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از ســال  1365شــنبه شــبها ســریالی
تحــت عنــوان «ســالهای دور از خانه»
پخــش میشــد کــه در افــواه عــوام بــه
نــام شــخصیت اصلی آن یعنی اُشــین
معــروف شــد .داســتان ســریال ،ماوقع
ســختیهای زندگــی زنــی از کودکــی تــا
پیــری بــود و خیلــی زود در خانههــای
ایرانــی جا بــاز کرد .ســالها بعد بود که
شــایع شد در فرآیند دوبله ،قصه اُشین
عامدانــه و آگاهانــه تغییــر کــرده و بــه
داســتانی تبدیل شــده است که قابلیت
پخش در یک جامعه اسالمی را داشته
باشــد .از آن زمــان بــه بعــد بــود که هر
وقــت پدیده ناهمگن بــا فرهنگ بویژه
در الیــه بیرونی و ظاهری آن برای ورود
به عرصههای رســمیتر تغییر میکرد،
یاد ســریال ســالهای دور از خانه زنده
میشد.
اگرچــه نمیتــوان از نمونههــای موفق
بومیســازی در عرصههــای مختلــف
اعــم از فرهنگــی و اجتماعــی و بومــی
چشــم پوشــید ،اما گاهی این «اُشینیزه
کــردن» به خلــق محصــول و پدیدهای
ناقصالخلقــه میانجامیــد کــه در
بهترین وضعیــت کاریکاتوری از نمونه
اصلی آن بود.
بــرای مثــال «پارلمــان» چــه شــهری و
چه ملی خیلــی زودتر از دیگــر المانها
و مشــخصههای جامعــه دموکراتیــک
وارد کشــور شــد و از  ۱۶مــرداد ســال
 ۱۲۸۵کــه نظامنامــه مجلــس شــورای
ملی توســط مظفرالدین شــاه بــه امضا
رســید تا به امــروز به حیات خــود ادامه
داده اســت و نمونــهای نســبتاً موفــق از
بومیســازی بهشــمار میآیــد .اگرچــه
قریــب دو ســال پیــش از انعقــاد نطفــه
نخســتین مجلــس ایــران ،فعالیــت
انجمنهای مشــروطهخواهی که نمونه
بــدوی احــزاب بودنــد ،آغاز شــده بود و
اندکــی بعــد روشــنفکران تحــت تأثیــر
مشــاهدات خــود در کشــورهای دیگر به
فکر ایجــاد احــزاب سیاســی افتادند اما
ِع ّده و ُع ّده امروز حزبهای سیاسی گواه
روشــنی از مســیری اســت که تا به امروز
طی شــده و تحــزب در کشــور را عقیم و
ســترون گذاشــته اســت .محصول چهار

دهــه ظهــور و فعالیت احزاب راســت و
چــپ در ســالهای اخیــر ورود جبههای
به انتخابات بوده اســت .بــه این ترتیب
کــه چنــد حــزب یــا تشــکل سیاســی در
کنــار چنــد چهــره آن جریان در آســتانه
انتخابــات بــا هم ائتــاف کرده و بر ســر
حمایــت از فــرد یا لیســت واحــد با هم
همپیمان میشــوند .میتــوان ادعا کرد
انتخابات مجلس شورای اسالمی دهم،
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم و
انتخابات شورای شــهر پنجم رویارویی
«ائتالف»ها بــود .ائتالفهایی که عالوه
بر شکست و پیروزی ،موضوع دیگری را
در جامعــه به وجود آورد که اصلیترین
آن تغییــر الگوی رأی دادن بــود .اگرچه
پیش از انتخابات مجلس دهم نیز رأی
دادن به لیســتهای انتخاباتی معمول
و مرســوم بود ،اما در جریان رقابتهای
ســال  94بــود کــه هــر 30منتخــب
بزرگتریــن حوزه انتخابیه کشــور یعنی
تهران از یک فهرست و 30نفر بعدی به
کل از یک فهرســت دیگر بودند .همین
الگو در انتخابات شــورای شــهر تهران و
ســایر شــهرهای بزرگ نیز اتفاق افتاد و
حکایت از بلوغی داشــت که در جامعه
رأیدهندگان به وجود آمده بود.
اتفــاق دیگــر در انتخاباتهــای اخیــر
ســنگین شــدن وزنــه اصالحطلبــان و
اعتدالگرایــان بــود کــه شــرایط را بــرای
اصولگرایــان دشــوار کــرد؛ چرا کــه آنها
یکــی یکــی نهادهــای انتخاباتــی را از
دســت دادهانــد و شــرایط بــه گونــهای
نیســت کــه آنهــا امیــدوار باشــند در
انتخابــات بعــدی در به روی پاشــنهای
دیگــر بچرخد .بر همین اســاس بود که
در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری
ســال گذشــته ،بخشــی از اصولگرایــان
از ســاز و کاری تــازه رونمایــی کردنــد.
سازوکاری که اگر چه «جمنا» نام گرفت
و بعدهــا در شــورای مرکــزی و هســته
اصلــی و ابتدایی آن خالصــه و محدود
شــد ،اما ســنگ بنــا و تعریــف اولیهاش
پارلمانــی  3هزار نفره بود .پارلمانی که
قرار بود از نیروها و حامیان اصولگرایان
در تهران و ســایر شــهرها تشکیل شود و
دو هــدف را محقق کند؛ نخســت اینکه
الگوی انتخــاب نامزدها در اصولگرایان
را اصــاح و بــه قــول خودشــان از پایین
بــه باال کند .بــه اعتقاد کارگــزاران جبهه

مردمــی نیروهــای انقــاب اســامی که
بــه اختصار «جمنا» نامیده میشــدند،
اصولگرایــان از دو نقطــه آســیبپذیر
بودنــد .نخســت؛ ارتبــاط ایــن طیــف با
بدنــه جامعــه بویــژه اردوگاه رأی خــود
و دیگــری تصمیمگیــری قیممآبانــه.
بــه اعتقــاد شــماری از اصولگرایــان،
چهرههــای ایــن جریــان نتوانســتهاند
آنگونــه کــه بایــد و شــاید بــا جامعــه
ارتبــاط گرفتــه و مواضــع و موازین خود
را بــه مردم باالخــص جوانان برســاند.
دیگر اینکه همیشــه زعمــای قوم بودند
کــه تصمیمســازی میکردنــد و گاه
خروجــی این تصمیمســازی متناســب
بــا ذائقه عموم جامعه نبــود .بر همین
اســاس اعالم شــد که پارلمانی مردمی
و چند هزار نفره تشــکیل شــود تا ضمن
انتقــال آنچه در بطــن جامعه میگذرد
بــه تصمیمســازان و تصمیمگیــران،
همانهــا نامــزد نهایــی را هــم انتخاب
کنند .این الگو دو ماه مانده به انتخابات
ریاســت جمهــوری اجرایــی شــد .البته
همــه چیــز هماننــد آنچــه روی کاغــذ
نوشــته شــده بود ،پیــش نرفــت .گرچه
همــان گونه که اعالم شــده بــود ،نامزد
نهایــی بعــد از ســه انتخابــات داخلــی
انتخاب شــد و مجمعــی  200هزار نفره
هم تشکیل شــد ،اما برخی افشاگریها
از کم و کیف پارلماننشــینان همچنین
اعــام گزینــه نهایــی در نخســتین
رأیگیــری ســبب شــد شــماری از
اصولگرایــان «جمنــا» را محلــی بــرای
مشروعیت بخشــی به تصمیم از پیش
اتخــاذ شــده جمعــی از اصولگرایــان
تلقی کنند نه پارلمانی واقعی و عصاره
عمــوم اصولگرایــان .درســت اســت که
یکــی دو هفته بعــد از انتخابــات اعالم
شد چراغ «جمنا» هنوز روشن است اما
بعــد از قریب  20ماه دیگــر نوری از این
چراغ ساطع نمیشود.
در اردوگاه اصالحطلبــان امــا وضعیت
برعکس بود .چند ماه بعد از انتخابات
ریاســت جمهــوری ســال گذشــته بــود
کــه شــماری از اصالحطلبــان ایــده
«پارلمــان اصالحات» را مطرح کردند.
ایــن پیشــنهاد ابتــدا در کنگــره حــزب
مردمســاالری مطــرح شــد؛ آن هــم در
شرایطی که شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان (شعصا) محل نقد بسیار

«جمنا» نتوانستپارلماناصولگرایانباشد
بــود و این ایده نوعی دور زدن شــورا به
نظر میرســید؛ هر چند که واضعان آن
نظر دیگری داشــتند .بــه گفته طراحان
ایــن ایــده ،پارلمان اصالحــات همانند
پارلمــان اصولگرایان پــر تعداد خواهد
بود و تمام احــزاب و گروههای فکری و
سیاسی در آن حق رأی خواهند داشت؛
شــباهت دیگر اصرار بر منحصر نبودن
ایــن مجلس بــه زمــان انتخابــات بود؛
البتــه با اســتداللی متفاوت .بــه اعتقاد
اصالحطلبــان ،نمیتــوان اردوگاه
متبوعشــان را همچنــان قائــم بــه فرد
اداره کــرد؛ بــه عبارتــی درســت اســت
کــه یــک «تکرار» ســید محمــد خاتمی
میتوانســت نتیجــه یــک انتخابــات را
تغییر دهد اما عالوه بر محدودیتهای
ریز و درشــت رئیــس دولت اصالحات،
تــداوم چنیــن وضعیتــی اصالحطلبان
را در وضعیت شــکنندهای قرار میداد.
شماری از اصالحطلبان معتقد هستند
اولویــت اصلــی ایــن جریان بعــد از دو
دهــه حیات ،داشــتن ســاختاری اســت
که فارغ از فرد و افراد بتواند پشــتیبان و
تصمیمســاز بدنه اجتماعی اصالحات
باشد.
اگرچه هــم طیفــی از اصولگرایان و هم
طیفــی از اصالحطلبــان خــود را بســیار
مشتاق و موافق چنین ساز و کاری نشان
میدهنــد ،امــا ســؤال اینجاســت امکان
تحقــق واقعــی ایــن تئوریهــا چقــدر با
شــرایط و نیازهای امروز منطبق و چقدر
شــدنی اســت؟ اصولگرایــان در قالــب
«جمنــا» و اصالحطلبــان در چارچــوب
«شورای عالی سیاستگذاری» تجربهای
بــدوی از ایــن پارلمانهــای انتزاعــی
داشتند .تجربیاتی که نشان میدهد بند
کردن چنین ســاختاری چه دشواریها و
ریزهکاریهایی دارد .بویژه با این دیدگاه
رایــج کــه پشــت هــر دو نهــاد انتخابــی
یادشــده عدهای هســتند که میخواهند
محوریت جریان متبوعشان را به دست
بیاورند یا حفظ کنند .این در حالی است
کــه نخســتین چالــش پارلمان داشــتن،
بــه رسمیتشــناختن حــق برابــر و حق
انتخاب برای همه است؛ چه در پارلمان
کســی برابرتر نیست و کسی حق داشتن
بیشــتر از یــک رأی را نــدارد .حــال بایــد
منتظر ماند و دید کدام یک از جریانها
میتواند مر ِد این میدان باشد؟

رضوانه رضاییپور
خبرنگار

تشــکیل پارلمان اصالحات از مدتها پیش ورد زبان اصالحطلبان شــده
اســت .جریانی که اگرچه تجربه تأســیس شــورای عالی سیاســتگذاری را
داشــته اما برخی احــزاب اصالحطلب تشــکیل پارلمان را برای پیشــبرد
اهداف این جریان مناســبتر میداند .اما این موضوع اساســاً در فضای
سیاســی کشــور چه اهمیتی دارد؟ اینکه پارلمانی تشکیل شــود یا احزاب
سیاســی کماکان بــا همان رویــه قبلی به فعالیــت خود ادامــه دهند ،چه
توفیری خواهد داشــت؟ آنهم در زمانی که هنوز احزاب جایگاه خاصی
در سیاست ایران بجز ماههای منتهی به زمان انتخابات ندارند.
در ایــن میــان کــه اصالحطلبان در ســودای تشــکیل پارلمــان اصالحات
هســتند ،اصولگرایــان آن را مدتی اســت کــه تجربه کردهاند .آنان شــاید
بتوانند با تجربهای که با تشکیل جمنا داشتهاند این سؤاالت را بهتر پاسخ
دهند .محســن پیرهــادی دبیــرکل جمعیت پیشــرفت و عدالــت ایران
اســامی که ایــن روزها ســرگرم مانیفســت نواصولگرایی ،تز پیشــنهادی
محمدباقر قالیباف است ،در پاســخ به لزوم تشکیل پارلمان برای هریک
از جریانات سیاســی ،اگرچه آن را مفید میداند امــا تجربه جمنا را در این
مسیر خیلی موفق نمیداند .نحوه انتخاباتی که در جمنا صورت گرفت و
اعتراضاتی که به نتیجه رأیگیری انجام شده وجود داشت که در نهایت
مجبور به شــمارش سه باره آرا شدند ،از جمله ایراداتی است که پیرهادی
بر پارلمان اصولگرایان وارد میداند.
توگو را در ادامه بخوانید:
مشروح این گف 
ëëاصالحطلبانبهدنبالتشکیلپارلمان
اصالحات هســتند ،ایــن تجربــه را پیش
از این شــما اصولگرایــان نیز بــه نوعی با
تشکیل جمنا داشــتهاید .فکر میکنید که
رسیدنبهاینتصمیمازنیازهایسیاسی
کشوربرایاحزابباشد؟
من از جمله افرادی هستم که معتقدم
ساختارهای سیاسی ما باید تقویت شود.
چه ایــن هدف با تشــکیل پارلمــان ،چه
برای جریان اصالحات و چه برای جریان
اصولگرا محقق شود و چه این جریانات
رو بــه ســوی شــورایعالی بیاورنــد؛ هیچ
فرقی ندارد .البته منظورم از شورایعالی،
چیزی است که تنها بین یک عده خاص
از اعضــا یــا احزاب یک جریان سیاســی
نچرخــد .بــا ایــن روش احــزاب حتمــاً
تقویــت خواهند شــد و همین امــر برای
سیاست ایران بهتر است.
ëëایــن بهتر بــودن در چه جهتــی خواهد
بود؟
از آن جهــت میگویــم بهتر اســت چون
میتــوان از آنان حسابکشــی کــرد .مثالً
من به عنوان یک حزب سیاسی میگویم
که مردم باوری گفتمان من اســت ،پس

باید فرآیندی را تبیین کنم که اگر جوانی
بخواهد از خیابان بیاید و در حزبی فعال
شــود و رشــد کنــد زمینــه برایــش فراهم
باشــد .ممکن اســت یــک نفر بــه عنوان
خبرنــگار بگویــد که میخواهــد به جمع
شــما اضافــه شــود و شــما هــم موافقت
ضمنی خــود را اعالم میکنید .اما شــما
یک حلقــه  10نفــره دارید که کســی را به
درون آن راه نمیدهید .این دیگر با حرف
شــما همخوانــی نــدارد .در ایــن صورت
هــم به کســی پاســخگو نیســتید و کســی
هم نمیتواند از شــما حسابکشی کند.
مــن به عنوان یک حــزب اعالم کردم که
مردمباوری یعنی اینکه هرکســی بتواند
بیایــد و تــا باالتریــن ســطح سیاســت و
اقتصــاد و اجتماع پیش بــرود و فعالیت
کند .پــس احــزاب باید قدرتمند شــوند.
چه از طریق پارلمان سیاســی باشد و چه
از طریق شــورایعالی .چرا امروز که راجع
به شــورای شــهر و شــهرداری از ما سؤال
میکننــد ما جوابــی نداریم کــه بدهیم؟
خــب ،آن یــک میلیــون رأیــی کــه مردم
دادند ،چه شد؟ آنها کجا بروند و بگویند
آقــای بــرادری که به مــن گفتی بــرو رأی

مشکل جمنا این بود که از باال به پایین تشکیل شده
بود .ب ه صورت ناقص مردمی بود ،کامالً مردمی
نبود .اساساً یکی از دالیلی که ما بحث نواصولگرایی
را مطرح کردیم این بود که فرآیند جمنا پاسخگوی
نیازهای اصولگرایی نبوده است .کل کشور و کل
جریان انقالبی نگاه جمنا را نپذیرفتند .فرآیند
انتخاب کاندیداها در جمنا شفاف نبود
بده وضعم اینگونه است من پیش چه
کســی بروم و بگویــم که اعتــراض دارم؟
درست اســت که مردم میتوانند هزینه
آن را به نماینــدگان فعلی خود تحمیل
کننــد و در دوره بعــدی انتخابات به آنان
رأی ندهند اما در همین فرآیند هم باید
یــک روند اصالحی وجود داشــته باشــد.
نبایــد که چهار ســال صبر کنم تــا بتوانم
برای جبران اشتباهات ،دیگر به آن افراد
رأی ندهم .در همیــن فضا باید فردی یا
نهادیفرادستباشدکهبیایدومنتخبان
را صدا بزند که باید در بین مردم باشید،
اینقدر حرف بزنی و اینقدر کار کارشناسی
انجام دهی .حزب سیاسی باید این کار را
انجامدهد.
ëëاین توصیهها را در مورد جمنا هم پیاده
کردهاید؟جمناایننتایجراداشتهاست؟
نهنداشته.
ëëمشکلکجابود؟
مشکلشاینبودکهازباالبهپایینتشکیل
شــده بود .ب ه صورت ناقص مردمی بود،
کامالً مردمی نبود .اساســاً یکی از دالیلی
کــه مــا بحــث نواصولگرایــی را مطــرح
کردیماینبودکهفرآیندجمناپاسخگوی

نیازهــای اصولگرایــی نبــوده اســت .کل
کشــور و کل جریان انقالبی نــگاه جمنا را
نپذیرفتند .فرآیند انتخــاب کاندیداها در
جمنا شــفاف نبود .کســانی را از استانها
جمع کرده بودند که خیلیها به آن انتقاد
داشتند .آنقدر جمنا مشکل داشته که در
شــمارش آرا هم به مســأله خورد .دو سه
بارنتایجمختلفاعالمکردند.اینبودکه
شفافیتدچاراشکالشدهبود.
ëëاالن بــا ایــن وضعیــت کــه انتقاداتی
را هــم بــه جمنــا وارد میدانیــد و اساســاً
نواصولگرایی را به دلیل همین انتقادات
شــکل دادهاید ،فکــر میکنید کــه جریان
اصولگرا و از جمله جمنا از شما حمایت
خواهدکرد؟
مــا در جلســات جمنــا شــرکت خواهیم
کــرد .ما جمنا را دوســت داریــم ،ولی به
آن اشکال وارد میدانیم .به آن اعتراض
داریم و معتقدیم که باید اصالحاتی در
آن انجام شود.
ëëفکر میکنید که ایــن اصالحات انجام
خواهدشد؟
مــا میگوییــم و بایــد ببینیــم کــه اجــرا
میشود یا نه.

