
با حضور جهانگیری انجام شدرئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 امروز همه توان دولت 
برای خرید واکسن متمرکز است

 افتتاح طرح های اقتصادی 
در گلستان

در صفحه اقتصادی بخوانیددر صفحه اجتماعی بخوانید

وزیــر  حســین«،  »فــؤاد 
خارجــه عــراق در حالی 
در  بــار  دومیـــــن  بــرای 
ماه های اخیر بــه تهران 
ســـــفر کــرده اســت کــه 
بــه نظــر می رســد وقوع 
منطقــه،  در  تحوالتــی 
کانـــال هـــــای  تقــــویت 
دیپلماسی میان تهران و 
بغداد را ضروری کرده است. حمله مشکوک به 
سرکنسولگری امریکا در عراق که برای چندمین 
بار در ماه های اخیر اتفاق افتاد، نشــان از تداوم 
تالش هایی دارد که با هدف متشنج نگه داشتن 
رابطــه میــان ایــران و امریکا صــورت می گیرد. 
علــی رغم اینکه تصور می شــد بعــد از روی کار 
آمدن »جو بایــدن« در امریکا زمینه هایی برای 
کاهش تنــش میان تهــران و واشــنگتن فراهم 
شــود و بســیاری منتظــر بودند که دیپلماســی 
مجدداً فعال شود و دو کشور درباره موضوعات 
مــورد اختالف با یکدیگر گفت وگو کنند اما بروز 
وقایعی در یک الی دو ماه اخیر روندی را خالف 
آنچه پیش بینی می شد، حاکم کرد تا نگرانی ها 
پیرامــون تعمیق این درگیری ها بویژه از ســوی 
کشــورهایی که در کانون این درگیری ها هستند، 

افزایش یابد. 

حدود یکســال از شــیوع 
بیمــاری کرونا در کشــور 
می گذرد. بیماری ای که 
در مــدت زمانی کوتاه به 
یــک بحــران در جامعه 
تبدیل شــد و پیامدهای 
ناگواری را برای بســیاری 
از شــهروندان به دنبــال 
داشــت. در این میان اما تغییر در سبک زندگی 
تــک تــک افراد جامعــه در کنــار زحمــات کادر 
درمــان توانســت امــکان مقابلــه با بیمــاری را 
افزایش دهد.  نکته مهم و قابل توجه این است 
که متأســفانه در همه جوامع بشــری، مردم به 
مرور زمان به شــرایط بحــران عادت می کنند و 
پس ازمدتــی آن شــرایط برایشــان بی اهمیت 
می شود. این امر می تواند پیامدهای خطرناکی 
به دنبال داشته باشــد. از این رو معتقدم در این 
برهه از زمان به جای هراس افکنی که می تواند 
عواقــب جبران ناپذیــری داشــته باشــد بایــد با 
گفت و گــوی عاقالنــه مــردم را به مشــارکت در 
مدیریت بیماری دعوت کرد. وظیفه انجام این 
گفت و گوی عاقالنه برعهــده نخبگان جامعه، 
صداوسیما و مطبوعات است. آنها می توانند با 
اطالع رسانی وافزایش آگاهی، شرایط تحمل و 
همکاری مردم برای مقابله با بیماری را افزایش 

دهند.

بــا گذشــت بیــش از دو 
»جمــال  قتــل  از  ســال 
روزنامه نگار  قاشقجی«، 
عربستانی در کنسولگری 
عربســتان در اســتانبول 
جنایــت  ایــن  پرونــده 
بایــدن  دولــت  توســط 
گشــوده شــده و شخص 
محمدبــن ســلمان بــه 
عنوان متهم اصلی در قتل بازخواست می شود.

پــس از وقــوع ایــن رویــداد در 2 اکتبــر 2018 و 
بر اســاس گــزارش امنیتــی ترکیــه، نحــوه قتل 
و حضــور گــروه تــرور از ریــاض بــه ترکیه تحت 
پوشش مصونیت دیپلماتیک و متالشی شدن 
جسد مقتول در فاضالب کنسولگری عربستان 
مشخص بود که قتل »خاشقجی« با طراحی و 
حمایت مســتقیم باالترین مقام عربستان رخ 
داده و دولــت ترکیه وعده داد که عامالن قتل را 
معرفی خواهد کرد اما از آنجا که دولت ترامپ 
در یک تفاهم پشت پرده از هرگونه پیگرد محمد 
بن سلمان ممانعت کرد، روند تحقیقات بدون 
اعالم نتیجه متوقف شــد. اما بــا روی کار آمدن 
دولــت »جو بایــدن« در امریکا و ارتباط عضوی 
دموکرات ها با عموزادگان بن سلمان که هر یک 
بــه نوعی متهــم و در بند هســتند، ایــن پرونده 
گشوده شده و پیش بینی می شود جزئیات بیشتر 
این قتل با هدف تضعیف و برکناری محمدبن 

سلمان از قدرت منتشر شود.
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سال کرونایی شما چگونه گذشت؟

»ایران« از به روزترین تحوالت اقتصادی جهان گزارش می دهد

 احمد میدری از تجربه متفاوت صفویه و پهلوی 
در نسبت حکومت و گروه های مدنی می گوید

محمدبن سلمان ولیعهد عربستان آمر قتل جمال خاشقجی 
خوانده شد اما درلیست مجازات قرار نگرفت

توقف زمان در اسفند 98

واکسن کرونا، قوی ترین محرک اقتصادی در 2021

 نیروهای اجتماعی برای توسعه 
با حاکمیت ائتالف کنند
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فؤادحسین با حضور در تهران خبر داد

آغاز روند پرداخت 
بدهی های عراق به ایران

# من - ماسک - می زنم

خبر های تصویری از استودیو خبر 
روزنامه ایران.  خبرها و تحلیل های 

روزانه را هرشب  از استودیو خبر 
»ایران« ببینید . دراین برنامه عالوه 

بر اخبار تصویری، تحلیلگران 
وکارشناسان به تحلیل رویدادهای روز 

می پردازند. همچنین آخرین ویدیو 
های گروه چندرسانه ای »ایران« و نیز 
کلیپ های تصویری جذاب هر روز به 

تصویر کشیده می شود.

استودیو خبر»ایران«

بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

ë  کارت ایثار سربازان دوران جنگ/ آقای دیدار
از ساری: می خواســتم در  خصوص ایثارگرانی 
کــه ســرباز وظیفه بودنــد، رئیس جمهــوری یا 
هیــأت دولت جــواب بدهند کــه الیحه ای در مجلــس تصویب 
شده که هر کس بیش از 6 ماه در منطقه عملیاتی بوده برایش 
حــق و حقوقــی در نظر بگیرند.آیــا توی این ســال ها هنوز برای 
این ایثارگران تصمیمــی نگرفته اند که حق و حقوقی پرداخت 

شود؟
ë  عــوارض تابلوی واحــد صنفی/ علــی کیانی: ســال 97 دیوان

عدالت اداری رأی صادر کرد که شهرداری حق گرفتن عوارض 
بابت واحدهای صنفی ندارد و سال 97 شهرداری این عوارض 
را نگرفــت. ســال 98 به خاطــر مســائل کرونایی خبــری نبود و 
االن بــرای کلیه واحدهای صنفی قبض عوارض صنفی در نظر 

گرفتــه شــده بــا رقم های بســیار بــاال و عوارض ســال 98 را هم 
درآن لحاظ کرده اند. برای بنده که یک واحد 15 متری اجاره ای 
بــرای لوازم یدکی در انتهای تهرانســر دارم، حــدود 13 میلیون 
عــوارض تابلــو آمــده در صورتــی کــه هــر ســاله بابــت عوارض 
پســماند، شــهرداری و اتحادیــه مبالغــی پرداخــت می کنــم و 

حدود 8 میلیون مالیات می دهم.
ë  :تکمیل نشــدن زیرگذر قائمشــهر بعد از 14 ســال/ آقای قربانی

مدت 14 سال است که زیر گذر 5 کیلومتری ورودی به قائمشهر 
روستای متون کال هنوز تکمیل نشده و نماینده محترم مجلس 
هــم در دوره قبــل و هــم دوره فعلی پیگیر بــوده و قول تکمیل 
آن را داده اند اما تاکنون تکمیل نشــده و هرســاله تعداد زیادی 
تصادفات شــدید در این مسیر رخ می دهد. از مسئوالن محترم 

راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر تقاضای رسیدگی داریم.

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو ســالم 
می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر 
مـــردم
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 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطالع رسانی مجازی 
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محصوالت چند رسانه ای »ایران«

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد

 دولت یک روز هم 
در پرداخت یارانه نقدی تأخیر نکرد 

چشم جهان به تاریخ گمشده اصفهان

»تپه اشرف« بزرگترین سایت موزه خاورمیانه می شود

اسماعیل حسین زهی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس در گفت وگو با »ایران«:

 دولت و مجلس هیچ دخالتی 
در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارند

گزارش امریکا درباره 
قاتل خاشقجی

گروه سیاســی/ »فؤاد حســین«، وزیر امور خارجه عراق روز گذشته 
برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشــته به تهران ســفر کرد و با 
شــماری از مقام های بلندپایه کشــورمان دیــدار و گفت وگو کرد. او 
پیش تر در بهمن ماه ســال جاری نیــز در رأس هیأتی دیپلماتیک 
به تهران ســفر کرده و بــا محمدجواد ظریف، همتــای ایرانی خود 
و رئیــس جمهوری و دبیر شــورای عالی امنیت ملــی ایران دیدار و 
گفت وگو کرده بود. این ســفر در حالی صورت گرفته اســت که بروز 
تحوالتــی در منطقــه از جمله حمــالت اخیر بــه نمایندگی امریکا 
در عــراق و ادعای انتســاب این حمالت بــه نیروهای نظامی ایران 
و همچنیــن روند بازپرداخــت بدهی های عراق به ایــران از جمله 

موضوعات مورد بحث میان مقام های تهران و بغداد اســت. این 
در حالــی اســت کــه در ادامــه این تحــوالت، امریکا چنــد روز پیش 
مناطقــی را در خاک ســوریه مــورد حمله نظامی قــرار داد و اعالم 
کرد که پیامی برای ایران بوده است. اگرچه مقام های دیپلماتیک 
کشــورمان بــه طــور رســمی نقــش ایــران در هرگونــه حملــه علیه 
پایگاه ها و مراکز امریکایی در خاک عراق را رد کرده اند با این حال 
به نظر می رســد که وزیر خارجه عراق با هدف تالش برای تعدیل 
تحوالت جاری در نقاطی از منطقه که میان ایران و امریکا درگیری 

وجود دارد، به تهران سفر کرده است.
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زهره صفاری/ حدود دو ســال پس از قتل »جمال 
ســعودی،  منتقــد  نــگار  روزنامــه  خاشــقجی«، 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد جوان عربستان در 
گــزارش امنیتی 4 صفحه ای دولــت جدید امریکا 
به عنــوان متهــم ردیــف اول ایــن جنایــت فجیع 

معرفی شد.
گزارشــی کــه گرچــه دور از انتظــار نبــود و هیچ 
شــاهزاده  متوجــه  امریــکا  ســوی  از  را  مجازاتــی 
جوان ســعودی نکــرده اما از ســوی وزارت خارجه 

عربستان کذب و بی اساس خوانده شده است.
بــه گــزارش »نیویــورک تایمــز«، ایــن گزارش 
کــه تحــت نظــر تیمــی اجرایــی از ســوی دولــت 
»جــو بایــدن« و با هدایت ســازمان ســیای امریکا 
انجام شــده اســت، با توجه به ســلطه بن سلمان 
بــر عربســتان از ســال 2017 و فضــای خفقــان و 
رعب انگیــز عربســتان تحــت حاکمیــت او، هیــچ 
اقدامــی به مراتــب کوچکتر از ایــن جنایت فجیع 
را بــدون رضایــت شــاهزاده جوان ســعودی قابل 
انجــام ندانســته اســت. از طرفی مداخله مشــاور 
اصلــی و اعضــای تیــم حفاظــت ولیعهــد جوان 
در ایــن جنایــت، حمایــت او از ســرکوب منتقدان 
خارجی مانند »جمال خاشــقجی« ســتون نویس 
واشنگتن پست و از طرفی کنترل کامل بن سلمان 
عربســتان،  اطالعاتــی  و  امنیتــی  ارگان هــای  بــر 
نشــان می دهد که این جنایت با فرمان شــاهزاده 
ســعودی انجــام شــده اســت. از ســوی دیگــر بن 
ســلمان، »خاشــقجی« را به عنوان تهدیدی برای 

ســلطنت خــود می دانســته و از هــر گونــه اقدامی 
برای ســاکت کردن او حمایت می کرده اســت. به 
طــوری که حتی پیش تر از جنایت ســال 2018 نیز 
اقداماتــی علیه او انجام شــده اما بی نتیجه مانده 
بــود. امــا با همــه ایــن دالیل بــه نوشــته الجزیره، 
وزارت خارجــه عربســتان این اتهام را بی اســاس 
خوانــده و در واکنــش بــه آن در بیانیه ای نوشــت: 
»عربســتان بــه طــور کامــل ایــن گــزارش را کذب 
دانسته و مستندات آن را غیرقابل قبول می داند. 
این جنایت مغایر با قوانین و ارزش های عربستان 
اســت و افرادی که در این قتل مشــارکت داشــتند 
شناســایی و محاکمــه شــده اند. این روند از ســوی 
خانــواده »جمال خاشــقجی« نیز مورد اســتقبال 
قــرار گرفت.«گفتــه می شــود دولت عربســتان در 
سال 2019 با اهدای خانه های چند میلیون دالری 
و تعیین حقوق ماهیانه برای 4 فرزند خاشــقجی 
به عنــوان غرامــت ایــن جنایــت رضایــت آنهــا را 
گرفته اســت، به طوری که »صالح« یکی از پسران 
ایــن روزنامه نگار نیز چندی بعد در توئیتی اعالم 

کرد خانواده او قاتالن پدرش را بخشیده اند.
ë موضع منفعل امریکا

اما انتشــار این گــزارش آن هم پس از ســال ها 
پنهانــکاری دولــت »دونالــد ترامــپ«، بــه نظــر 
نمی رسد تغییر محسوسی در رفتار امریکا در برابر 
خاندان ســعودی ایجاد کنــد. چراکه دولت بایدن 
نگــران از تبعــات دیپلماتیــک مجــازات ولیعهد 
سعودی تنها تحریم هایی را علیه برخی مقامات 

امنیتی عربســتان و عوامل دخیــل در این جنایت 
اعــالم کــرد. بــه بــاور تحلیلگــران دولــت امریــکا 
بــرای حفظ متحدان منطقه ای خــود و همچنین 
ســوق نیافتن عربســتان به ســوی رقیــب بزرگش 
چیــن، مجــازات فــردی را نادیده گرفته اســت.به 
نوشــته »نیویــورک تایمــز«، در حالــی که مجلس 
نماینــدگان امریــکا نیــز از ایــن گــزارش اســتقبال 
کرده اند اما برخی دموکرات ها مانند »آدام شف« 
رئیــس کمیتــه امنیتــی مجلــس نماینــدگان نیــز 
همســو با دولت، تحریم فردی شاهزاده سعودی 
را قابــل قبول نمی داننــد: »راه های زیــادی وجود 
دارد کــه می تواند بــدون لطمه زدن بــه روابط دو 
کشــور، افــراد را مجازات کــرد. اما نبایــد فراموش 
کرد که شــاهزاده ســعودی دســتش بــه خون یک 
شــهروند امریکایی و یک خبرنگار آلوده اســت که 

به نظر من بسیار قدرتمند است.«
آنچه مسلم است ســختگیرانه ترین مجازاتی 
کــه امریکا بــرای عربســتان اجرا کــرده، به تحریم 
مســافرتی و دسترســی های مالــی مقامات ارشــد 
دخیل در این پرونده شامل »احمد حسن محمد 
العســیری«، معاون رئیس اطالعات عربســتان و 
اعضای گروه ضربت عربستان محدود شده و 76 
نفر از مقامات ســعودی که علیه روزنامه نگاران، 
فعــاالن سیاســی و مخالفان اقداماتی داشــته اند، 
نیز در قالب »تحریم خاشــقجی« بــا محدودیت 

صدور ویزا روبه رو شده اند. 
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و مــردم کمــک کند تا حکومت به ســمت 
فراگیری بیشتر حرکت کند. ین مسیر باید 
خــوب درک شــود. در انتخابــات پیش رو، 
آن چیــزی کــه می تواند تغییــر ایجاد کند، 
انتخــاب و حضور رئیس جمهوری اســت 
کــه بتوانــد فراگیــری سیاســی ایجــاد کند. 
زیــرا اصــاح نظــام اداری و کارآمدســازی 

سیســتم نیازمند مشــروعیت اســت و این 
مشــروعیت فقط با یــک چارچوب فکری 
کــه بتوانــد ایدئولوژی هــای مختلــف را در 
کنــار یکدیگر قرار دهد، امکان پذیر اســت. 
الگــوی چنیــن مدلــی در تاریخ ایــران نیز 
چنانچــه پیشــتر اشــاره کــردم، حکومــت 
صفویه اســت. اگرچه هیچ الگوی تاریخی 

قابل تکرار نیست، اما درسی که نظام های 
سیاســی و دولــت مــدرن بــه مــا می دهند 
این اســت کــه بــرای بقای حکومــت، باید 
افــرادی کــه در چارچوب یــک جغرافیای 
واحــد زندگی می کننــد، به بقای سیســتم 
اقتــدار  تــداوم  و  تثبیــت  بــه  و  بیندیشــند 

حکومت، اعتقاد داشته باشند.
کمــا اینکــه در دوره صفویــه نیــز وقتی که 
شــد،  مطــرح  صفــوی  تشــیع  ایدئولــوژی 
اگــر دیــدگاه آن دســته از روحانیــون مثــل 
مقــدس اردبیلــی کــه اعتقــاد بــه پرهیــز 
حاکــم  داشــتند،  حکومــت  در  حضــور  از 
می شــد، حکومت صفــوی نمی توانســت 
در  کنــد.  ایجــاد  را  سیاســی  فراگیــری  آن 
صورتــی کــه تفکــری که علمــای لبنــان با 
حکومت صفوی شــکل دادند، این بود که 
می تــوان در کنــار حکومــت بــود و مذهب 
تشــیع را قــوام بخشــید. امروزه هــم ما به 
ایدئولــوژی ای از ســوی روشــنفکران نیــاز 
داریــم کــه بتوانــد در کنار حکومــت بودن 
ایــن  و  دهــد  توضیــح  را  امــور  اصــاح  و 
مرزبندی هــای سیاســی بازتعریف شــود. 
ایــن حرکــت هــم نیازمند این اســت که از 
ســویی، نــگاه حکومــت ماننــد حکومــت 
صفوی به جریان هــای فکری تغییر کند و 
از ســوی دیگر، روشــنفکران نیز نقش شان 
را مــورد بازبینــی و بازتعریف قــرار دهند. 
نظــام و مــردم بــه رئیــس جمهــوری نیاز 

دارند که بتواند بیشترین پایگاه اجتماعی 
را حــول منافــع جمعــی ایجاد کنــد. ما به 
قــوام  داریــم.  احتیــاج  رویکــردی  چنیــن 
حکومــت به ایــن فراگیــری گره خــورده و 
تنها در صورت ایجاد چنین بســتری است 
که می توان مشــکات را حل کرد. دغدغه 
حکومــت در هرکجــای دنیا این اســت که 
را  اجتماعــی  پشــتوانه  بیشــترین  بتوانــد 
داشته باشد و پشتوانه اجتماعی نیز با این 

چارچوب فکری تأمین خواهد شد.
ë  اشاره های شــما به دوران مشروطه آیا به 

معنای آن است که  مشکالت امروز جامعه 
ما شبیه به آن دوره است؟

خوشــبختانه تشــابه اینچنین وجود ندارد. 
ایــران  و  فرایندهــای مختلــف در جهــان 
بــه ضعــف دولت هــا منجر شــده اســت، 
امــا ماهیــت دولــت در شــرایط کنونــی بــا 
دوره پس از مشــروطه به هیــچ وجه قابل 
مقایسه نیســت. مسأله فقدان یکپارچگی 

در تصمیم ها است.
ë  بــه هر حال برخی بر اقتــدار دولت تاکید

دارند برای عبور از مشــکالت و البته بعضی 
هــم از توانمنــد ســازی دولــت ســخن می 

گویند. 
 اقتــدار منهای مشــروعیت بــه زور عریان 
تاکنــون  »وبــر«  از  اقتــدار  می انجامــد.  
یــک معنا بیشــتر نــدارد: قدرت مشــروع. 
قــدرت بــدون مشــروعیت، زور اســت کــه 

امروزه هم ما به ایدئولوژی ای از سوی روشنفکران 
نیاز داریم که بتواند در کنار حکومت بودن و 

اصالح امور را توضیح دهد و این مرزبندی های 
سیاسی بازتعریف شود. این حرکت هم نیازمند این 

است که از سویی، نگاه حکومت مانند حکومت 
صفوی به جریان های فکری تغییر کند و از سوی 

دیگر، روشنفکران نیز نقش شان را مورد بازبینی و 
بازتعریف قرار دهند

ë  تا انتخابات ریاســت جمهوری ایران در
ســال آینده، فرصت زیادی نمانده اســت. 
انتخابــات  بــه  هرچــه  و  رابطــه  همیــن  در 
گوناگــون  محافــل  می شــویم،  نزدیک تــر 
فکری و سیاســی بــه این موضــوع و میزان 
شانس هر یک از جریانات سیاسی و امکان 
پیروزی هر کدام، می پردازند و از محسنات 
و معایب گفتمان های مختلف برای آینده 
پیش روی کشــور می گوینــد. ارزیابی اولیه 
شــما از ورود نظــری بــه انتخابــات چگونه 

است؟ 
مــی تــوان از اینجــا شــروع کرد کــه رئیس 
جمهوری می تواند مشــکات اقتصادی را 
حل کند که کارآمدی نظام را تقویت کند.

یکپارچگــی  بــر  عــاوه  نظــام  کارآمــدی   
تصمیم های سیاسی و اقتصادی و خروج 
از تحریم، نیازمند فراگیری سیاســی است 
و تــا زمانــی کــه فراگیــری سیاســی ایجــاد 
قربانــی  اقتصــادی  سیاســت های  نشــود 

صاحدیدهای سیاسی است.
سیاســی  فراگیــری  اینکــه  بعــدی  نکتــه 
نیازمند اصــاح در دکترین حکومتداری و 
تغییر در سنت روشنفکری به ارث رسیده 
از مشروطه اســت و از میان این دو، تغییر 

در سنت روشنفکری تقدم دارد.
پیشــتر نیز وقتی شــماری از روشــنفکرانی 
در  مشــروطه  شکســت  و  ناکامــی  کــه 
تحقــق اهدافــش را تجربه کردنــد، درس 
نادرستی از شکست مشــروطه گرفته شد. 
آنــان بــا شــناخت محــدودی کــه از اروپا، 
ژاپن و روســیه داشــتند، شــعار »اســتبداد 
منــور« را ســر دادنــد. آنان از تــاش برای 
آزادی خســته شــده بودنــد و برای فــرار از 
هرج ومــرج، قحطی و جلوگیــری از تجزیه 
بی ســابقه ای  شــکل  اســتقبال  بــه  ایــران 
ایــن  از  جمعــی  رفتنــد.  خودکامگــی  از 
روشــنفکران کــه بــه »برلنی هــا« معروف 
بــوده و نشــریه »کاوه« را در آلمان منتشــر 
می کردند، از یک سو تجربه ناکام مشروطه 
ایران را پِس ذهن داشته و از سوی دیگر به 
کشــورهای اروپایی ســفر کرده و با تجارب 
کشــورهایی نظیــر ایتالیا و آلمان آشــنایی 
داشــتند. آنان به این باور رسیده بودند که 
جامعــه ایران هنــوز آمادگی اســتقرار یک 
حکومــت مشــروطه، دموکراتیک و مبتنی 
بــر آزادی هــای سیاســی نــدارد، بلکه یک 
دیکتاتــور مصلح مانند پتــر کبیر می تواند 
کشــور را در مســیر توســعه هدایــت کنــد و 
به مرور، آمادگی الزم را برای اســتقرار یک 
حکومت مشــروطه در ایــران فراهم آورد. 
افرادی چون ســید حسن تقی زاده، احمد 
کســروی، مشفق کاظمی، فروغی، نصرت 
الدوله فیروز و بسیاری دیگر از چهره هایی 
که در زمره اولین حامیان فکری رضاخان 
قــرار می گرفتند، بــر این بــاور بودند که تز 
دیکتاتوری منور، تنها راه برون رفت کشور 
فروپاشــی  بحــران  و  بی ثباتــی  فضــای  از 
میــان  ایــن  در  اســت.  مشــروطه  از  پــس 
را  وضعیــت  آن  بهــار  الشــعرای  ملــک 
بخوبــی توصیف می کنــد:»... از آن واقعه 
هرج ومرج مملکت... که هر دو ماه دولتی 
به روی کار می آمد و می افتاد، حزب بازی، 
فحاشی، تهمت و ناســزاگویی... مخالفان 
هر چیــز و هرکــس رواج کاملــی یافته بود 
و نتیجــه اش ضعــف حکومــت مرکــزی و 
قــدرت یافتن راهزنــان و یاغیان در اقصی 
نقاط کشــور و هزاران مفاســد دیگــر بود... 
معتقــد شــدم و در جریــده نوبهــار مکــرر 
نوشــتم که باید حکومت مقتدری به روی 
کار آیــد... دیکتاتــور یــا حکومت قــوی و یا 
هرچــه... در این فکر من تنهــا نبودم، این 
فکــِر طبقه بافکر و آشــنا بــه وضعیات آن 

روز بود... همه این را می خواستند....«
بــه چیــزی  نهایــت  در  فراینــد،  ایــن  امــا 

دو  در  را  آن  می تــوان  کــه  شــد  منجــر 
خطــای تاریخــی دســته بندی کــرد؛ یعنی 
خطــای »حکومت داری جامعه ســتیز« و 

»روشنفکری دولت ستیز.«
ë  بــه قائــل  جنابعالــی،  ترتیــب  ایــن  بــه 

ریشــه های تاریخــی یــا رســوب تجربه های 
رویکــرد  دو  ایــن  شــکل گیری  در  تاریخــی 

هستید؟
دوره  دو  بــه  می تــوان  را  رضاشــاه  دوره 
نظــام  کــه  نخســت  دوره  کــرد؛  تقســیم 
و  اجتماعــی  پایــگاه  بــا  فراگیــر  سیاســی، 
نخبگی بسیار گسترده است و از روحانیون 
تــا روشــنفکران و متفکــران از او حمایــت 
می کننــد و دوره دوم که حکومتی محدود 
با پایگاه اجتماعی و نخبگی بسیار محدود 
اســت. ایــن تغییــر از حکومــت فراگیــر به 
حکومــت محــدود، در ســمت حکومــت، 
»ســنت  تثبیــت  ســپس  و  شــکل گیری 
حکومتــداری جامعه ســتیز« و در ســمت 
روشــنفکران، »ســنت روشــنفکری دولت 
ســتیز« را در کشــور ریشــه دار ســاخت. از 
ســوی دیگر، به قدرت رســیدن رضاشاه با 
افزایش درآمد نفت همراه بود )در برخی 
از اســناد از 2 میلیــون پوند بــه 90 میلیون 
پونــد(. ایــن درآمــد همــراه بــا مجموعــه 
مســائل دیگــر ماننــد منازعــات مختلــف 
اقوام و سران گروه های مختلف و مشاهده 
نیروهایــی ماننــد  قدرت هــای اجتماعــی 
بازاریــان و روحانیــون، این قــدرت مالی و 
اجتماعــی را به رضاشــاه داد کــه می توان 
و بایــد تمــام قدرت های موجــود را حذف 
کــرد تــا پایه های حکومت اســتوار باشــد و 
ماننــد حکومــت قاجار مضمحــل نگردد. 
مطابق ایــن رویکرد، اصنــاف، روحانیون، 
اشــراف قاجــار، رهبــران ایــات و عشــایر 
و همــه احــزاب ســرکوب شــدند و بــه این 
ترتیب حکومت فراگیر رضاشاه، بسرعت 
به حکومتی محدود تبدیل شــد. رضاشــاه 
میــان ایران باســتان و دینــداری، تعارض 
ایجــاد کــرد و برخــاف ســنت بســیاری از 
حــکام ایرانی نه تنها با نهــاد دین بلکه با 
اشــکال مختلــف نیروهای ســازمان یافته 
جامعــه درافتــاد. از پذیــرش تشــکل های 
جدیــد ماننــد احــزاب و کارگــران بشــدت 
امتنــاع ورزید و به دنبــال تضعیف و حتی 
از بیــن بردِن یکی از ریشــه دارترین ســنن 
تاریخــی ایــن کشــور یعنی مذهب تشــیع 
بود. به این ترتیب، می بینیم که رضاشــاه 
توانســت مسأله تمرکز قدرت را حل کرده 
و نوعــی یکپارچگــی ســرزمینی را تحقــق 
بخشــد، امــا این امر از خال ســرکوب و به 
ســکوت کشــاندن همــه جریانــات ایلــی و 
عشــایری در سرتاســر کشــور ممکن شــد؛ 
چراکــه یکپارچگــی ســرزمینی لزومــاً با از 
بیــن بــردن نهادهــای محلــی و تضعیف 
تحقــق  حکومــت  از  مســتقل  نهادهــای 
نمی یابد. اما رضاشاه و پسرش بسیاری از 
نهادهای واسط اجتماعی را از بین بردند. 
بــه همیــن دالیــل آن حکومت نتوانســت 
فراگیــری سیاســی را ایجــاد کنــد. ایــن امر 
ناشــی از این بــود که در این ســنت، تصور 
می شد که به یمن درآمد نفت و به کمک 
سیاســت های اداری و اقتصــادی می توان 
مشــکات را حل کرد و کشــور را در مســیر 

توسعه قرار داد.
ë  ،همان طور کــه برای حکومــت محدود

بــه واقعیــت تاریخــی حکومت رضاشــاه 
اســتفاده کردیــد، آیا می تــوان بــرای آنچه 
فراگیــری سیاســی خواندید هــم تجربه ای 
تاریخــی را برشــمرد؟ بویــژه اینکــه تاریــخ 
معاصر ما بعد از مشروطه به گونه ای است 
که گویــی مــا همــواره تجربه هایی تــوأم با 
و  اجتماعــی  محدودیت هــای  و  دشــواری 
سیاسی داشــته ایم و به همین دلیل، تحقق 

یک نظام سیاســی فراگیر امری غیرممکن 
یا غیرقابل باور به نظر می رسد.

تجربــه  دو  تــا  اســت  ضــروری  اینجــا  در 
تاریخــی متفاوت؛ یعنــی صفویه و پهلوی 
را بررســی کنیــم تــا نتایــج حاصلــه از هــر 
دو را واکاوی کنیــم، ضمن اینکــه احتمااًل 
حکومــت  بــا  پهلــوی  حکومــت  مقایســه 
صفوی می تواند مسأله فراگیری حکومت 
پادشــاهان  از  برخــی  دهــد.  توضیــح  را 
صفــوی توانســتند حکومتی فراگیــر ایجاد 
کننــد بــه ایــن تعبیــر کــه از ســویی نهــاد 
روحانیــت شــیعه را ســازماندهی کردنــد 
و از ســوی دیگــر شــاهنامه خوانی را در هر 
محلــه ترویــج کردند و توجه به شــاهنامه 
به عنوان ســند هویت ملی ایران در دولت 
صفــوی مورد توجه قــرار گرفت. به عاوه، 
دولت صفــوی ارامنــه را نیز ســازماندهی 
می کنــد تــا بتوانــد نیــروی بــزرگ تجاری 
در برابــر اروپاییان داشــته باشــد. فراگیری 
نظام سیاسی در عصر برخی از پادشاهان 
صفــوی به گونــه ای اســت کــه روحانیــت 
شــیعه و ارامنه را بــا هویت ایرانــی در زیر 
یــک چتــر قــرار می دهــد. دیــن شــیعه به 
بــدل می شــود،  ایــران  حکومــت رســمی 
همچــون  دیگــر  اقــوام  آن،  کنــار  در  امــا 
ارامنــه می توانســتند زیــر چتــر حکومــت 
سازماندهی شــوند و قدرت داشته باشند. 
امــا در مقابــل، تجربــه حکومــت محدود 
عصر پهلوی اســت که به لحــاظ فرهنگی 
ایران را دو شقه می کند و نه تنها به سمت 
نمــی رود  اجتماعــی  اقشــار  ســازماندهی 
ســازماندهی  اجتماعــی  نیروهــای  بلکــه 
شــده را تضعیــف یــا منحــل می کنــد و در 
نهایــت ایــن حکومت محــدود بــا بحران 
مشــروعیت روبه رو می شــود. به طور کلی 
دوره  در  کــه  آنگونــه  محــدود  حکومــت 
پهلوی ها تجربه شــد با چند مشــکل روبه 
رو  شد. اواًل جریان هایی که از دایره قدرت 
بیــرون می ماننــد، همواره تهدیــدی علیه 
حکومت محسوب می شوند. هرقدر دایره 
نیروهای خارج از حکومت بزرگ تر باشــد 
تهدید هم جدی تر است. این خطر زمانی 
جدی تر است که نیروی خارج از حکومت 
بتوانــد بــا تکیــه بر یــک چارچــوب فکری 
و ایدئولوژیــک مخالفــت خــود را توجیــه 
کند. به وضعیــت حکومت پهلوی پس از 
کودتــای 28 مرداد توجه کنیــد؛ نیروهایی 
کــه خــارج از حکومــت بودنــد حکومت را 
نامشــروع ساختند زیرا حکومت برخاسته 
از یــک کودتا با همــکاری بیگانگان برســر 
کار آمــده بود و با قانون اساســی کشــور که 
شــاه بایــد ســلطنت و نــه حکومــت کنــد، 
ناســازگار بــود. ایــن مشــروعیت زدایــی از 
حکومــت در نهایــت بــه ســقوط حکومت 
منجر شــد، اما قبل از ســقوط هم موجب 
عوام زدگــی در سیاســت های اقتصادی و 
اداری و هم فســاد گســترده شد. حکومت 
محــدود و جامعه ســتیز باید بــرای حفظ 
خود شبکه توزیع امتیازات درست کند که 
یا در قالب شبکه های سازمان یافته عمل 
خواهنــد کرد یــا به صــورت کلی به اقشــار 
گسترده امتیازات نادرست توزیع می شود 
آنچنانکــه در دوره پهلوی روی داد. پیامد 
دیگر حکومت تجربه شده محدود پهلوی 
آسیب دیدن شایسته ساالری بود که دایره 

مدیران در آن بسیار محدود شد.
ë  بنابر این شــما تجربــه دوره پهلــوی را بر

خــالف دوره صفویه ناکارآمــد می دانید در 
تولید گفتمانی که بتواند بخش های زیادی 

از جامعه را زیر یک چتر درآورد؟ 
بلــه و بــر همیــن اســاس اگــر بخواهیم بر 
گردیــم بــه شــرایط امــروز جامعــه بایــد 
گفــت که   نخســتین مســأله این اســت که 
رئیس جمهوری بعــدی باید به حکومت 

احمد میدری از تجربه متفاوت صفویه و پهلوی در نسبت حکومت و گروه های مدنی می گوید

 سنت حکومتداری باید به حکومت فراگیر تبدیل شود 
و سنت روشنفکری از دولت ستیزی به دولت سازی تغییر یابد

 نیروهای اجتماعی برای توسعه 
با حاکمیت ائتالف کنند

در آســتانه آغاز قرن جدید شمسی، مهم ترین ســؤال مطرح در جامعه ایرانی از این قرار 
اســت: برای آینده ایران و حل چالش های آن چه سرنوشــت یا راهی محتمل و متصور 
اســت؟ بازیگران سیاســی دو مســیر را روی میز می گذارنــد: اقتدارگرایی یا دموکراســی 
خواهی. اما احمد میدری راه ســومی را پیش می نهد: ائتالف و فراگیری سیاســی. مسأله 
دموکراســی خواهــان یــا حامیــان اقتدارگرایی مشــترک اســت؛ اینکــه تجربه 40 ســال 
 گذشته نشــان داد وضعیت فعلی نمی تواند مسائل کشــور و مردم را حل کند، بنابراین 
این وضعیــت نه فقط قابل تــداوم نیســت، بلکه باید در عرصه سیاســی طــرح تازه ای 
درافکنــد. بــه باور این عده، ســاخت و بافت سیاســی فعلی ایــران، اغلب یــا به تزاحم 
جریان های سیاسی مقابل یکدیگر منجر می شود یا به تزاحم قوای سه گانه برابر هم و این 
هر دو، درنهایت نیروها، توان و ظرفیت های حل مسأله در کشور را خنثی می کند. با وجود 
اشــتراک در مسأله، راه حل پیشــنهادی دو گرایش متفاوت اســت: عده ای بر دموکراسی 
حداکثری تأکیــد می کنند و دیگرانــی هم اقتدارگرایــی، در معنای یکپارچه شــدن قوای 

حاکمیتی را راه حل تزاحم فعلی می دانند.
امــا آنچه این دو نحله فکری و سیاســی بــه آن توجه ندارند، این واقعیت اســت که این 
دو رویکرد در برهه های مختلف تاریخی تجربه شــده و ناکارآمدی خود را نشــان داده اند. 
ناکامی پروژه توسعه سیاسی حداکثری اصالحات و عقیم ماندن اقتدارگرایی پهلوی ها دو 
واقعیتی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. احمد میدری بر پایه این تجارب تاریخی، 
راه حل سومی ارائه می دهد که از قضا راه حل او خود محصول تجربه ای تاریخی است: 

فراگیری سیاسی یا همان ائتالف نیروهای اجتماعی و حاکمیت در عصر صفویه. به باور 
میدری، در تجربه عصر صفوی، می بینیم که ائتالف قاطبه روحانیت شیعه با حاکمیت، 
به همراه توجه حاکمیت به سرمایه های ملی مانند شاهنامه، توانست تجربه ای موفق 
در رونق کشور و حفظ کلیت و یکپارچگی سرزمینی ایران باشد؛ البته در چارچوب فکری 
و تحلیلی احمد میدری، ابتدا نیروهای سیاسی باید بیاموزند که با حداکثرسازی مطالبات 
راه به  جایی نمی برند و چه بسا، این حداکثرسازی زمینه ساز محدودیت کنش های آنان 
هم بشــود. درمقابل، با تعدیل مواضع و خواســت ها اســت که می توان انتظار داشــت 
منافــع و غایات جریان های اجتماعی و سیاســی و حاکمیت به یکدیگر نزدیک تر شــود. 
میدری، این وظیفه را بیش از همه متوجه روشنفکران می داند و تأکید می کند که با تغییر 
رویکرد روشنفکران از مشروعیت زدایی به همکاری انتقادی است که می توان زمینه های 
مناســبی برای ائتالف فراهم کرد. به هر رو، به باور این استاد دانشگاه تربیت مدرس، اگر 
خواستار قوی شــدن دولت، کارآمدترشــدن بوروکراســی، افزایش توانایی حل مسأله، 
افزایش مشروعیت و مقبولیت و در نهایت توسعه و بهروزی ایران هستیم، همه طیف ها 
و طرف ها، باید بدانند که نخست؛ نیروی مقابل آنان هیچگاه حذف شدنی نیست و دوم 
اینکه چنین اهدافی با مشارکت همه بازیگران یا همان فراگیری سیاسی حاصل می شود. 
در غیر این صورت، تداوم بازی حذفی توانایی حل مسأله را کاهش می دهد و ظرفیت های 
مــادی و معنوی ایران برای دســتیابی به کامیابــی را محدود و محدودتر می کنــد. او کنار 
گذاشتن این دیدگاه را، نخستین گام برای شکل گیری فراگیری سیاسی می داند، فراگیری 
به مثابه زمینه و بستری برای بازی همه بازیگران عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و قدرت 

ایران. پرسش و پاسخ مکتوب با این استاد دانشگاه را می خوانید.

مرتضی گل پور
خبرنگار

در جلســه آتی هیأت مرکــزی تصمیم گیری 
کنیم. در دوره گذشته دستگاه ها در انتخابات 
شــهرهایی که شــوراهایی با حداقــل 3 عضو 
داشتند استفاده شــد. در این دوره هم وزارت 
کشــور اعام کرده که آمادگــی دارد در همین 
حد انتخابات الکترونیک برگزار کند. ما هم با 

استفاده از همین ظرفیت موافقت کرده ایم.
ë  اگــر اشــتباه نکنم چنــدی پیش ســخنگوی

هیأت نظارت بــر انتخابات مجلــس در اظهار 
نظری از احتمال برگزاری انتخابات شوراها در 
یک بازه زمانی ســه ماهه ســخن گفته بودند و 
اینکه الزاماً انتخابات شوراها در همه استان ها 
در یــک روز برگــزار نشــود. در این بــاره آخرین 

تصمیمی که گرفته شده چیست؟
آنچــه درباره بــازه  زمانی برگــزاری انتخابات 
اشــاره کرده انــد تنهــا یک ایــده اســت و هنوز 
جنبــه قانونی به خــود نگرفته.  وزارت کشــور 
هــم هنوز اعام نظر نکرده اســت کــه آیا این 
امر شــدنی اســت یــا خیر. بــه هر حــال اصل 
مســأله این اســت که زمانی ما هر ســال یک 
انتخابــات برگــزار می کردیم و مســئوالن امر 
احســاس کردند که نوعی خستگی و دلزدگی 
از انتخابات به وجود آمده و هزینه های زیادی 
را برای کشور ایجاد می کرد. بنابراین تصمیم 
بــه تجمیع انتخابــات به نحوی کــه در قانون 
آمــده گرفتند تا انتخابات مجالس خبرگان و 

شورای اسامی به صورت توأمان و انتخابات 
ریاســت جمهــوری و شــوراها در کنار یکدیگر 
برگزار شود. حاال اینکه بشود انتخابات شوراها 
را کــه یــک انتخابات محلی اســت  به شــکل 
متفاوتــی برگــزار کنیم یک ایده اســت. اینکه 
ایــن انتخابات در دو یا ســه روز متوالی برگزار 
شود  یا در طول یک ماه، هر هفته چند استان 
انتخابات برگزار کنند هنوز در حد طرح بحث 
در محافــل سیاســی اســت. اما اینکــه وزارت 
کشور بگوید می تواند چنین کاری انجام دهد 
یــا ما بــه عنــوان هیأت نظــارت رســماً اعام 
موضعی کرده باشــیم خیر این طــور نبوده و 

هنوز سازوکاری تعریف نشده است. 
ë  مجلسی ها برای اصالح قانون شوراها اقدام

کردنــد که به نظر نمی رســد به انتخابــات 1400 
برســد همانگونه که بعید است اصالح قانون 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه  انتخابات 
پیــش رو برســد.  یکــی از نقدهای جــدی که به 
عملکرد مجلــس یازدهــم از طرف بخشــی از 
رسانه ها مطرح می  شد این بود که چرا مجلس 
در شرایطی که کشور با مسائل بحرانی در حوزه 
اقتصادی مواجه اســت بســرعت به ســمت 
ارائه طرح هایی برای اصالح قوانین انتخاباتی 
رفت و آن را در اولویت گذاشت. نگاه شما به 
این تصمیم مجلس و انتقاداتی که مطرح شد 

چه بود؟

مجلس چنان که می دانیم از کمیسیون های 
تخصصی مختلفی تشکیل شــده  و در حوزه 
اقتصاد کمیســیون های تخصصی متعددی 
دخیل هســتند. در حوزه سیاســی که بخشــی 
امــور داخلــی کشــور و  بــه کمیســیون  از آن 
شــوراها  مرتبط است ما کار خودمان را انجام 
می دهیم و این کمیسیون طبیعتاً در موضوع 
وضع معیشــت و اقتصــاد وظیفــه ای ندارد. 
ضمــن اینکه در دوره دهــم کار اصاح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری و شوراها خیلی 
جلو رفته بود. یعنی به حدی رسیده بود که به 
صحن مجلس ارائه شود. برای همین در دور 
یازدهم به محض ورود نمایندگان به مجلس 
و تشکیل کمیسیون یکی از موضوعاتی که در 
دستور کار قرار گرفت همین قانون انتخابات 
بــود. زیــرا احســاس ما ایــن بود که بخشــی از 
مشــکات سیاســی جامعــه ما وجــود نقص 
در قانــون انتخابات بــرای نهادهای مختلف 
است چه ریاست جمهوری، چه شوراها و چه 
مجلس. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که 
ایــن قوانیــن را در مجلس یازدهــم اصاح و 
نهایی کنیم و به تصویب برســانیم و قانون را 
بــرای اجرا بــه دولت اباغ کنیــم. این وظیفه 
کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها بود و 
ایــن کار را تا به اینجا پیش برده اســت. اما در 
مباحــث اقتصــادی هــم در کمیســیون های 

دیگــر مجلــس کارهــای خوبــی انجام شــده 
اســت. منتهــا چــون موضــوع انتخابــات امر 
سیاسی است که پررنگ تر می شود و جامعه 
را با خودش درگیر می کند این اقدام مجلس 

بیشتر در رسانه ها به بحث گذاشته شد.
ë  شــما می فرمایید در مورد قانــون انتخابات

شوراها از مجلس قبل کاری انجام شده بود که 
باید نهایی می شــد اما عده زیــادی هم معتقد 
بودند که پیــش از طرح های ســه گانه مجلس 
یازدهم لوایح انتخاباتــی هم به مجلس دهم 
ارائه شده بود. از جمله الیحه جامع انتخابات 
که گویا هــم در دولــت روی آن کار شــده بود و 
هم ســابقه کار کارشناسی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام داشت. بنابراین، این پرسش 
مطرح شد که چرا مجلس یازدهم با وجود آن 

لوایح، کار را دوباره از ارائه طرح آغاز کرد؟
حــدود 10 طــرح انتخاباتــی از مجالس نهم 
و دهــم برجا مانــده بود. آنچــه در طرح این 
مجلس ارائه شــد تجمیع همــه آن طرح ها 
بــود. ایــن طــور نبود کــه به محض تشــکیل 
مجلــس عــده ای برونــد طرحــی بیاورنــد و 
بحــث اصــاح قانــون انتخابــات را ابتــدا به 
ساکن شروع کرده باشند. خیر این طور نبود 
بلکه با توجه به طرح های مجالس گذشــته 
و حتــی الیحــه ای کــه از دولت آمــده بود کار 
انجــام شــد. البتــه الیحه دولــت خیلی کلی 

ë  با توجه بــه اینکه هیأت های نظــارت در هر
دوره از انتخابــات بــا اعضای جدیدی شــکل 
می گیرند طبیعتاً انجام یک فرایند آموزش 
در هــر دوره ضروری اســت. بــرای انجام این  
فرایند در این دوره و با توجه به قرار داشتن در 
شرایط همه گیری بیماری کرونا چه تمهیداتی 

پیش بینی شده؟
در ادوار گذشــته گروه هــای آموزشــی وجــود 
داشــتند که در سفر به استان های  مختلف، 
آمــوزش  را  نظــارت  هیأت هــای  اعضــای 
می دادنــد. محتــوای ایــن آموزش هــا هــم 
مشخصاً بر آگاهی دادن نسبت به قانون در 
انجام وظیفه نظارت اســت. امــا با توجه به 
محدودیت های ایجاد شده به واسطه کرونا 
امــکان برگــزاری دوره های آموزشــی مانند 

گذشــته وجــود نــدارد. مــا زمان کافــی برای 
اینکه بتوانیم افراد را در گروه های کم تعداد 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی آموزش 
بدهیم در اختیار نداریم. بنابراین در هیأت 
خواســته ایم  دوســتان  از  نظــارت  مرکــزی 
در کنــار کاس هــای حضــوری، کاس های 
آموزشــی را بــه صــورت محتــوای تصویری  
روی لــوح فشــرده فراهم کننــد و برای همه  
هیأت هــای نظــارت در کشــور ارســال کننــد 
بنابراین در این دوره آموزش به این ترتیب 

انجام می شود.
ë  دوره در  انتخابــات  اجــرای  بحــث  در 

گذشــته در 139 شــهر انتخابــات الکترونیک 
برگــزار شــد. در انتخابــات پیش رو بــا توجه 
به بحث همه گیــری کرونــا و در هماهنگی با 

وزارت کشــور که مجری انتخابات اســت چه 
پیش بینی هایی انجام شــده؟ اگر قرار باشــد 
تعداد شــعب انتخاباتــی افزایــش پیدا کند 
امکانی بــرای تأمیــن دســتگاه های اخذ رأی 
وجود دارد  تا شهر های بیشتری تحت پوشش 

این امکان قرار بگیرند؟
ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 
الکترونیک ظرفیت مشــخصی اســت و در 
حــال حاضر هــم گویا امــکان افزایــش این 
ظرفیت وجود ندارد. در حال حاضر 30هزار 
دســتگاه وجــود دارد کــه می توانــد حــدود 
10هزار شــعبه را پوشــش دهد. ما در پاســخ 
اســتعام وزارت کشــور بــا اصل اســتفاده از 
این دســتگاه ها موافقت کرده ایم. اما درباره 
اینکــه در کجاها اســتفاده شــوند قرار اســت 

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در گفت و گو با »ایران«:

رد صالحیت سلیقه ای نخواهیم داشت

  28 خــرداد ســال آینده همزمــان بــا انتخابات ریاســت جمهوری، 
انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روســتا هم برگزار می شود. پیش 
از این هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شــورای اسالمی 
تشــکیل شــده و این هیــأت کار خــود را آغاز کــرده اســت. در همین 

ارتباط با سید حمیدرضا کاظمی، دبیر این هیأت گفت و گو کرده ایم. 
کاظمی تأکیــد دارد که اجــرای قانــون و پرهیز از ســلیقه گرایی اصل 
اساسی کار هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها خواهد بود. متن 

این گفت و گو را می خوانید.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
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آخر بــه عصیان می انجامد. مشــروعیت، 
فراگیــری  بــه  شــد  گفتــه  کــه  همان طــور 
سیاسی نیازمند است یعنی با وجود همه 
نقدهایی که به حکومت دارند برای حفظ 
و ارتقــای آن تالش کننــد. این فراگیری به 
ایدئولوژی نیاز دارد که همه ایرانیان را زیر 
چتــر واحد ببــرد. ایدئولوژی کــه محصول 

آن غیرخــودی کــردن بخش هــای بزرگی 
از جامعه باشــد ضربــه جبران ناپذیر وارد 
می ســازد. توانمندســازی حکومــت و حل 
مشــکل مردم در گرو افزایش مشــروعیت 

نظام است.
ë  شما اشاره کردید که »حکومتی می تواند

پایدار وکارآمد باشد که به لحاظ ایدئولوژی 

فراگیــر باشــد. منظــورم از فراگیــری، ایــن 
جامعــه  بــا  بتوانــد  حکومــت  کــه  اســت 
متشــکل و سازماندهی شــده، تعامل کند و 
بــه توافق هایی برای پیشــبرد امور، دســت 
یابد.« چرا بــر »فراگیری« تأکیــد می کنید، 
درحالی کــه برخی بر »دموکراســی« تأکید 

می کنند؟ تفاوت این دو چیست؟
سازمان یافتگی جامعه بر دموکراتیزاسیون 
مقــدم اســت. مســأله فراگیــری که بیشــتر 
 Inclusive( اصطــالح اقتصاددانــان اســت
اصطــالح  بــه  همبســتگی  یــا   )Growth
مختلــف  شــکل های  در  جامعه شناســان 
سیاسی امکان پذیر است. بسیاری از نظام ها 
با اشــکال مختلف حکومتداری توانسته اند 
همــه مــردم را زیر یک چتر داشــته باشــند. 
دهــه 60 و دهــه 90 ایــران را مقایســه کنیــد. 
آیــا در واقعیــت نهادهــای سیاســی تغییــر 
اساســی رخ داده است؟ انتخابات و نظارت 
اســتصوابی تقریبــاً همــان اســت، تعریــف 
خــودی و غیرخــودی عــوض شــده اســت. 
مســأله به فهم ما از »دموکراســی« و فرایند 
گذر به آن بر می گردد. سازمان یافتن مردم 

عین دموکراسی و مقدمه واجب آن است.
ë  در اهمیــت مســأله فراگیــری یــا ائتالف

میــان نخبگان قــدرت، بــه دو تجربه عصر 
صفویه و عصر رضاشاه اشاره کردید. تجربه 
صفویه چه مختصــات مثبتی دارد که آن را  

برجسته می کنید؟

ë  و توانمندســازی  صفــوی،  الگــوی 
جامعــه  و  حکومــت  توأمــان  هم افزایــی 
اســت. باید ایــن دو دوره مهــم به  صورت 
تاریــخ  مــن  شــود.  مطالعــه  تطبیقــی 
نمی دانــم، امــا می دانــم در دوره صفویه 
بخش مهمی از نیروهایــی که هنوز دارای 
دوره  آن  در  هســتند  اجتماعــی  ســازمان 
سازماندهی شــدند. تجربه سازمان یافتن 
روحانیت شــیعه در عصر صفوی ســپس 
برخورد رضاشــاه و پسرش با این سازمان 
بسیار آموزنده اســت. شکل گیری دستگاه 
روحانیت را اجازه دهید از یک متن با هم 

مرور کنیم:
ســلطنت  ســاله   54 دوران  آغــاز  بــا 
)از  صفــوی  پادشــاه  دومیــن  طهماســب 
ســتیز  هجــری(  شمســی   955 تــا   892
در  عثمانی هــا  و  طهماســب  شــاه  میــان 
ایــن زمان یکــی از عوامل اصلی ســازمان 
از  قبــل  اســت.  یافتــن روحانیــت شــیعه 
از  قــرن  ســه  حــدود  صفــوی  حکومــت 
تأســیس حکومــت عثمانــی گذشــته بــود 
و فراینــد روال منــد شــدن نهاد دیــن را که 
شــده  آغــاز  به تازگــی  صفــوی  دولــت  در 
بــود، عثمانی ها ســپری کــرده بودنــد؛ لذا 
نهــاد دینی ســنی در امپراطــوری عثمانی 
جایگاه ثابت و مستقر و مشخصی داشت. 
مفتیــان، شیخ االســالم ها و فقهــای ســنی 
در  و  بودنــد  عثمانــی  حکومــت  کنــار  در 

دود تشکل زدایی از جامعه در نهایت به چشم 
حاکمیت می رود. یا به عبارت دیگر حذف نیروهای 

سیاسی برای هر حکومتی شدنی است. حکومت ها 
می توانند نیروهای سیاسی را منزوی سازند، آنها 
را به زیرزمینی تبدیل کنند، منفعل سازند، ... اما 

هرگاه قدرت نیروهای سیاسی بی تشکل شوند و 
تشکل زدایی صورت گیرد امکان غافلگیری بیشتر 

می شود. تشکل نداشتن نیروهای اجتماعی 
حکومت ها را غافلگیر می سازد
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ارتبــاط متقابــل میــان این بخــش دینی و 
بخــش سیاســی می توانســتند از یکدیگــر 
کســب مشــروعیت کرده و از نهاد دین در 
خدمــت سیاســت اســتفاده کننــد. طبعــاً 
از طــرف ســالطین  کــه  فتــاوا و احکامــی 
عثمانــی علیــه صفویان صادر می شــد، از 
نظر مذهبی حکومت صفوی را در موضع 
ضعــف قرار مــی داد؛ بنابراین، در واکنش 
به ســتیزها و چالش هــای عثمانی، دولت 
صفوی نیازمند آن بود که یک نهاد فقهی 
و دینی داشته باشد. با متصوفه و دراویش 
که هیچ گونه آموزه و متنی نســبت به دین 
نداشــتند، این کار امکان پذیر نبود. ضمن 
نهــاد  یــک  آنکــه فشــار خارجــی تکویــن 
رسمی دینی را ایجاب می کرد )  آقاجری، 
هاشــم)1380(، کنــش دیــن و دولــت در 
ایران عصر صفوی. تهران: انتشــارات باز، 

ص 21(.
شــاه طهماســب که به  نظریه فقهی علما 
بــرای حکومتــش نیازمنــد بــود، بــا طــرح 
بــه  صفــوی  دولــت  در  علمــا  مشــارکت 
ائتالفــی بــا نهاد روحانیت شــیعه دســت 
زد. طهماســب بــا پذیــرش ایــن امــر کــه 
فقیــه جامع الشــرایط یــا به تعبیــر آن روز 
»مجتهــد الزمانی« در عصــر غیبت تمام 
اختیــارات امام معصــوم را دارد و از روی 
مصلحت، قدرت سیاســی مشروع خود را 
به ســلطان واگذار می کند، پادشــاه، نایب 
مجتهــد برای اداره کشــور می شــود، بدین 
ترتیــب شــاه طهماســب توانســت هم به 
حکومــت خــود در دیــدگاه فقهــی شــیعه 
مشروعیت ببخشد و هم روحانیت شیعه 
را به عنــوان یک نهــاد قدرتمند اعتال دهد 
) رجبی دوانی، محمد حســین.) 1388(. 
دربــاره  صفــوی  عصــر  فقیهــان  آرای 
تعامل بــا حکومت ها، فصلنامــه تاریخ و 
تمــدن اســالمی، ســال 5، شــماره 9، بهار 
و تابســتان، ص 58(. شــاه طهماســب به 
محقــق کرکــی از مجتهــدان لبنــان کــه به 
ایران آمده بود گفت که »شما امروز نایب 
امام هســتید، شایسته تر به مقام سلطنت 
هســتید و مــن یکــی از کارگزاران شــمایم 
کــه اوامر و نواهی شــما را بــه مرحله اجرا 
می گذارم« )صفــت گل، منصور.)1381(. 
ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر 
صفوی، تهران: رســا، ص 156(. این پیوند 
را »ائتــالف پیــروز« میان نهاد ســلطنت و 
نهاد روحانیت شــیعه نام گذاری کرده اند 
کــه از یــک جهــت موجــب تقویــت نهــاد 
ســلطنت صفــوی شــد و از طــرف دیگــر، 
موجب تحکیم نهاد روحانیت شیعه نوپا 
گردیــد. با شــکل گیری ائتالف میــان نهاد 
ســلطنت و نهاد روحانیت شیعه، فقهای 
برجسته ای مانند کرکی که از ظهور دولتی 
اثنی عشری شادمان بودند، دانش و نفوذ 
و توانایی هــای فقهــی و مذهبی خود را در 
اختیــار دعــاوی سیاســی- مذهبــی دولت 
صفوی قرار دادند. این امر خود مســتلزم 
پــاره ای تصمیم گیری هــای جدیــد درباره 
نحــوه رفتار بــا دولت جدیــد و احیاناً ارائه 
و  ریشــه دار  متــون  از  جدیــد  تفســیرهای 
دیدگاه های ســنتی جامعه علمی شــیعی 
اثنی عشری، مخصوصاً در پیوند با مسأله 
حکومــت و قــدرت سیاســی بــود )صفت 
ســلطنت  کــه  هرچنــد   .)153 ص  گل، 
صفــوی از این امر منتفع شــد، اما در واقع 
معاملــه ای برد- برد شــکل گرفت. از این 
به عنــوان حاکــم  پــس، شــاه طهماســب 
عرف به همه امرا و استانداران و حاکمان 
شرع و عرف، دستور داد تا به آنچه محقق 
کرکی امر می کند بدون استثنا عمل کنند. 
محقــق کرکــی مختــار شــد بــه جهــت هر 
یــک از شــهرهای والیــت ایــران مرشــد و 
معلــم تعییــن کــرده، بــه هــر ده و قصبه 

نیــز و در هــر مکانــی بــه مناســبت مــردم 
آن به زبــان معلمان از طلبــه علم عربی 
لســان یــا فارســی و ترکــی زبان فرســتاده، 
مــردم هــر ناحیــه را بــه لغــت خودشــان 
به دیــن و آیین شــیعه راهنمایــی نموده، 
حــالل و حــرام مذهــب حــق را بــه مردم 
رســول.)1384(.  )جعفریــان،  بیامــوزد 
کاوش های تــازه در بــاب روزگار صفویان، 
قم: نشــر ادیــان، ص 929(. این حکومت 
را بــا حکومت پهلوی مقایســه کنید که نه 
روحانیــت و نه ســایر نیروهــای اجتماعی 
را ســازماندهی نکرد بلکه همــه نیروهای 
اجتماعی سازمان یافته را که در به قدرت 
رســیدن آن ســهیم بودنــد، کنار گذاشــت 
آن  کــرد.  قمــع  و  قلــع  را  آنــان  ســپس  و 
حکومــت یــک امپراطــوری را بنیانگذاری 

می کند و این یکی با نسیمی می افتد.
ë  ،آیا می توان با حذف گروه های اجتماعی

سامان سیاسی و دولت مقتدر ایجاد کرد؟ 
چراکه امروز شاهد یک دوقطبی در جامعه 
هســتیم؛ عــده ای قائــل بــه حــذف تشــیع 
به عنوان مذهب رســمی هســتند و عده ای 
را  دگرباشــان  و  دگراندیشــان  دیگــر، همــه 

حذف شده می خواهند؟
دود تشــکل زدایی از جامعه در نهایت به 
چشم حاکمیت می رود. یا به عبارت دیگر 
حذف نیروهای سیاسی برای هر حکومتی 
می تواننــد  حکومت هــا  اســت.  شــدنی 
نیروهای سیاســی را منزوی سازند، آنها را 
به زیرزمینی تبدیل کنند، منفعل ســازند، 
نیروهــای سیاســی  قــدرت  امــا هــرگاه   ...
بی تشــکل شــوند و تشــکل زدایــی صورت 
گیــرد امــکان غافلگیری بیشــتر می شــود. 
اجتماعــی  نیروهــای  نداشــتن  تشــکل 

حکومت ها را غافلگیر می سازد.
ë  اشــاره کردید که ما »فاقــد تجربه ائتالف

جامعــه  و  حکومــت  میــان  هم افزایــی  و 
و  روشــن  مصادیــق  دســت کم  بوده ایــم، 
موفقــی از آن را ســراغ نداریــم. بــه نحوی 
که سراســر تاریخ ما مشــحون از تجربه های 
انشعاب و انشقاق است.« علت این امر و 

پیامدهای آن برای توسعه ما چه بود؟
مــن تصحیــح کنــم: هــرگاه حکومت های 
ایران با ثبات بودند ائتالف های اجتماعی 
را شــکل داده انــد. حکومت هایــی کــه 200 
داشــتند  دوام  ایــران  در  بیشــتر  یــا  ســال 
درمی یافتنــد کــه بایــد دهقانــان، اصناف، 
روحانیــون )موبــدان زرتشــت یــا علمــای 
ســازمان  را  قبایــل  و  صوفیــان  اســالم(، 
بدهنــد و بــا آنهــا ائتــالف کننــد تــا چــرخ 
و  رضاشــاه  بچرخــد.  سیاســت  و  اقتصــاد 
بی تجربگــی  و  خامــی  از  محمدرضاشــاه 
بــا نهادهــای مدنــی در افتادند. اگــر مانند 
ساسانیان، سامانیان، سلجوقیان و صفوی 
عمر بیشتری می داشــتند در حکومتداری 
قــول  بــه  می کردنــد.  نظــر  تجدیــد  خــود 
آن لمبتــن »اهــل شمشــیر« می دانســتند 
بقــای حکومــت بر احتــرام »اهــل قلم« و 
»اهــل معاملــه« اســت. اهــل قلــم همان 
دیوانســاالران، علمــا و ادبــا بودنــد و اهــل 
معامله تجار و صنــوف بودند. جابه جایی 
در اهل شمشــیر با جنگ و تغییر در نظام 
سیاســی رخ مــی داد امــا اهــل قلــم و اهل 
معاملــه عناصــری نبودنــد کــه بســادگی 
بتــوان آنهــا را ایجــاد کــرد. ائتالف بــا آنها 
در  بــود.  حکومتــداری  ضرورت هــای  از 
حکومت پهلوی است که نفت در رضاشاه 
ایــن تصــور را ایجــاد کــرد که می تــوان کن 
فیکــون کند. کن فیکون کــرد اما خود را نیز 
بــر بــاد داد. درآمد نفت دولت هــا را دچار 
یک توهم بزرگ ســاخته اســت که بی نیاز 
از تشــکل های مردمــی هســتند. در ســنت 
رضاشاهی حاکم تصور می کند که با درآمد 
نفت می تواند مدیر، هنرمند، تاجر، علم، 

صنعتگر خلق کند. اینها هر یک از سازمان 
خود را دارند و منافع حاکم در گرو سازمان 
یافتــن و احتــرام بــه آن هاســت. بنابراین 
ضرورت ثبات و تــداوم حکومت ها، ایجاد 
ائتالف هــای اجتماعــی اســت و ائتــالف با 
اهــل قلم و اهل معاملــه، از ضرورت های 
حکومتداری اســت. مضاف بــر این، نقطه 
آغاز ائتــالف، عبــور جریان روشــنفکری از 
دولت ســتیزی اســت. برای ایجــاد ائتالف 
که الزمه حکومت و جامعه توانمند اســت 
باید هم در سنت حکومتداری تجدید نظر 
کنیــم، هــم در ســنت روشــنفکری. ســنت 
فراگیــر  حکومــت  بــه  بایــد  حکومتــداری 
تبدیل شــود و ســنت روشــنفکری از دولت 
ســتیزی به دولت ســازی تغییر یابد. نقطه 
آغاز نیز تغییر در ســنت روشنفکری است. 
شــیوه اصــالح امور در ســنت روشــنفکری 
از اواخــر قاجــار تاکنون مشــروعیت زدایی 
از حکومــت بــوده اســت کــه او را به ســوی 
ســرکوب روشــنفکر برای حفــظ بقای خود 
ســوق داده اســت. این شــیوه دموکراســی 
بــوده  ســاز  بحــران  و  نادرســت  خواهــی 
اســت. در این شــیوه باید تجدید نظر کرد. 
اساســی  اختالف هــای  از  یکــی  توضیــح 
میــان اقتصاددانــان نادرســتی این شــیوه 
می دهــد.  نشــان  را  خواهــی  دموکراســی 
هســتند  گروهــی  اقتصاددانــان  میــان  در 
کــه حــل بســیاری از مســائل اقتصــادی را 
نیازمند دانشــی به نام علم اقتصاد تحول 
)Evolutionary Economics( می داننــد. 
ایــن اقتصاددانــان معتقدنــد از مقایســه 
آل  ایــده  وضعیــت  بــا  کنونــی  وضعیــت 
نمی توانیم به قواعدی برای تحول دســت 
یابیم. روش مرسوم اقتصاددانان مقایسه 
 comparative( ایستاســت  وضعیــت  دو 
مــا  کنونــی  وضعیــت  در  مثــاًل   .)statics
15درصــد بیــکاری داریــم و در وضعیــت 
ایده آل باید 3 درصد بیکار داشــته باشیم. 
بــرای ایجــاد هــر واحــد شــغل مثاًل بــه دو 
واحــد ســرمایه احتیــاج داریــم و بنابراین 
ایــن کــه از 15 درصــد بیــکاری بــه  بــرای 
ایکــس  بایــد  کنیــم  حرکــت  درصــد   3
واحــد ســرمایه گذاری کنیــم. ایــن دیــدگاه 
غیرتحولــی در همه رشــته ها وجــود دارد. 
در مــورد بحث ما یعنی دموکراســی، گفته 
می شــود کــه دموکراســی یعنــی انتخابات 
رســانه های  مســتقل،  قضائیــه  قــوه  آزاد، 
آزاد... و حکومتــی کــه ایــن نهادهــا را بــه 
اســت.  نامشــروع  نمی شناســد  رســمیت 
پاســخ حکومت به این برچسب نامشروع 
بودن مشــخص اســت؛ حذف و ســرکوب. 
اگــر تحول گرایانه نگاه کنیــم باید بازی ای 
طراحی کنیم که جامعــه در نهایت به آن 
نقطه مطلوب برســد، نه آن کــه بخواهیم 
بســتری  در  را  پایانــی  نقطــه  نهادهــای 
متفــاوت ُحقنــه کنیــم. گام هــای ممکن و 
مطلوب باید برداشته شود. سازمان یافتن 
نیروهــای مردمــی در ائتــالف بــا حکومت 

مسیر حل مشکل است.
ë  اشــاره کردید کــه »اصالح نظــام اداری و

مشروعیت  نیازمند  سیســتم  کارآمدسازی 
یــک  بــا  فقــط  مشــروعیت  ایــن  و  اســت 
چارچوب فکری که بتوانــد ایدئولوژی های 
دهــد،  قــرار  یکدیگــر  کنــار  در  را  مختلــف 
امکان پذیر است.« منظور شما از کارآمدی 

و چارچوب فکری مورد اشاره چیست؟
کارآمــدی را می توان شــرح لفــظ داد مثاًل 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا. کارآمــدی 
نیازمنــد انتخاب بهترین مدیران اســت و 
الزمــه تحقــق آن همــه افــراد درون نظام 
حداقــل  گروه هایــی  و  شــوند  محســوب 
به صــورت دائمــی غیرخــودی محســوب 
نشــوند. ایــن دایــره زمانی باز می شــود که 

فراگیری سیاسی محقق شود.

شوراها ناچیز اســت و بعضاً مشکالتی که از 
منظر شخصیت حقیقی افراد به وجود آمده 
مثــالً اختالفــات مالی شخصی شــان به پای 

شخصیت حقوقی شان گذاشته شده... 
بله، جمعیت اعضای شــوراها در سراســر 
کشور جمعیت قابل توجهی است. اما وقتی 
ما می گوییم شورای اسالمی شهر و شورای 
اسالمی روستا، این پسوند اسالمی توقعات 
متفاوتــی را ایجاد می کند. توقع این اســت 
که افراد مؤمن و دلســوز به مردم و کســانی 
که احساس تکلیف می کنند برای خدمت 
به شهر و روستایشان در شورا حضور داشته 
باشــند. توقــع نداریــم که کمتریــن تخلف 
در ایــن حــوزه انجــام بگیــرد و معتقدیــم 
در همیــن حــد هــم زیبنــده نیســت. البته 
دســتگاه های نظارتی باید آمار پرونده ها و 
مــوارد برخورد شــده را بدهنــد بعد بیاییم 
مقایســه کنیــم ببینیم که تعــداد تخلفات 
نســبت به جمعیت شــورایی ها کم اســت 
یا زیاد. مردم توقع بســیار زیادتری نســبت 
به عملکرد شــوراها دارند و به همین دلیل 
مــردم این حجم از تخلــف را نمی پذیرند. 
آنها نمی پذیرند که با دســت خودشــان به 
افرادی برای اداره شــهر یا روستایشــان رأی 
بدهنــد و بعــد این گونــه تخلفــات در ایــن 
نهاد از ســوی نمایندگان شان انجام بشود. 

بنابرایــن مــا باید هــم در ســاز وکار نظارت 
انتخاباتــی و هــم در ســازوکار نظــارت بــر 
عملکــرد پــس از انتخاب به نحــوی عمل 
کنیــم که ایــن تخلفــات را کاهــش بدهد و 
کنترل کند. زیرا گاهی اقدامات ســلیقه ای و 
به فراموشی سپردن قانون منجر به تخلف 
می شود که ما باید جلوی چنین روندی را با 

اصالح قانون بگیریم.
ë  ماهیت شــورای اســالمی شــهر و روســتا

تجلی دموکراســی حداکثری اســت. از این 
جهــت در ادوار مختلف انتخابات شــوراها 
بســته بــه عملکــرد هیــأت نظــارت شــاهد 
تنوع بیشــتری در نامزدهای ایــن انتخابات 
بوده ایم و به نظر طیف گسترده تری از مردم 
انتخــاب  معــرض  در  را  خــود  توانســته اند 
قــرار دهند. به همین دلیل یــک نگرانی این 
است که مقابله با تخلف در شوراها به بهای 
تنزل این ســطح از دموکراســی تمام شــود. 
برای رفــع این نگرانی چه باید کــرد. آیا بهتر 
نیســت کــه به جــای ســختگیری بیشــتر در 
تأیید صالحیت ها، نظارت سختگیرانه تر بر 

عملکرد ها اعمال شود؟
مــن معتقدم اینهــا به مثابــه دو بال اند که 
بایــد هر دو با هــم اعمال شــوند. البته من 
اســمش را ســختگیری نمی گــذارم. بلکــه 
آنچه باید اعمال شــود درســت اجرا کردن 

قانــون در تأیید صالحیت ها اســت. قانون 
در این مورد کاماًل شــفاف است و مراجعی 
بــرای کمــک بــه احــراز صالحیــت افــراد 
پیش بینی شده اند. هیأت های نظارت باید 
گزارش این نهادها را درباره افراد بررسی و 
تصمیم گیری کننــد و از ورود افراد ناصالح 
بــه این حــوزه جلوگیری کننــد. بحث دیگر 
هــم همان طــور که گفتــم این اســت که به 
دلیل نوع کارکرد شــوراها نیاز به نظارت بر 
عملکــرد آنهــا وجــود دارد. در خیلی جاها 
این نظارت اســت که باید از اعمال سلیقه 

به جای قانون جلوگیری کند.
به هر حال شــوراها از افتخــارات جمهوری 
باشــد  این طــور  نبایــد  و  اســالمی هســتند 
کــه مــردم بــه جــای اینکــه از واگذار شــدن 
مسئولیت به نمایندگان خودشان خوشحال 
باشند از این مسأله نارضایتی پیدا کنند. این 
در حالــی اســت که ما در مجلــس به دنبال 
افزایــش اختیــارات شــوراها هســتیم و نــه 
کاهش آن. ما معتقدیم می شــود از شوراها 
بــه عنوان مجالــس محلی اســتفاده کرد تا 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی کمتر 
در جزئیات مســائل و کارهای اجرایی حوزه 
انتخابیه شــان درگیر شــوند و به جای آن در 
مجلس که رأس امور اســت درباره مســائل 

کالن کشور تصمیم گیری کنند.

بود و به نظر در خیلی از مســائل پاسخگوی 
نیازهــای انتخاباتــی ما نیســت. یعنــی باید 
بیشــتر دولــت روی ایــن الیحــه کار می کرد. 
حتی یادم هســت که در مجلس دهم چون 
خــودم در کمیســیون بــودم وقتــی الیحــه 
دولــت آمــد بحــث اول این بود کــه الیحه را 
برگردانیــم زیرا به نظر ما جامع و کامل نبود 
و کلــی بود. مــا موقعی که انتخاباتــی برگزار 
می شــود در پایــان آن یــک جمع بندی کلی 
از انتخابــات داریــم، نقــاط قــوت و ضعــف 
قانون که در انتخابات خود را نشان می دهد، 
گــزارش می کنیم. در همیــن انتخابات یک 
گروه تعییــن کرده ایم تا جمع بندی از نقاط 
ضعف قانون انتخابات شوراها آماده کنیم و 
در اختیار کمیسیون قرار بدهیم تا در جریان 

قرار بگیرند که در مقام اجرا کدام یک از مواد 
قانون انتخابات با مشکل مواجه است و چه 

اصالحاتی می توان برای آن پیشنهاد کرد.
تقریباً از دو، سه دوره گذشته مجلس حدود 
10 طرح برای رفع ایرادات قوانین انتخاباتی 
مطرح شــده اســت. کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شــوراها در مجلــس یازدهم ســعی 
کــرد کــه جمع بنــدی از این طرح هــا را پیش 
ببرد و صحن مجلس هم همیاری کرد تا آن 
را به قانون تبدیل کنند. حاال قانون انتخابات 
ریاســت جمهــوری کــه بــه شــورای نگهبان 
ارســال شــده کــه  البتــه ایراداتی بــه آن وارد 
دانســته اند. قانون انتخابات شــوراها هم که 
دو شوری شد، بعد از شور دوم آماده مطرح 

شدن در صحن است.

ë  االن ایراد اساســی که درباره شــوراها مطرح
می شود این است که به شوراهای شهرداری و 
دهداری تبدیل شــده اند. در حالی که ظرفیتی 
کــه در قانــون پیش بینی شــده این اســت که 
باید تمام خدماتی که به مردم یک شــهر داده 
می شــود تحت نظر شورا باشــد، اما متأسفانه 
دولت ها عالقه ای به اینکه این مســئولیت را 
واگذار کنند نداشته اند و به همین دلیل ما باید 

با اصالح قانون آنها را به این امر مجاب کنیم.
اینکــه می گویــم عجلــه نکنیم منظــورم این 
است، این گونه نباشد که صرفاً دو بند قانونی 
را برای نحوه اجرای انتخابات شــوراها تغییر 
بدهیم و بگوییم همه چیز حل شد. بلکه باید 
کاری کنیم که بشــود با اصــالح قانون از همه 
ظرفیت شــورا در اداره شــهر و روستا استفاده 
کــرد. برای همین اســت کــه می گویم عجله 
نکنیم تا قانون را درســت اصــالح کنیم؛ هم 
اختیارات قانونی به شورا بدهیم و هم نظارت 

قانونی بر عملکردش داشته باشیم.
ë  .به تخلفات رخ داده در شوراها اشاره داشتید

این موضوع طبیعتــاً از حیث نظارتــی در دو 
مرحله تأیید صالحیت نامزدها و دوم نظارت 
بر عملکرد منتخبان و اعضای شــوراها مطرح 
اســت. آیا اشــاره تان به تخلفات بــه این معنا 
است که در این دوره رویکرد متفاوتی در تأیید 

صالحیت داوطلبان اعمال می شود؟

در مورد نظارت بر صالحیت نامزدها ما باید 
بــه مر قانون عمــل کنیم تا خدای نکــرده در 
اثــر اغماض یــا بی توجهی افرادی وارد شــورا 
نشــوند که در آینده برای شــوراها مشکل ساز 
باشــند. در این باره دو وظیفه عمده بر عهده 
هیأت نظارت بر انتخابات شــوراها قرار دارد. 
یــک وظیفــه حفاظت از حــق عامه مــردم و 
حــق حاکمیت اســت کــه ایجــاب می کند ما 
قانون را به درســتی اجرا کنیــم و از ورود افراد 
ناســالم به انتخابات شوراها جلوگیری کنیم. 
ما ایــن را وظیفه خودمــان می دانیم. وظیفه 
دیگر ما محافظت از حق اشخاصی است که 
نسبت به جامعه احساس وظیفه می کنند و 
می خواهنــد خود را در معــرض انتخاب قرار 
دهند و باید از تضییع حقوق شــان جلوگیری 
کــرد. بــه نظــر مــن اجــرای درســت قانــون، 
تحقق هر دو وظیفه را میســر می سازد یعنی 
همان طــور که نظرات مراجعــی که در قانون 
پیش بینی شــده درباره صالحیت افــراد وارد 
اســت بایــد از رد صالحیــت ســلیقه ای افراد 

جلوگیری کنیم. 
ë  یک نظر مورد اختالف در این باره این است

که بعضی نمایندگان مجلس از وجود تخلفات 
گسترده در شــوراهای شهر سخن می گویند در 
حالی که نظر شورای عالی استان ها این است 
که میزان تخلفات به نســبت تعــداد اعضای 
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