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نظا م سیاسی اجازه نقشآفرینی به نهاد صنفی نمیدهد
سارا غضنفری
روزنامهنگار

در ماههای اخیر تجمعات و تظاهرات مختلفی نه فقط در تهران
که در برخی از شهرهای کشور رقم خورده است؛ مردمی که
در بلوار کشــاورز تهران چادر زده بودند و پالکارد به دست،
میگفتند موسسات مالی حقشان را ندادهاند ،معلمانی که
جلوی مجلس شــعار میدادند تا نمایندگان مجلس فکری
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این روزها شاهد تجمعاتی از اقشار مختلف
جامعه هســتیم .تجمعاتی کــه بهدالیل
مختلفی شکل گرفته ،تجمعات اخیر تهران
وشهرستانها،اعتراضاتگستردهکاسبان
پالسکو ،معلمان و کارگران که هر روز جلوی
یکنهادجمعمیشوند.دلیلبروزایناتفاق
چیست؟آیا از دولت ناراضی هستند؟

خیزش گرسنگان یا
جنگ سیاسی؟
علی دانشیان
روزنامهنگار

آزادارمکی:
درمسئله
حقوق
بازنشستگان
یامشکالت
معلماندقت
کنید ،اگر ما
این راهها را
نمیرفتیم
ماجرا فرق
میکرد .در
تمام نقاط
دنیا مردمش
میخواهند
تحصیلکنند
اما به چه
شکل است که
مشکلبیکاران
تحصیلکرده
و مهاجرت
نخبگان در
ایران ،بیش از
هر جای دیگر
در دنیاست.
چون کسانی که
بایدمسئولیت
را بپذیرند
اصال حضور
ندارند و کار
را به مدرسه،
دانشگاهها
وقلمچیها
و مدیران
بوروکرات
سپردهایم.
اگر قصه فرق
میکردخیلیها
بهدنبال
تحصیل
نمیرفتند،
مدارس و
دانشگاهها
درست نمیشد
خیلی از افراد
وقتی میدیدند
بعد از تحصیل
شغلی ندارند
اصال درس
نمیخواندند.
بعد نظام شغل
سامان دیگری
مییافت.
آدمها زندگی
دیگری پیدا
میکردند .این
غلبه ،سلطه و
تمامیتخواهی
نظامسیاسی
در عرصههای
مختلفچنین
سرانجامی را
رقم زده است

قبل از انتخابات بحثی را مطرح کردم مبنی بر شرایط
قبل از انتخابات و اعالم کردم زمانی نهچندان دور از
انتخابات،وارد یک فاز فراگیر تحتعنوان شورشهای
اجتماعی خواهیم شد .علت عمدهای هم که برای به
وقوع پیوستن شــورشهای اجتماعی نام بردم باال
بردن انتظارت جامعه بهواسطه حوزه سیاسی است.
در دوره انتخابات گروههای رقیب میخواهند قدرت
را بهدست بیاورند و تا جایی که میتوانند زور و فشار
میآورند و به کل بدنه نظام اجتماعی و درعینحال
هم از ســویی به تخریب رقیب پرداخته و از سویی
دیگر ،به بــاال آوردن ارزشها و انتظارات و نگاههای
جدیدمیپردازند.آنقدراینانتظارات،فضاها،نقدهاو
اعتراضهادردورهانتخاباتباالستکهبعدازانتخابات
اگر همه مشارکت کرده باشند باز هم تغییری حاصل
نمیشود .فیالواقع ما بستری بهوجود آوردهایم برای
وقوع مجموع اعتراضاتی که تازه شروع شده است و
در آینده هم شاهد افزایش این اعتراضات خواهیم بود.
ما از جامعه ،نیروهای اجتماعی و گروهها خواستیم با
آنچه در اختیارشان است تالش کنند تا گروهی برنده
شودودولتونظامسیاسیهممتعهدبهتحققوعمل
به خواستههای آنان است .اما اتفاقی که در کنارش،
در شرایط قبل از انتخابات رخ داد که نسبت به این دو
دهه بیشتر خودش را نشان داد ،این است که ما سخن
از ناکارآمدی نظام سیاسی و بهطور خاص ناکارآمدی
دولت گفتیم .در گفتوگوهایی که بین کاندیداهای
ریاستجمهوری وجود داشت اصلیترین حرف این
بود که نظام سیاسی و دولت ناکارآمد است .چپها
و راســتها ،هر دو ،برای مدیریت کشــور ناکارآمد
هســتند .اگر حملههای قالیباف بــه تیم روحانی و
اصالحطلبان را دیده باشــید ،نمیگفت فقط دولت
4درصدی اســت بلکه کل نظام سیاسی را ناکارآمد
میدانســت و 96درصد جامعه را فقیر و 4درصد را
متمول و دزد میدانست که مشروعیت ندارند .یعنی
چوبعدممشروعیتبهنظامسیاسیدراینانتخابات
زده شد و شاخصش قالیباف بود و بقیه هم همین خط
را ادامه دادند و گروه رقیب هم ادامه داد و گفت شما هم
دزد هستید و تمام نقاط پنهان را علیه همدیگر افشا
کردند .در این ماجرا ،اتفاقی تحت عنوان ناکارآمدی
نظام سیاسی و دولت ظهور کرد .در این ناکارآمدی
دولت و نظام سیاســی ،یکی از عناصرش حوزه قضا
بود .ناکارآمدی حوزه قضا در انتخابات تعین پیدا کرد
ولی در انتخابات  88چوبش زده شد .دقیقا ماجرایی
که احمدینژاد در پروسه افشاگری علیه قوه قضائیه
و کسانی که در این قوه کار میکنند به راه انداخت و
بیاعتنایی به حوزه قضایی که همچنان ادامه دارد.
احمدینژادیها همچنان اعالم میکنند
به احکام قوه قضائیه تن نمیدهند ،درست
است؟

اگردقتکنیدکسانیکهبهاحکامدرحوزهقوهقضائیه
تن ندادند احمدینژادیها بودند؛ احمدینژادیها
کسانی هســتند که همیشه کلیشــهها یا عوامل و
عناصر نقد قوه قضائیه و اعمــال قدرت به این قوه را
فراهم کردند .این افشــاگری جدیدی که علیه قوه
قضائیه و رئیس این قوه صورت گرفت را باید در همین
راستا تلقی کرد ،یعنی آخرین ضربهای که به بدنه قوه
قضائیه زده شد .وقتی در افکار عمومی جامعه دقت
کنید میگویند«:قضات ،رشوه میگیرند ،هیچ دادگاه
حقوقی عادالنه برگزار نمیشود ،امکان ندارد بتوانید
شکایتتان را به دادگاه عادل ببرید و بدون رشوه برنده
شوید ».در کلیتش هم فیالواقع این روش قضایی در
آستانه فروپاشی است ،مصداقش هم دعوایی است که
احمدینژاد بین قوه مقننه و قضائیه بهعنوان مدافع
قوه مجریــه راه میاندازد .یعنی دعوا بر ســر مبانی
حقوقی نبود بلکه بحث مالــی ،دزدی و خالف بود و
درواقع بحث خطاکاری بود .در واقع ما بحث تعارض
قوا به لحاظ حقوقی را در تمام دنیا داریم یعنی سه قوا
میتوانند از یکدیگر ایراداتی بگیرند و درنهایت یک
قوه برتر این بحثها را سامان میدهد .به عبارت دیگر
مناقشهای که به یک مناقشه حقوقی تبدیل میشود،
نظام قضایی و دستگاه اجرایی و درنهایت نیرویی برای
رفع این معضل وجود دارد.
یعنی نیروی برتر با قدرتی که دارد مشکل
بین سه قوه را حل میکند؟

بله .مشکل را حل میکند و در واقع این نیرو برای این
است که این مناقشــات تولید شوند و آنها را سامان
دهد تا جامعه ارتقا پیدا کند .ولی اساســا کسانی که
این دعواها را به راه انداختهاند ماهیت دعوایشــان
حقوقی ،قضایی و اجرایی نیســت بلکه اتهام دزدی،
خالفکاری و ناکارآمدی اســت .گفته شده است قوه
مقننه ،مجریه و قضائیه ناکارآمد هستند و مصداقش
هم این است که بهطور مثال برادر فردی مالی را برده
و دیگری ســاختمانی را تصاحب کرده است .پس
اتفاقی که در انتخابات بیشتر خودش را نشان داد نه
اینکه وجود نداشت بحث ناکارآمدی «نظام اجرایی»
خصوصا در حــوزه قضا بود .در جامعه چنانچه حوزه
قضا ،حوزه قدرتمندی باشــد و شــائبه خطاکاری،

تظاهرات عصر جمعه گذشته در اهواز

رخدادهای این روزها که بسیاری آن را «جنبش
گرسنگان» مینامند و در ادبیات علوم اجتماعی
«شــورش نان» خوانده میشود ،پیامد ناتوانی
همزمانمستقرهاومطرودهاست.اینشورشها
زمانیپدیدمیآیندکهدرباال،مستقرهانتواننداز
فشار اقتصادی بر شانههای طبقههای اجتماعی
آسیبپذیر بکاهند و در پایین ،مطرودها ،یعنی
همان نیروهایی که هر یک به ســببی از قدرت
طرد شدهاند ،در ســاماندهی نارضایتیهای
اقتصادی قشر آسیبپذیر در مسیر یک تغییر
هدفمند و ماندگار ناتوان بمانند.
بااینهمه،آنچهدررخدادجاریبهچشممیآید،
نه «ناتوانی» یک گروه مطرود در ســاماندهی
نارضایتیها در چارچوب قانون و کنش مدنی،
که «پرهیــز» آن از این امر و در مقابل ،چخماخ
ســاییدن بر فراز پشته باروت نارضایتیهاست؛
گروهی که روشن نیست ریشههایش در خاک
کــدام زمین فرو رفته و تکیــهاش بر کدام بدنه
است .چه اینکه بخش بزرگ و مهمی از نیروهای
مطرود سیاســی ،از جمله فعــاالن کارگری و
نیروهای پراکنــده چپگــرا و البته ،جنبش
انتخاباتی ســال  ،88که احتماال بتــوان آن را
پرنفوذترین و پررنگترین گروه مطرود از صحنه
سیاست رسمی ایران در یک دهه اخیر دانست،
در ســالهای پس از  ،88کوشــیدهاند و موفق
شدهاند نارضاییهای بدنهشان را سامان دهند و
تا حد ممکن در مسیر مشارکت انتخاباتی پیش
برند .رســانههای نزدیک به جنبش انتخاباتی
سال  88حتی متنی را منتشر کردند که با نظر
به چگونگی آغاز این اعتراض ها ،مشروعیت آن و
همسوییاش را با منافع مردم به چالش کشیده و
خود را جدا از آن خوانده بود.
این مه ابهام پیرامون اعتراض های خیابانی این
روزها را بخار هر دمی در شبکههای اجتماعی
غلیظترهمکردهاست.سانسوریکهشبکههای
اجتماعی ما را به درونش میکشــند ،از جنس
سانســور ایدئولوژیکی نیست که بنایش تنگ
کردن تا حد ممکن فضا و حذف و انکار حق است.
ِ
از قضا این سانســور برآمده از پست مدرنیسم
با پافشــاری لجوجانه بر «حق اظهار نظر برای
همه» آنچنان فضا را گشاد و ول میکند که هر
ســخنی در میان انبوه شکل سخنان دیگر گم
میشود و دیگر صدا به صدا نمیرسد و حقیقت،
در توده همهمه ،ناشنیده میماند؛ انگار که الل
شده باشد.
هرچقدر هم که صداهای بلن ِد در شــبکههای
اجتماعی بکوشــند ،باز پذیرفتــن تعلق این
اعتراضها به گرسنگان دشوار خواهد بود؛ چه
اینکه این اعتراضها جز در ظاهر ،هیچ شبیه به
یک«جنبشگرسنگان»نیستند،یادستکمدر
آغاز نبودند .دمدستیترین دلیل برای پرسش از
«سبب اصلی» این اعتراضها ،با مروری تند و
آسان بر روزهای گذشــته در یک دهه اخیر به
دست میآید .گرســنگان نه آن زمان که تورم
در دولت پیشین لگام گســیخت و به نزدیک
 40درصد رســید و از پــی آن« ،گرانی» مردم
را محاصره کرد ،بــه خیابان آمدند ،نه آن زمان
که  3هزار میلیارد تومــان از پول مردم به یغما
رفت و «ب .ز».ها برآمدند .آن زمان حتی چون
امروز ،مزد ســاالنه کارگران هــم بیش از تورم
افزایش نمییافت .سنجش این اعتراض ها ،با
طغیان بهار  71هم چندان پذیرفتنی نیست؛
حتی اگر شــهر متولدشان یکی باشد و کسانی
کوشیده باشند اینها را شبیه به هم جا بزنند.
آن زمان ،حاکمیت یکپارچه بود؛ اکبر هاشمی
رفسنجانی رئیسجمهور بود ،علی اکبر ناطق
نوری رئیس مجلس و محمد یزدی رئیس قوه
قضائیه بود .شورش  71پس از آنی آغاز شد که
تورم به نزدیکی 50درصد رســید و خانه های
حاشیهنشینان کوی طالب مشهد خراب شد.
در دی ماه  96چطور؟
آنان که امروز در خیابانند ،جز «مردم» نیستند.
آنها همانانیاند که زیر چرخ «توسعه» گرفتار
آمدهاند و انکارشــان راه به جایی نخواهد برد .با
این همه ،حتی اگر ایــن اعتراضها را بتوان به
عنوان خیزش گرســنگان پذیرفت ،باز کافی
است ،مروری بر فعالیت و سخنان و واکنشهای
گروهی از نیروهای سیاسی بیندازیم ،تا روشن
شود که این تحرکها میتواند گامی به سوی
میدان «جنگ سیاســی» و عبــور از «رقابت
سیاسی» باشــد؛ این جرقه ،جایی جز در دل
مردم خورده؛ دلی که البته انبار باروت بود .شاید
حاال زمان بیرون کشــیدن رخت از شبکههای
اجتماعی و گفتگوی ملــی در فضای عمومی
باشد؛ گفتگویی که پیش از این شاید بهانهای
برای آغازش نبود.

به حال حقوق اندک آنها کنند و آیندهشان را از صندوقهای
بازنشســتگی پس بگیرند ،کارگرانی که از کم بودن میزان
دستمزدها و نبود امنیت شغلی چارهای جز صف کشیدن در
برابر درهای کارخانهها و کارگاهها ندارند و گاه به «تروریست»
بودن متهم میشوند و گاه به «نان بُر» ،معترضان به قوه قضائیه،
توســویی برای اعتراض
دولت و مجلــس که هرکدام سم 
یافتهاند و دلیلی برای پیگیری حقوق خود در خیابان و. ...
در این گفتوگوی مفصل ،دکتر تقی آزادارمکی ،جامعهشناس

ایرانی و استاد دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
برخالف بســیاری که بهدنبال انگزنیهای سیاسی به این
تحرکات مردمی هســتند ،میگوید ریشــه این تجمعات،
اعتراضات اجتماعی اســت و نباید هر مسئلهای را امنیتی
کنیم .از دیگر سو ،شهرها شاهد تجمعاتی است که عدهای
آن را جناحی میدانند .اما بدون در نظر گرفتن برخی شعارها،
حرف از مسائل ساده معیشتی و اقتصادی است ،از مطالباتی
که برای تحقق آن ،قوه قضائیه باید ورود کند یا دولت در مواضع

اقتصادی خود دست به تجدیدنظر بزند .آزادارمکی اما متفاوت
با برخی تحلیلها که مدعیاند این گونه تظاهرات میتواند
ریشه سیاسی و براندازانه داشته باشد ،در همین گفتار ،تاکید
میکند که مردم هنوز حاکمیت را از خودشان میدانند و راه
برونرفت از شرایط فعلی آن است که قوای دیگر ،خصوصا
مجریه و قضائیه به میدان بیایند و براســاس مسئولیتهای
قانونی خود ،دست بهعمل بزنند یا بهصورت علنی بگویند ،از
عهدهشان کاری برنمیآید.

دزدی و رشوه در آن وجود نداشته باشد حتی اگر به
بدترین موقعیتها هم برسیم این قوه میتواند اوضاع
را سامان بدهد .اتفاقا در نظام سیاسی و جامعه ایران،
قوه قضائیه متهمترین قواست .وقتی که از ابتدا گفتیم
دولت و نظام سیاسی ناکارآمد است ،آرزوها و انتظارات
زیادی را در مردم ایجاد کردهایم درحالی که قوانین
درستی وجود ندارد که براساس آن قوه قضائیه بتواند
نظام اجتماعی را مدیریت کند و اینجاســت که یک
بلبشوی اجرایی -مدیریتی شکل میگیرد.
وضعیت جامعه ما در این میان به چه شکل
است؟

جامعهمادچاریکبههمریختگیسازمانی،کارکردی
و نقشی است ،یعنی کسانی که بهطور کارکردی در
موقعیتی قرار گرفتهاند نمیتوانند نقش خوبی را ایفا
کنند و رفتار متناسب با موقعیتشان را انجام بدهند.
این موضوع تحت عنوان بههم ریختگی نقشهاست.
ســازمانها هم در این میان دچــار درهم تنیدگی
شدهاند و نقش مجزا ندارند.
با تعاریفی کــه ارائه دادید گزینههای یک
جامعه طبیعی به چه شکل است؟

یک جامعه طبیعی ،جامعهای است که در آن اعتراض
وجود داشته باشــد .یعنی جامعهای که مشاجره و
مناقشه در آن وجود داشته باشد ،بعد نیروهای درگیر
که شامل نظام سیاســی میشوند متعهد به سامان
دادن اوضاع شــوند و از ماجرا عبرت بگیرند ،مسئله
را مدیریت کنند و جامعــه را ارتقا دهند .در نتیجه
ما نمیتوانیم بگوییم جامعهای خوب اســت که در
آن شــورش ،تنش و اعتراض نباشد .در جامعه باید
شورش و اعتراض باشد چون جامعه درحال حرکت
است و مرده نیســت .از ویژگیهای جامعه درحال
حرکت ،زمین خوردن است یعنی یک گروه اجتماعی
خطا میکند .بهطور مثال در بحث ســرمایهگذاری
ماجرایی که در قضیه پدیده شاندیز ،کاسپین و ...به
وجود آمده ،اینها همه به دلیل خطاهایی است که در
سیستم اجرایی و حقوق قضایی و مدیریتی جامعه
وجود داشته است.
یعنی این اعتراضــات که در مواردی مثل

است تا معضل را سامان بدهد .موضوعی که در دنیای
مدرن وجود دارد ،این است که حوزه مدیریتی کشور
به معنای عام (اعم ازمدیریــت خصوصی و دولتی)
توانایی تبدیل امری به امر دیگر را داشته باشد .کسانی
که امروزه مسئولیت دارند توانایی تبدیل ماجرایی به
ماجرای دیگــر را ندارند ،بههمین دلیل ماجراها هر
روز مانند یکدیگر تکرار میشود ،جمعیتش بیشتر
میشود اما مشکل اصلی حل نمیشود .در صورتی
که این اعتراض میتوانست خردتر شود یا به حاشیه
برود .این موضوع به دلیل عدم کفایت نیرویی است
که مسئول این کار است.

در میان این نقشها که ذکر کردید ،نقش
جامعه مدنی را در اتفاقات چگونه ارزیابی
میکنید؟

مورد دیگری که در این میان وجود دارد و مهم است
نقش جامعه مدنی است .کسانی که مدیریت سیاسی
را برعهده دارند اصرار دارند تا بین خودشان و مردم
حدفاصلی وجود نداشته باشد ،دقیقا خطاب به مردم
سخن میگویند تا خطاب به نیروهای واسط سخنی
داشتهباشند.بهطورمثالیککنشگرسیاسیخطاب
به دانشجویان و استادان حرف میزند .این موضوع به
این معنی نیست که خطاب به دانشجویان و استادان
سخن نگویند بلکه اشــاره به نهادهای فرهنگی هم
بشود .حدواسط بین کل نظام سیاسی و دانشجویان
و استادان ،یک مجموعه نهادهای فرهنگی هم وجود
داردکهبایدخطاببهآنهاهمسخنبگویید.چنانچه
نظام سیاســی ما ،نظامی بود که فضای مدنی را به
رسمیت میشــناخت ،نیروهای حد وسط و میانی
ظهور میکرد.
نقش نیروهای میانی در این گفتار چیست؟

نیروهای میانی کمک میکننــد تنش بین مردم و
نظام سیاسی کاهش پیدا کند .نهادهای مدنی مانند
اصناف ،بخش خصوصی و نیروهای بومی محلی که
باید حضور داشته باشــند .مثال ملموسش هم این
است که در تجارت بازار از قدیم همیشه ورشکستگی
وجود داشته است .منطق بازار این است که افرادی
غلط محاســبه میکنند یا محاسبه غلط میکنند و

خیر .مــن نمیتوانم بگویم اگر یکــی،دو تحصن یا
اعتراض وجود دارد جامعه درحال فروپاشــی است
بلکه نشاندهنده این موضوع است که جامعه درحال
حرکت اســت .حاال باید پرسید مشــکل اینکه این
اعتراضات به نتیجهای نمیرســد چیست؟ بهطور
مثال اعتراض درباره قضیه مالی کاســپین در یک
سطح باقی مانده و نتیجهای نگرفته است .این موضوع
به دلیل مشکلی است که در نظام حقوقی وجود دارد.
مشــکل عدم کفایت حوزه قضایی و حقوقی کشور

پس چرا دیگر نهادهای صنفی به ماجراها
ورود نمیکنند و خودشــان هم در مظان
اتهامهستند؟

چون نظا م سیاسی اجازه نقشآفرینی به نهاد صنفی
نمیدهد .نظام سیاســی میخواهد تمــام کارها را
خودش انجام دهد و قابلیتش را هم ندارد ،بههمین
دلیل است که با همه  85میلیون نفر طرف میشود.
االن قوه قضائیه با 85میلیون فرد شاکی روبهرو است.
تعدادپروندههادرقوهقضائیهچندمیلیوناستاما85
میلیون فرد شکایتکننده در قوه قضائیه وجود دارد.
مثال درباره پلیس  110اگر بررسی کنید ،تمام آدمها
برای کوچکترین اتفاقی زنگ میزنند و شــکایت
میکنند .این مسئله از کجا در کشور آغاز شد که همه
اتفاقات ممکن را در کشور تبدیل به مشاجره کردهایم.
این حس بین مردم وجود دارد که پلیس و
قوه قضائیه کاری برای ما انجام نمیدهند؟

واقعیت این است که پلیس نباید کاری انجام دهد.
اینکه روز به روز بر تعداد پلیسها و وظایفشان اضافه
میکنیم و بیشترین ســرمایه ملی برای این بخش
صرف میشود به این معنی است که آنها فکر میکنند
باید به میدان بیایند و جامعه هم میگوید بیایند ولی
آمدن آنها به جامعه بهمعنی حل مشــکالت نیست
چون بسیاری از مشکالت ربطی به پلیس ندارد.
پس چرا مردم به سمت شکایتهای جزئی
و کمک پلیس رفتهاند؟

چون ما به مردم آموزش دادهایم راهی جز این ندارند
و هر روز به مردم القا میکنیم پلیس  110در خدمت
شماســت و نهادهای مدنی را نابود کردهایم و اجازه
ندادهایم نیروهای مدنی و محلــی به ماجراها ورود
کنند .بعد شهرداری آمد شورایاری محلی را راهاندازی
کرد اما بوروکراسی بهجای اتفاق مدنی درست شد .راه
درست شدن جامعه مدنی این نیست؛ وقتی عدهای
برای حل مشکالت محلی پول میگیرند نمیتوانند
توســعه جامعه مدنی را پیگیری کنند .وقتی نهاد
مدنی ،دولتی شود نابودی این نهاد صورت میگیرد.
جامعه وقتی احساس میکند جایی و توانایی ندارد
مجبور است به پلیســی که توانایی ندارد پناه ببرد.
میزان مراجعه باال به نیــروی دولتی که تواناییش را
ندارد اتفاقا نیروی دولتی را دچار فروپاشی میکند،
بههمین دلیل اســت که ناکارآمدی نظام سیاسی و
دولت مشخص میشود .چون قبول مسئولیتهایی
میکندکهبهاوربطیندارد.مسئولیتهاییمیپذیرد
که توانایی حل کردنش را ندارد.
به بحث اصلی بازگردیــم؛ دولت میداند
در بخشهایی ناکارآمد اســت اما بهجای
حل مشکل فقط پاسخگویی میکند ،چرا
میخواهد تمام مســئولیتها را یکتنه
بپذیرد؟

تجمع بازنشستگان روبروی مجلس

تجمع فرهنگیان ،مالباختگان پروژههای
اقتصــادی و ...را بهحســاب شــورش
نمیگذارید؟

نیروی اجتماعی در بازار بــرای اینکه بازار از چرخه
مدیریتشان خارج نشود و پلیس و قاضی به داخل
بازار نیاید و زندان کنار بازار تشکیل نشود.

ورشکستهمیشوندامااینورشکستگیسریعتبدیل
بهیکپدیدهقضایینمیشدتابدهکارانفردرازندانی
کنند .دلیلش هم این اســت که اگر بخواهند هرروز
شکایتکننداتفاقفعلیرخمیدهدکهشاهدافزایش
چک ،سفته و پرونده شکایت میشویم .بازار به لحاظ
سنتی مکانیزمی داشــت که بازاریها با منطقی که
داشتند آدم ورشکسته و آدمهای بستانکار و بدهکار را
جمع میکردند و به شیوههای متعدد ماجرا را سامان
میدادند .میگفتند اگر  50درصد از بین رفته است
به او کمک میکردند تا به بازار بازگردد تا نه کسی فرار
کند و نه فردی زندان برود تا آسیبی بهوجود نیاید یا
اگر آسیبی حاصل شد ترمیم شود .یعنی نقش یک

اســتفاده از واژه دولت بهتنهایی درست نیست بلکه
نظام سیاسی را باید نام ببریم .نظام سیاسی و دولت
درحالحاضر این درک را ندارد .تنها راهش این است
که در برخی موارد اعالم کند مسئولیتش با او نیست.
وظایفش را بیرون بریزد .در کدام بخش نظام سیاسی
تا بهحال قدرت «نه» گفتن وجود داشــته اســت.
همهچیز را نظام سیاسی برعهده گرفته است.
اینتوقعیکهمردمازدولتدارندآیابهدلیل
این موضوع نیست که دولت یا نظام سیاسی
این توقع را ایجاد کردهاند؟ وقتی دولت و
نظام سیاســی در تمام امور مردم دخالت
میکنند یا کنترلش میکنند همین موجب
نشده مردم هم فقط از دولت و نظام سیاسی
انتظار داشته باشند؟

بله ،مسائل حل میشد و بسیاری از مشکالت اصال
بهوجود نمیآمــد .بهطور مثال در مســئله حقوق
بازنشستگان یا مشکالت معلمان دقت کنید ،اگر ما
این راهها را نمیرفتیــم ماجرا فرق میکرد .در تمام
نقاط دنیا مردمش میخواهند تحصیل کنند اما به
چه شکل است که مشــکل بیکاران تحصیلکرده و
مهاجرت نخبگان در ایران ،بیش از هر جای دیگری
در دنیاست .چون کسانی که باید مسئولیت را بپذیرند
اصال حضور ندارند و کار را به مدرســه ،دانشگاهها و
قلمچیها و مدیران بوروکرات ســپردهایم .اگر قصه
فرق میکرد خیلیها بهدنبال تحصیل نمیرفتند،
مدارس و دانشــگاهها درست نمیشد خیلی از افراد
وقتی میدیدند بعد از تحصیل شــغلی ندارند اصال
درس نمیخواندند .بعد نظام شــغل سامان دیگری
مییافت .آدمهــا زندگی دیگری پیــدا میکردند.
این غلبه ،سلطه و تمامیتخواهی نظام سیاسی در
عرصههای مختلف چنین سرانجامی را رقم زده است.
دولت و نظام سیاســی باید پایش را از هر عرصهای
بیرون بکشد .متاسفانه نظام سیاسی و دولت حتی
در عرصه زندگی خانوادگی و شخصی افراد وارد شده
است .با چنین روشی یک تنگی فضا برای کنش ایجاد
میشــود ،بعد فرصتطلبان و قانونشکنان امکان
ظهور پیدا میکنند .ماجرای کاسپین و موارد مشابه
ریشهشان در عدم رعایت قانون است .رعایت نکردن
قواعد و ماده حقوقی اســت یا عدمشــفافیت نظام
حقوقی مشکل است.
نظام سیاسی چرا توانایی مقابله با آن بخش
حقوقی را ندارد تا مشکالت را حل کند .مثال
در تجمعات صنفی یا ماجرای کاســپین با
افرادی که بخشی از مردم هستند مقابله
میشود ،ولی با بخش قضا که باید ماجرا را
سامان بدهد برخوردی نمیشود؟

چون نظام سیاســی در ماجرایی افتاده اســت که
نمیتواند خودش را بیــرون بیاورد مگر اینکه اعالم
کند که بعضی مسائل به من ربطی ندارد .مگر در دنیا
تظاهرات نمیشود؟ در پاریس حدود 500هزار نفر
به خیابان میآیند .آیا نظام سیاسی اینها را قل عوقمع
میکنــد؟ یا مراقبت میکند تا آســیب نبینند و به
خانه بازگردند؟ آیا ما چنیــن توانایی داریم یا تمام
ورودیهای خیابان را هم میبندیم تا کســی نیاید.
واقعیت این است که نظام سیاسی در شرایط سختی
است و کسی هم نمیتواند کمکش کند تا نجات پیدا
کند .حتی فکر نجات دادن نظام سیاسی هم وجود
ندارد وهمهنظام سیاسی را از اعتراض میترسانند .اگر
ما یک اعتراض ساده را در کشور مدیریت میکردیم
بقیهاعتراضهارامیشدکنترلکردوخاطیمشخص
میشــد .وقتی یک گروه میآیند جلوی مجلس و
اعتراض میکنند ،روز اول دلیل شخصی است ،روز
دوم از یک نهاد شکایت دارند و روز سوم اعالم میکنند
حکومت مشکل دارد .چرا نام حکومت را میبرند؟ به
دلیل اینکه اجازه نمیدهیم خاطی مشخص شود تا
قوه قضائیه خاطی را به مردم نشان دهد .چون این کار
را انجام نمیدهیم ،پس به جمعیت افزوده میشود،
ناظر میآید ،قضیه به دنیای مجازی میرود ،بعد یک
مسئلهکوچکجهانیمیشودویکجامعهآشوبزده
و بالتکلیف باقی میماند .درصورتیکه عدهای خطا
کردهاند ،قوه قضائیه باید این افراد را در دادگاه علنی
به مردم نشــان دهد تا مردم ببینند حقشان توسط
قوه قضا محفوظ میشود.
به نظر شــما اینکه نظام سیاسی خاطی را
نشان نمیدهد دلیل بر ناکارآمدی خودش
نیست؟

در مرحله اول این حرف درست است اما در مرحله دوم
اگر بهدرستی مدیریت شود و چالش را بررسی کنند،
نظام سیاسی کارآمد میشود ،اگر نه همهچیز به نام

