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سرمقاله

در انتخابات داخلی مجلس در چهارشنبه دهم خرداد اتفاقی افتاد که از نگاه تحلیلگران پارلمانی اقدامی منحصر به فرد تلقی میگردد.علی الریجانی رئیس مجلس دهم توانست
برای سال دهم بر صندلی ریاست خانه ملت تکیه بزند.مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تا این انتخابات با  9سال ریاست مجلس رکورددار بود.
اما دیروز این رکود توسط الریجانی شکسته شد .بعداز این  2نفر علی اکبر ناطق نوری با 8سال و مهدی کروبی با 7سال در ردههای بعدی قرار دارند.
غالمعلی حداد عادل هم که معموالً در تمام رتبه بندیها نفر آخر است با  4سال سابقه ریاست در رتبه پنجم قرار دارد.به نظر میرسد علی الریجانی در صورتی که بتواند دوره دهم
را با ریاست پارلمان به آخر برساند به رکوردی دست نیافتنی نائل میآید که شاید دهها سال این رکورد باقی بماند .همانطور که رکورد مرحوم هاشمی پس از  38سال شکسته شد.
ریاست ده ساله مجالس هشتم ،نهم و دهم (که حداقل در دو مجلس اکثریت با جناحهای متفاوت سیاسی بوده است) ،نشان میدهد الریجانی دارای مهارت ایجاد ارتباط با
جناحهای مختلف است و زبان مشترکی را برای این ارتباط دو سویه یافته است .مهارتی که در آینده نقشه سیاسی کشور به شدت نیازمند آنیم.
نماینده زیرک قم توانسته است در رقابت با  5سیاستمدار سلف خویش رکورد شکن در جمع 3شیخ و یک مکال باشد.
سهم مستقلین  ، 5اصول گرایان  ، 4اصالح طلبان 3

باور به عدالت نزد مردم ایران

امیر مقدور مشهود -دبیر سرویس سیاسی

این روزها بسیاری از خبرهای سیاسی حول تخلفات اقتصادی مسئوالن کشور می چرخد.
اخیرا علی اکبر والیتی مدعی شده که رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسالمی یعنی حمید میرزاده
به دلیل فســاد مالی از کار بر کنار شده است .البته والیتی شواهدی هم برای مدعای خود بر
شمرده است .اما مطبوعات کشور و فضای گفتاری جامعه نشان می دهد مردم چندان سخنان
والیتــی را بــاور ندارند .این ناباوری به عدالت و مجازات متخلف پدیده جدیدی نیســت .در
سالهای گذشته همواره احکام و ادعاهای مربوط به فساد اقتصادی مسئوالن جمهوری اسالمی
به خوانشی سیاسی و جناحی ترجمه شده است .شاید دادگاه غالمحسین کرباسچی شهردار پر
آوازه تهران اولین نمود این امر باشد .در همان موقع هم بسیاری معتقد بودند که آن دادگاه به
دلیل مسائل سیاسی پا گرفته و ربطی به مفاسد اقتصادی ندارد .در این یادداشت سعی بر این
است فارغ از درست یا غلط بودن این ناباوری ،دالیل آن آشکار شود.
اساسا مطبوعات ،رســانهها و کارگزاران سیاسی تصور می کنند که نگاه مردم به مسائل
و اتفاقات جاری کشــور برآمده از دیدگاهی پوزیتیویســتی یا اثبات گرایانه است .پوزیتیویسم
به نگاهی گفته میشــود که در علوم طبیعی و تجربی در جریان است .نمونه بارز این نگاه در
حکم نقطه جوش آب قابل مشاهده است.نحوهی اثبات این حکم به این صورت است که اگر
با تکرار آزمایش( اراده به گرم کردن آب) مشــخص شــود که همیشه آب در  100درجه می
جوشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقطه جوش آب  100درجه است .اکثر کارگزاران و
رسانههای کشور گمان می کنند که باور مردم به مسائل انسانی از قبیل سیاست یا حقوق نیز
بر همین منوال است .اگر مدارکی نشان داده شود که فرد مشخصی خالفی انجام داده است،
می توان مردم را قانع کرد که وی خالفکار است .روزنامه های علی الخصوص جناح راست
و تا حدودی هم اصالح طلب همواره سعی دارند تا مدارکی را افشا کنند که نشان دهنده فساد
و تخلف افراد هر یک از جناحها اســت .امــا همانطور که می دانیم این رویکرد تاثیر چندانی
ندارد .مردم به دلیل شــواهد و مدارک ارائه شده باور خود از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور
را تغییر نمی دهند .دلیل این امر مشــخص است .باور مردم بنا به دالیل پوزیتیویستی شکل
نگرفته که با دالیلی از این سنخ تغییر یابد .به طور مشخص می توان ادعا کرد که باور مردم به
مسائل سیاسی فراتر از همهی این جنجالها شکل گرفته است .و اتفاقا برعکس تصور ،مدارک
و شــواهد عینی نه تنها بر روی این باورها اثری ندارد بلکه خود متاثر از آن است .این شواهد
و مدارک خود بر اســاس باورهای مردم مجددا تالیــف و معنا می یابند .باورهای مردم مانند
ظرفی است که اطالعات مختلف در آن سر ریز می شود .اگر این اطالعات با باورهای مردم
منطبق باشد به عنوان حقیقت پذیرفته میشود ولی در صورت تضاد مورد طرد و فراموشی قرار
می گیرد .بنابراین الزم اســت در خصوص رویکرد و عملکرد مسئوالن در خصوص اطالع
رسانی به افکار عمومی بازنگری جدی صورت گیرد .بحث بر سر این نیست که حمید میرزاده
خالفی انجام داده و یاخیر  .مطمئنا تشــخیص این مهم بر عهده دادگاههای صالحه است .
اما اینکه ادعای تخلف ایشــان مورد باور مردم قرار نمی گیرد به سیاســتهای اصلی و کالن
کشور باز می گردد.
اساسا باورهای مردم تحت تاثیر ساختارهای ذهنی است .ساختارهای ذهنی بیش از آنکه
به تجربههای فردی باز گردد ناشــی از تجربه زیســتهی اجتماعی افراد است .تجربیاتی که
عمدتا اکثر افراد یک جامعه با آن روبرو بوده و موجب شکل گیری سازمانی از حقایق میشود.
تجربه زیسته مردم ایران در  40سال گذشته موجب شده که ایرانیان از ساختار ذهنی واحدی
برخوردار باشند .هرچند که این ساختار در شهرها و روستاهای مختلف ممکن است در جزئیات
تفاوتهایی داشته باشد اما شاکله اصلی آن در تمامی ایرانیان مشترک است .این ساختار متاثر
از تجربه زندگی  40سال اخیر موجب شکل گیری باورهایی شده است که به مدارک و شواهد
ارائه شده والیتی و یا مطبوعات و رسانه ها معنای خاصی اعطاء میکند .بنابراین اگر ادعاهای
علی اکبر والیتی ازسوی مردم از باور پذیری پایینی برخوردار است ،ارتباط مستقیمی با ساختار
ذهنی ایرانیان داردو همانطور که گفته شــد این ساختار محصول تجربه  40سال اخیر است.
بنابراین باید پذیرفت که مبارزه با فســاد و برخورد با افراد متخلف چندان امر ساده ای نیست.
این مهم بیش از آنکه به مدارک و شواهد محکمه پسند وابسته باشد منوط به باور پذیری این
کنش نزد مردم است .همانطور که ذکر شد این باور پذیری نیز ریشه در ساختاری دارد که 40
ســال گذشته شکل گرفته و برای تغییر آن باید تصمیمات جدی تری گرفت .شکی نیست با
تغییر فالن مدیر و یا محاکمه فالن کس نمی توان باور به عدالت در جامعه را نهادینه کرد.

عملکرد ضعیف فراکسیون امید درانتخابات هیئت رئیسه مجلس

روز چهارشــنبه  10خرداد  96انتخابات ســال دوم هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی در فضایی تقریب ًا غبارآلود برگزار شد.
ویژگی منحصر بهفرد این دوره از انتخابات با نوساناتی در ترکیب
(منشیها و کار پردازها) رقم خورد.
در ترکیب کارپردازها عثمانی نماینده اصالحطلب و اهل تســنن
از ترکیب هیئت رئیســه ســال دوم خارج شد و به جای وی عباسی
نماینده متمایل به جبهه پایداری به عنوان کار پرداز ســوم در کنار
آشوری و نعمتی قرار گرفت.
با این حســاب عم ً
ال دست فراکســیون امید از  3کرسی نظارتی
مجلس خالی ماند.
دو کرسی کارپردازی هم به طیف حامیان الریجانی رسید.
اما با مرورنتایج حاصله برای شش دبیر هیئت رئیسه در مییابیم
اصالح طلبان مرتکب بیتدبیری شدهاند .در ترکیب  6منشی هیئت
رئیسه عملکرد فراکسیون امید انتقاد آمیز و ناامید کننده بود.
عم ً
ال از  6کرسی منشــیها  5سهمیه به اصولگرایان از طیف

پایداری و الریجانی رســید و اصالح طلبان تنها به یک کرســی
دست یافتند!!
با یک نگاه به کرسیهای  9نفره ناظرین و دبیران ،چنین ارزیابی
و تحلیلی را میتوان نوشت که ما اصالح طلبان  8بر یک بازی را به
اصولگرایان واگذار کردیم.
آشوری و نعمتی از طیف حامیان الریجانی در جایگاه قبلی ابقاء
شــدند .اگرچه بهروز نعمتی نســبت به دوره گذشته حدود  42رأی
کمتر آورد!
اما اســداهلل عباسی نماینده رودســر ،عضو کابینه احمدی نژاد از
طیف جبهه پایداری توانســت به جمع  3کار پرداز هیئت رئیسه راه
یابد.
از فراکسیون امید فقط وکیلی توانست در جمع منشیهای دوره
جدید در هیئت رئیسه باقی بماند.
متأســفانه اقدام فراکسیون امید در شــب گذشته مبنی بر حذف
یوســف نژاد و جایگزینی خانم اوالد قباد جایگزینی مناســبی نبود

و عم ً
ال دیدیم که این کرســی فراکســیون امید خیلی آســان به
اصولگرایان رسید.
اما در انتخابات نواب رئیس پیروزی چشــمگیری نصیب اصالح
طلبان شد.
ارتقای آرای علی مطهری از 133رأی ســال گذشته به 163نفر
حاوی پیام مهمی اســت که بیانگر تأثیر پذیری پارلمان نشــینان از
افکار عمومی است.
آرای مطهری نشان می دهد حدود  30اصولگرای معتدل نیز به
مطهری رأی داده اند.
در مقابــل  107رأی حــاج بابایی کاندیــدای اختصاصی جبهه
پایداری نشــان میدهد که کلیت مجلس به فرزند شــهید مطهری
تمایل نشان داده است.
آرای پزشکیان هم که ترکیبی از اصالح طلبان و نمایندگان آذری
زبان است که نسبت به سال گذشته  16رأی بیشتر را نشان میدهد.
اما درخصوص کل ترکیب  12نفره هیئت رئیسه باید گفت از12
نفر فقط  3صندلی به فراکســیون امید رسید .در حالی که در ترکیب
ســال قبل فراکسیون امید  6سهمیه داشت .اما اکنون ورق برگشته
اســت و اصول گرایان «تند و کند» مجلس به  9کرسی دست پیدا
کردهاند!
عدم فقدان چند نفر البیگر قهار در فراکســیون امید گویای این
واقعیت است .به عنوان نمونه وکیلی نماینده اصالح طلب تهران که
در البیگری توفیق داشته است ،توانست 171رای بهدست بیاورد و
در جایگاه منشیها ماندگار شد.
عملکرد هیئت رئیسه فراکسیون امید در ناکامی فراکسیون امید در
انتخابات داخلی خانه ملت کام ً
ال چشمگیر است.
در یک نگاه آماری میتوان گفت که فراکسیون امید به لحاظ آمار
و ارقام شکستی غیرقابل باور را از اصولگرایان تجربه کرد.
عم ً
ال پرقدرت ترین فراکســیون مجلس دهم کمترین کرسی را
به دســت آورد و این عدد در مقایسه با فراکسیون تندروها که نصف
فراکســیون امید هستند و موفق به کسب  4کرســی شدند را باید
ناشیگری در البی نامید.
اما طیف الریجانی با مهارت تشکیالتی توانست  5کرسی از 12
کرسی هیئت رئیسه را بدست آورد.
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معجز هِی
مردمفریب!

بر اساس تازهترین آمار

تعداد قربانیان انفجار کابل به  80کشته و  350زخمی رسید

«وحیــداهلل مجــروح» ،ســخنگوی وزارت
بهداشــت افغانســتان اعالم کرد که انفجار روز
چهارشــنبه کابل در مرکز این شهر  80کشته و
 350زخمی بر جای گذاشته است.
به گزارش ایرنــا« ،فیروزالدین فیروز» ،وزیر
بهداشت افغانســتان نیز ساعتی قبل از این خبر،
به خبرنگاران گفت که انفجار امروز  67کشــته و
 325زخمی برجا گذاشته و در بین کشته شدگان
شــماری از نظامیان مشــاهده می شوند و  5زن
نیز تاکنون جان خود را از دســت داده اند .منابع
خبری در افغانســتان همچنین گزارش دادند که

حال شــماری از زخمی ها وخیم است و احتمال
تغییر این آمار و افزایش کشــته شــدگان وجود
دارد« .نجیب دانش» ،ســخنگوی وزارت کشور
افغانســتان در دقایق اولیه این رویداد در صفحه
توئیتر خود نوشت که این انفجار  50کشته برجای
گذاشته است .وزارت کشور افغانستان نیز با انتشار
بیانیه ای اعالم کرد که این انفجار  64کشــته و
 320زخمی برجا گذاشته و  50خودرو بر اثر آن از
بین رفته و یا آسیب فراوان دیده است.
حوالی ســاعت  8.30دقیقه صبح چهارشنبه
انفجاری در مقابل دفتر امنیت ملی افغانســتان و

مقابل سفارت آلمان در کابل ،پایتخت این کشور
را به لرزه درآورد .مقام های امنیتی به خبرنگاران
گفتند که مواد منفجره در یک تانکر آب جاسازی
شــده بود و حدود  7متر گودالی عمیق در محل
انفجار ایجاد کرده است.
تاکنون هدف این حمله روشــن نیســت ،اما
این انفجار مهیب در نزدیکــی دفتر امنیت ملی
و نمایندگی های سیاســی خارجی در افغانستان
به وقوع پیوســت .انفجار بــه حدی قوی بود که
صدای آن در تمام نقاط کابل شــنیده شــد و تا
یک کیلومتری ،شیشه های ساختمان ها شکسته

شدند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل نیز
بر اثر این انفجار قوی دچار خسارات فراوانی شد
و بخشی از اقامتگاه سفیر جمهوری اسالمی ایران
تخریب و اغلب شیشــه های آن شکســته شده
است.
انفجار در حدود  200متری سفارت جمهوری
اســامی ایران در کابل به وقوع پیوســته است.
ســفارت انگلیس نیز در  100متری محل انفجار
واقع شده ،اما گزارشی از تلفات به ساختمان این
نمایندگی سیاسی در کابل منتشر نشده است.

آرش وکیلی
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ضرورت حلقه های
روشنفکری

جواد شقاقی

