوردهای مثبتی برای مردم به ارمغان خواهد آورد�
تقویت شوراها با توجه به مشارکت نزدیک به 250 
و  شهری  جامعه  در  منتخب  شهروندان  از  نفر  هزار 
حکومت  تجربه  در  ای  ارزنده  و  مفید  نقش  روستایی 
محلی دارد و میتواند برای تقویت حکمرانی محلی در 

آینده بسیار راهگشا باشد�
______________________________ 
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