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اعتراضهــایدیماهدرگســترهجغرافیایی100شــهر،آن
همدرستچندماهبعدازانتخاباتاردیبهشتماهبامشارکت
باالی 70درصدبرایبسیاریمحلسؤالبود،اگرچهنمیتوان
هیچپدیدهاجتماعیراتکسطحینگریستوتحلیلکرد،اما
اکثریتقریببهاتفاقتریبونهایرسمیتالشکردندعامل
نارضایتیوبالطبعاعتراضهارابهحوزهاقتصادمنحصرکنندو
براساسآن،خواستارشنیدهشدنصدایمردمازسویدولت
شدند.ایندرحالیاستکهبراساستحقیقاتمیدانیانجام
شــده از ســوی وزارت کشــور که ما حصل گزارش دســتگاههای
اطالعاتی،امنیتیوانتظامیاست،بیشاز60درصدکسانیکه
دراعتراضهاحضورداشتند،شاغلبودند.بهگفتهعبدالرضا
رحمانیفضلیوزیرکشورباوجوداینکهعنوانشدهبوداکثریت
معترضان ،شــاکیان و مالباختگان مؤسســات مالی و اعتباری
غیرمجازهستند،اینطیفکمترینحضوررادراعتراضهای
ت وگویخودبا«ایران»دلیل
دیماهداشت.وزیرکشــوردرگف 
اصلیاتفاقاتدیماهرا«نارضایتی»درعمومحوزههاازجمله
سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمیداند،اظهاراتیکه
نشــانمیدهدباوجودتالشهابرای«اقتصادی»نشاندادن
اعتراضهاازســویبرخیمسئوالنونهادهایرسمی،آدرس
غلطیاستکهطبیعتاًب همقصددرستنمیرساند.بیتردید،
وضعیت اقتصــادی امروزچالشمشــترکحاکمیتومردم
اســتکهمیتواندزیربنــایچالشوحتیبحرانهاباشــد؛اما
بســندهکردنبهمشکالتاقتصادوغفلتآگاهانهیاناآگاهانه
ازتغییــروتحوالتاجتماعیوفرهنگی-کهدیگرنمیتوانآن
رازیرپوستیخواند -دقیقاًهمانمسیر طیشده درحوزههای
دیگریاســتکهامروزهنتایجآنبهصــورتابرچالشهاروی
دســت مانده اســت .در همین انتخابات چند ماه پیش بود که
رقبایحســنروحانیبــااتکابهشــعارهایخــوشآبورنگ
اقتصادیومعیشــتیبهمیدانآمدندامــانتیجهانتخاباتنه
تنهانامزدهایناکام،بلکهاتاقفکرعریضوطویلپشتیبانان
این گــروه را غافلگیر کــرد و گواهــی داد مردم باوجــود غم نان،
اولویتهایدیگریدارند.درواقعتغییرمطالبات،بزرگترین
غفلــتحاضرانوناظراندرعرصــهانتخاباتبود،غفلتیکه
علیالظاهربخشیازبدنهتصمیمگیروتصمیمسازسعیدر
تمدیدخودخواستهآندارند.
در جریــان اعتراضهای اخیر ،میشــد ردپــای مطالبات
وخواســتههایانباشــتشــدهایرادیــدکــهدرســتیــاغلط
ایجادشــدهاســتامابااندکیتساهلوتســامحمیتوانادعا
کــردغیــرازدولت،هیــچکــدامازتریبونهایرســمیصدای
معترضــانرا-بااینپیشفرضکهآنهاهمواجدبخشــیاز
حق هستند -نشــنید و اعتراضها را به دو دسته «اعتراض به
سیاســتهای اقتصادی دولت» و «خط گرفته از رســانههای
بیگانه»تقســیمکردندوازکنارشــعارهایدرستونادرستی
که مرجع ضمیرشــان بیرون از دستگاه اجرایی بود ،گذشتند.
بهعبارتســادهترتصورشدباگذاشتن«سرپوشاقتصادی»
رویمطالبات و نارضایتیهای«اجتماعی»،مشکالت تمام
میشــود؛همانمســیرآزمودهوطیشــدهایکهدرچندسال
گذشــتهموضوعهایقابلحلوفصــلرافربهوگاهبهبحران
تبدیلکردهاست.باوجوداینتغافل،پربیراهنیستاگرگفته
شودجدیترینچالشحاکمیتدرسالهایآیندهدرهمین
حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهــد بود ،مطالباتی که محدود
بــ هیکقشــراعــمازطبقاتفرودســتیافرادســتنیســت.
موضوعهاییهمچوناعتراضبهحجاب،زنانوورزشگاهها،
افزایش آمــار طالق و کاهش آمار ازدواج ،اعتیاد ،ســبکهای
زندگــیدرحــالرایــجکــهمتفــاوتبــاالگویهــایترویجــی
اســت،روزافزونشــدناحســاسبیتفاوتیوبیمسئولیتی،
اعتراضهــابــهپایــاننامههــاومقالههــایتقلبــیو...کــهبه
مدد شکســت انحصار رسانهای برجستهســازی میشود ،راه
لودرمــانمقطعیهمچــونافزایــشوامازدواجنداردو
حــ 
ت وجــویگروههای
حوالــهدادنآنب هحوزهسیاســیوجســ 
ســازماندهیشــدهخارجــیدرپــسپــردهآنهاهــمتوضیح
قانعکننــدهاینخواهدبود.دراینمیــانالبتهبرخیهمذیل
هماننگاهبرجســتهسیاســیواقتصــادیبهامیــدزمینگیر
کردن دولت مســتقر ،بر طبل ناامیدی میکوبند تا از این نمد
کالهیبرایخودبسازند،غافلازاینکهمخاطبمطالباترو
بهتزایدپیشروکهعمدتاًاجتماعیوفرهنگیهمهستند،نه
جناحهایسیاسیودولتکهمجموعهحاکمیتاست.

حکمرانی خوب به مثابه عقالنیت دهه چهارم انقالب
مسعود پزشکیان
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی

کمتــر کســی شــک دارد کــه ایرانیان بــا آغــاز نوروز
ســالی مهم و تعیینکننده را پیش رو نداشــته باشــند.
اما این اهمیت چیســت و چگونه میتوان آن را تعبیر
و تفســیر کرد؟ بهنظــر نگارنده اهمیت ســال  97برای
ایران را میشــود در رســیدن به بلوغ سیاســی خالصه
کرد .جایی که انقالب اســامی ما وارد چهلمین ســال
خود میشــود که معموالً در عمر انسانها زمان بلوغ
محســوب میشــود .بــا ایــن پیشفــرض ســؤال مهم
دیگــری هــم قابــل طــرح اســت و آن اینکه ایــن بلوغ
چگونــه متجلی خواهد شــد و بروز و ظهــور آن چگونه
میتواند باشد.
سال  97برای ما با اتفاقات مهم و تأثیرگذاری آغاز
خواهــد شــد ،اینکه دولــت امریــکا با برجــام بهعنوان
مهمترین توافــق بینالمللی که یک طــرف آن ایران
است چه میکند؟ اینکه ما در داخل آیا موفق به گذر از
گردنه اختالفات ســال  96که در انتخابات به اوج خود
رســید میشــویم یا نه؟ اینکه بحران مؤسســات مالی
غیــر مجاز و نظــام بانکداری مــا نهایتاً چه سرنوشــتی
پیدا میکند؟ اینکه آیا میتوانیم بر بحرانهای ناشی
از صدمــات زیســت محیطی غلبــه کنیم یا نــه و دهها
ســؤال دیگــر از همیــن دســت .پاســخ بســیاری از این
ســؤاالت در سال  97مشخص خواهد شد .سالی که در
ماههای منتهی به آن ،کشــور تجربههای جدیدی را به
خود دیده است؛ از ناآرامیهای دیماه گرفته تا پدیده
دختــران خیابان انقالب و درگیری با دراویش و قبل از
همه اینها انتخابات پر تنش .96
 40ســال پیــش وقتــی انقــاب اســامی ایــران بــه
پیروزی رســید و توانســت نظام شاهنشــاهی را بعد از
قرنهــا تغییر دهــد ،عمومــاً جوانانــی کلیــددار اداره
کشــور شــدند کــه تجربــه اجرایــی و تصمیمگیــری
خاصــی قبــل از آن نداشــتند .معــروف اســت کــه در
ابتدای انقالب کسی که از جمع مسئوالن نظام جدید
مهمتریــن ســابقه اجرایــی را در زمــان شــاه داشــت،
مرحوم مهنــدس بازرگان بود کــه در دورهای در زمان
نخســتوزیری دکتر مصدق ،رئیــس اداره آب تهران
بوده است.
با ایــن توصیف تکلیــف جوانانی که عمومــاً قبل از
پیروزی انقــاب تجربهای جــز درس خواندن ،مبارزه
کردن و زندان رفتن نداشــتند معلوم اســت .حال این
نیروهــای بیتجربــه باید یک کشــور را اداره میکردند
کــه کردنــد .کشــوری کــه تنهــا کمتــر از دو ســال بعد از
پیــروزی انقالبــش درگیــر طوالنیتریــن جنــگ قــرن
بیستم شد.
در زمــان جنــگ هــم همیــن نیروهــای جــوان کــه
کــم کــم در کــوران حــوادث و در هنــگام خدمــت باید
مدیریــت صحیــح را یــاد هــم میگرفتنــد ،کشــور را
اداره کردنــد .امــا نمیتوانیــم و نبایــد ایــن را بپذیریم
کــه بهدلیــل اداره کشــور در آن شــرایط ،کار مــا ایرادی
نداشــته اســت .اتفاقاً اکنون کــه میتــوان از فاصلهای
دورتــر بــه وقایــع ،رخدادهــا و حــوادث آن ســالها و
ســیر آن تاکنون نگریســت ،میشــود به وضوح برخی
اشــتباهات را دید .اشــتباهاتی کــه رخ دادن آن از روی
سهو و کمتجربگی بود نه عمدی.
کشــور مــا  40ســال بعــد از انقــاب بــا وجــود همه
پیشرفتها با مشــکالت زیادی هم دست و پنجه نرم
میکند .مشــکالتی که ریشــه در همان کم تجربگیها
نیز دارد .بهطور مثال بحران زیســت محیطی ایران را
نــگاه کنیم؛ تصمیمات غلط و غیر کارشناســی در یک
ســاختار معیوب با منابع آبی کشور چه کرده است؟ یا
در حوزه مؤسســات مالی غیر مجاز چرا ما نتوانســتیم
به مدت  40ســال زیرساخت مشــکالت امروز را از بین
ببریــم و نظامی منطقی برای این دســت مجموعهها
تعریف کنیم؟ امروز اما ســؤال اصلیتر این اســت که

آیــا ادامه آن مســیری کــه به این مســائل منتهی شــد
منطقــی و قابــل قبول اســت؟ اگــر در ســالهای اولیه
انقالب بتــوان برخی تصمیمات اشــتباه را به مســأله
عــدم برخــورداری مدیــران و مســئوالن از تجربــه
کشــورداری ربــط داد اکنون بعــد از چهــار دهه چنین
کاری نهمنطقی است و نه اخالقی.
نظام سیاســی ما بعد از  40ســال بایــد آنقدر پخته
شــده باشــد که بتوانــد از یک ســو مســائل را صحیح و
بهدور از شــعارزدگی معمول تشخیص دهد و از سوی
دیگــر هــم راهــکاری منطقــی و عقالنی نه احساســی
بــرای آن بیابــد .ایــن مهمتریــن چیــزی اســت که در
ســال چهلم عمر انقالب باید از نظام سیاســی کشور و
حاکمیت انتظار داشت.
ایــن عقالنیــت امــا چیــزی نیســت جــز همــان
حکمرانی خوب .اما خود حکمرانی خوب شاخصهها
و مبانــی متعــددی دارد .در این بین شــاید مهمترین
ایــن مبانی را بتــوان در این مــوارد خالصه کــرد؛ توان
کنتــرل رقابتهــا و عــدم تبدیــل اختالفات بــه نزاع،
تکیه بر غیرسیاسی ماندن حوزههای فنی و تخصصی
و در واقــع رجــوع به کارشناســان در تصمیمگیریها و
تصمیمســازیها ،باز نگه داشــتن امــکان و درگاه نقد
و اصــاح ،رجــوع مکرر بــه آرای افــکار عمومی و عدم
حذف اقلیت توسط اکثریت ،تفکیک قایل شدن بین
منافــع ملی بــا منفعتهای حزبی و جناحــی و نهایتاً
عمل به قانون.
تمام پیشــرفتهایی که ما بعد از انقالب اســامی
داشتهایم نمیتواند و نباید باعث شود که ضعف خود
را در این مبانی از یاد برده و فراموش کنیم .ضعفی که
در برخــی بخشها مثل داشــتن اتحاد و وفاق ملی در
ســطح سیاســیون بســیار جدی و قابل مالحظه است
و نیازمند درمانی ســریع اســت .چرا که عــدم رفع این
مشــکل باعث میشــود تــا تحمــل نکــردن یکدیگر و
فداکردنمنافعملیوعمومیبهپایمقاصدشخصی
نــه تنهــا در بیــن سیاســیون نمانــده ،بلکــه در کل
بخشهــای جامعه هــم پراکنده شــود .ایــن موضوع
مهمی اســت که بدون آن نمیتوان امیــد چندانی به
آینده داشت.
تمام فسادهایی که اکنون در حال تخریب جامعه
ما هستند نیز یک پایه اساســی در همین بحث دارند.
فراگیــر شــدن قانونشــکنی ،عــدم تصمیمگیــری و
تصمیمســازی کارشناســی و وضعیــت نامناســب
نقــد و انتقــاد سیاســی در جامعــه مــا هــم مشــکالتی
اســت که نباید بــا توجه به رســیدن انقالب ما به ســن
 40ســالگی ،پــا برجــا و پایــدار بمانند .در واقــع چیزی
که میتوانــد آینده مــا را تضمین کند ایجــاد یک نگاه
انتقــادی و مســئوالنه به تمــام آن چیزهایی اســت که
در این  40سال گذشته.
چنانکــه قبــاً گفتــه شــد از همیــن االن هــم کامــاً
مشــخص و هویدا اســت که ســال  97برای کشور ما در
طول چهار دهه گذشــته ســالی بســیار مهــم و حیاتی
خواهــد بــود .فشــارهای خارجــی و داخلــی بــر ارکان
مختلف کشــور باید در این ســال بهشکل صحیح خود
به کنتــرل ادارهکننــدگان جامعه در بیایند و در مســیر
حــل و فصــل صحیح قــرار بگیرند .چرا کــه جامعه ما
بــر اثــر فشــارهایی کــه خصوصــاً در یــک دهــه اخیــر
متحمــل شــده انــدک انــدک تــاب تحمــل خــود را از
دســت میدهــد و اعتراضــات دیماه هم نمــودی از
همین وضعیت است.
بهنظر نمیرســد که ســیر تحــوالت و وقایع درونی
و بیرونــی دیگــر فرصت چندانــی برای ما بگــذارد که
بخواهیــم انــرژی و وقــت کشــور را همچنــان صــرف
اختالفــات و تنازعــات سیاســی کنیم که هیــچ تأثیری
بر زندگی مردم و بهبود شــرایط ندارند .ســال  97باید
بــا عقالنیتــی قابــل قبول نشــان دهیــم که انقــاب ما
و بــه تبــع آن مدیران کشــور از مــرز رفتارهــای جوانانه
و گاه خــام گذشــتهاند و بــه یــک پختگــی امیــد بخش
رسیدهاند.

