
مجلس؛ قانون گذار یا قاضی؟
گزارشی از بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس در مورد قصاص 

معترضان که بین تکذیب و تأیید معطل مانده است

علی اصغر شیرزادی تصور درســتی از خود و جایگاهش دارد. 
او یکی از هم نســالن هوشنگ گلشیری اســت و داستان هایش 
به لحاظ زبان قرابت بســیاری با کارهای گلشیری دارد. با اینکه 
ســبک کارهای شیرزادی واقع گرایانه است اما در زبان به ورطه 
ابتذال نمی افتد و با وسواسی که گاه سر به افراط می زند، واژه ها 

را صیقل می دهد...

ابراهیم گلستان سعدی زمانه است
گفت وگوی احمد غالمی با علی اصغر شیرزادی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۱۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۱۳     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۱۸     ۱۴۰۱ آبــان   ۲۲ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: اولین مالقات رؤساي جمهور ایاالت متحده و چین در اندونزي، سقوط حسن یزدانی در رده بندی اتحادیه جهانی کشتی  و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، مهدی زارع، معین شرقی 

ماجرای بیانیه ۲۲۷ نماینده همچنان ابعاد مبهمی دارد، 
یکشنبه هفته گذشته بیانیه ای با ۲۲۷ امضا در صحن 

علنی مجلس قرائت شد که در آن نمایندگان امضاکننده 
اعالم کرده بودند: «ما نمایندگان این ملت از تمامی 

مسئوالن کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هرچه 
سریع تر با محاربین که مانند...

مدل حلزونی اداره، مدلی رو به درون و بسته است که ارتباطات 
بیرونی محدودی دارد و همان ارتباطات بیرونِی محدود را به تدریج 
به درون خود می کشــاند. گروه های سیاسی و ســازمان های اداری 
اغلب گرفتار چنین مدلی از اداره هســتند. جهان خارج را الیه به الیه 
به درون ذهنیت سازمانی خود کشیده و آن را در مرکزیت سازمان به 
مهمیز ایدئولوژی خود درمی آورند. مدل حلزونی اداره امور عمومی 
می تواند از یک ســازمان کوچک سیاســی، واحد اداری تا یک دولت 

را دربر گیرد. اداره حلزونی، ویژگی ها و پیامدهایی این چنین دارد:
- اداره و مدیریت امور عمومی مســتلزم ارتباط با «جهان های 
ذهنی» متفاوت و توان مدیریت دانش همگانی است. دانش مانند 
چشمه های جوشان از اطراف و اکناف می جوشد. نخستین یا شاید 
مهم ترین وظایف یک نظام اداری یا سیاســی این اســت که بتواند 
ســازوکاری مدیریتی فراهم کند تا این چشــمه های جوشان دانش 
را تجمیع کند و تعمیم دهد و در ســازه های ســازمانی اداره امور 
عمومی به کار گیــرد؛ بنابراین یکی از مهم تریــن وظایف دولت ها 
در ســطح مدیریت کالن این اســت که بتواند چنین ســازوکاری را 
ایجاد کند. این ســازوکار امــا ضرورتا فنی نیســت، بلکه در درجه 
نخست سیاسی و از جنس «آزادی سیاسی-کارشناسی-اجتماعی» 
است. اینکه دســتگاه اداری را چون حلزون در خود پیچیده کنیم، 
راه به جایــی نمی برد، چــون هیچ کس را جز خود نــه می بینیم، 
نه قبول داریم و نه می شــنویم. حصار در حصار در حصار اســت. 
حصار روانی، حصار فکری، حصار سیاســی-اداری. به همین سان 
کارشناسان خودی برســاخته می شوند و گسست از تجربه دیگران 
پدید می آید. در ســازمان های سیاسی این پدیده در «سکتاریسم» و 
فرقه گرایــی نمود می یابد. دولت هــا در معرض چنین خطری قرار 
می گیرند. مهم بــرای یک دولت توان مدیریــت دانش موجود در 
کشــور اســت که با این رویکرد قفل می شــود. دانش کارشناسی، 
دانــش مدیران حرفــه ای بخش خصوصی، دانــش مدنی همه و 

همه در پشت موانع ذهنی-سیاسی گرفتار می آیند.
- فقدان نظریه و غرق شــدن در روزمرگی نمود دیگری از اداره 
حلزونی اســت. نظریه پردازی یکی از پایه های اساســی اداره امور 
است. در هر بخشی از اداره امور عمومی شما نیاز به نظریه پردازی 
دارید از اداره امور سالمت و رفاه تا سیاست و اقتصاد؛ تا بتوانید به 
تجزیــه و تحلیل امور بپردازید و تصمیماتی متناســب اتخاذ کنید. 
نظریه پردازی قفل می شــود چون سقف کوتاه و بسته ای از زندگی 
حلزونی ایجاد کرده اید. اساسا از تنوع نظری غافلید و نمی توانید از 
تکثر نظریه ها برای تحلیل امــور گوناگون بهره ببرید. همه چیز به 
عقال هسته مرکزی حلزون بسته می شود؛ بنابراین نمی توانید تکثر 
نیازهــای اجتماعی و اقتصادی را دریابید، چه رســد به آنکه آن را 
تحلیل کنید. همیشــه از جریان طبیعی امور عقب هستید. همواره 
غافلگیــِر حوادث هســتید و غرق در روزمرگی هاییــد، از صنعت و 
ســالمت تا کشاورزی و رفاه و سیاســت. به طریق اولی نمی توانید 

نظریه توسعه داشته باشید.
- دچــار «خود-افتخــاری» و «خود-معیاری» می شــوید. در 
دنیای کوچک خود شــادید. ســازمان کوچک خــود را می بینید و 
اقدامــات کوچــک اداری خود را در ایــن دنیــای حلزونی، بزرگ 
می بینید. دچار مصداق ها و موردهای کوچک هستید. مالقات ها و 
گره گشایی های ارباب رجوع خود را با سیستم های اجتماعی-اداری 
برای حل مشکالت عمومی جایگزین می کنید. دیگر به فکر استقرار 
سیستم های اجتماعی-اداری برای حل مشکالت عمومی نیستید. 
آنگاه که واکنش های منفی عموم را به «خوبی ها و خدمات» خود 
می بینید دچار نفرت از دیگران می شوید. آغاز تعارض ها با اجتماع 

از همین جاست.
چه باید کرد؟

- مدل حلزونی را درشــکنید. در سیاســت توسعه، برای مثال، 
کارآفرین بخش خصوصی یک موتور توســعه اقتصادی اســت. او 
نیــاز به ثبات اقتصــادی دارد. بخش مهمی از ایــن ثبات از آزادی 
اقتصادی برمی خیزد. اداره حلزونی نمی تواند این آزادی اقتصادی 
را برتابــد. حقــوق مالکیت خصوصی نه به لحــاظ نظری بلکه در 
عمل با عدم ثبات اقتصادی-سیاســی مــورد تعرض قرار می گیرد. 
توســعه نیاز بــه درجاتــی از «تفویض اختیار توســعه ای» هم به 
مدیران درون حکومتی و هم به بازیگران اقتصادی دارد. این دو در 
«اداره حلزونی» زمینه ای برای قدرت نمایی نمی یابند. ایجاد شرایط 
مقتضی برای مقامات ســطوح پایین جهت برانگیختن توسعه در 
منطقه شان فراهم نمی شود. مدیر آزاد و قدرتمند و واجد اختیارات 
کافی یکی از شرایط اساسی توسعه اســت. شما باید بتوانید برای 
توســعه مناطق آزاد، برای توسعه مکران، برای توسعه کسب وکار 
دیجیتال، برای توســعه صادرات و شــکوفایی تولید و... همگان را 
آزاد بگذارید؛ در اداره حلزونی نمی توانید چنین کنید. الزم است این 
پوســته سخت حلزونی را برای دستگاه اداری خود و برای جامعه 
مدنی بشکنید و با اعتمادبه نفس و با شرح صدر با جامعه برخورد 
کنید. آنگاه اســت که همگان برای ثبات شــما و همکاری با شما 
پیش قدم خواهند شد. ورود ویژگی های دموکراتیک اداره به درون 
بورکراســی دولتی راهی برای میــدان دادن به نوآوری ها در بخش 
عمومی  است. می گویند یکی از عوامل موفقیت مدل توسعه چینی 
همین بوده اســت. فراموش نکنیم که نیروی انسانی ابزار اساسی 
ادامه در صفحه ۵ توسعه است.  

بررســی اعتراضات در دهه های اخیــر، روند معناداری 
نشان می دهد. دوره ۱۰ ساله اعتراضات به کمتر از سه سال 
رسیده است. مدت چند روزه اعتراضات، به مرز دو ماه رسیده 
است. گستره مکانی اعتراضات، از کوی به خیابان های تهران 
و از تهران به دیگر شــهرهای کشور گســترش یافته است. 
نوع مطالبات، از مطالبات سیاســی به مطالبات اقتصادی، 
مطالبــات اجتماعــی و اکنون به آزادی های فردی تســری 
یافته است. قشــرهای معترض، از دانشجویان به جوانان و 
نوجوانان و حتی رجال سیاسی کشیده شده است. این روند، 
فقط حاصل نپذیرفتن واقعیت های جامعه از ســوی دولت 
اســت. در مواجهه با این روند معنــادار، دولت همواره دو 
رویکرد ثابت اما متناقض از خود نشــان داده است: تشدید 
برخورد و ناچیز شــمردن اعتراضات و حتی ناچیز شــمردن 
معترضان. ایــن دو رویکرد همواره باعث تشــدید و تداوم 
بحران می شــده است. شاهد این ادعا، تشدید اعتراضات در 
سال ۸۸ است که نه به خاطر موضوع اعتراضات؛ بلکه در 
پی تحقیر معترضان از سوی رئیس وقت دولت بوده است. 
بحران های اجتماعی، در واقعیت های جامعه ریشه دارند؛ 
قبول واقعیت و درک هم وطنان معترض، نخستین گام حل 
بحران اســت. بخشــی از این واقعیت، در مؤلفه های سنی 
معترضــان این دوره خودنمایی می کنــد. در روندی که به 
آن اشاره شــد، تغییر اساسی دیگر، تغییر در سن معترضان 
است. نسل پرورش یافته در دهکده جهانی، دیگر کشورش 
را با کشــورهای همســایه مقایســه نمی کند. این نسل، هر 
روز در حال جهانگردی اســت. یک پای این نســل هر روز و 
هر ســاعت در گوشــه و کنار جهان است. کفشی که دولت 
برگزیده، برای چنین پاهایی تنگ اســت. این نســل صریح و 
آگاه که پاهای زخمی و نتیجه تحمل و صبوری نســل قبل 
را در خانــه و خیابان لمس کرده اســت، اکنون می خواهد 
کفش هایش را خودش انتخاب کند. درک نکردن این نســل 
و محترم ندانســتن حق انتخابــش، هزینه هایی برای همه 
نســل ها در پی خواهد داشــت؛ زیرا ادامه ایــن الگوریتم، 
ممکن است گسترش آن به فضای آی تی و استفاده از فضا 
و ابزار همان جهان و دهکده ای باشــد که این نســل در آن 
پرورش یافته اســت. این شــیوه اعتراض را هیچ سطحی از 
برخورد، مهار نخواهد کرد و کشور دچار هزینه های سنگین 
خواهد شــد. پیــش از آنکه خیلی دیر شــود، باید بر حکم 
تدبیر گردن نهاد. گسترش چندجانبه جغرافیای اعتراضات، 
با ناچیزانگاری توأم با گســترش برخورد، هرگز حل شــدنی 
نیســت. با وجود برخی شــعارها که از برخی از معترضان 
شــنیده می شــود، این نســل خواهــان براندازی نیســت. 
براندازی، مستلزم کنش های خاصی است که از معترضان 
دیده نمی شــود. شرایط امروز کشور، نیازمند درکی جدید از 

نسلی جدید است.

مدل حلزونی اداره

الگوریتم اعتراضات

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

«شرق» در آستانه تنظیم بزرگ ترین سند مالی سال «شرق» در آستانه تنظیم بزرگ ترین سند مالی سال ۱۴۰۲۱۴۰۲  
مشکالت بودجه نویسی برای سال آینده را بررسی  کردمشکالت بودجه نویسی برای سال آینده را بررسی  کرد

دخل و خرج ناسازگاردخل و خرج ناسازگار

برجام کمی دورتر؛ تروئیکای اروپایی همراه با آمریکا، در اقدامی تحکمی شورای حکام را به تقابل با ایران نزدیک تر کرد گره بر صلح پادمانی

هفته گذشته در آستانه بسته شدن بودجه ۱۴۰۲ شاهد درگیری لفظی میان 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس بودیم؛ کشمکشی که نشان 
داد برخالف گفته وزیر اقتصاد دولت ســیزدهم، کسری بودجه همچنان 
پابرجاست و تا اینجا یک سوم بودجه محقق نشده است. حاال کارشناسان 
اقتصادی می گویند این بار ماجرای بودجه متفاوت است؛ در بودجه ۱۴۰۲ 
یا دولت و مجلس از خرج تراشی و چندبرابرکردن بودجه برخی بخش ها 
دست برمی دارند و کشور را ارزان تر اداره  می کنند یا بودجه ۱۴۰۱ را تکرار 

کرده و رسما می پذیرند که شرایط بد اقتصادی به شدت تشدید شود.

در جلســه ۱۷ آبان در مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق تنها ۶۶ درصد بودجه در 
هفت ماهه امسال خبر داد و گفت تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود؛ بنابراین 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. این در حالی است که وزیر اقتصاد، دوم شهریور امسال با دفاع 
از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اعالم کرده بود: «به حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد».
بر همین اســاس رئیس مجلس هم اظهارات رئیس ســازمان برنامه مبنی بر محقق نشدن منابع 

را رد کرد و با انتقاد از پرداخت نشــدن برخی هزینه ها گفت: «ما عالوه بر بحث یارانه، ۹ میلیارد دالر 
ارز بــا همــان ارز یارانه ای چهارهزارو ۲۰۰ تومانــی در اختیار دولت قرار دادیم». بــا توجه به اینکه 
اختــالف ارزش ۹ میلیــارد دالر ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی با قیمت کنونــی دالر در بازار آزاد ایران 
بســیار زیاد اســت، ظاهرا قالیباف از عددی معادل حدود یک پنجم کل بودجه عمومی دولت سخن 
می گویــد. ضمن اینکه صندوق بین المللی پــول نیز پیش بینی کرده بود تــراز تجارت خارجی ایران 
در ســال جاری مثبت ۳۵ میلیارد دالر باشد؛ یعنی بیش از ســه برابر سال گذشته. فارغ از اینکه این 
درآمدهای تخمینی دولت چه سرنوشــتی داشــته که باز کار به گالیه از کســری بودجه کشیده شده 
است، باید دید تکلیف بودجه ۱۴۰۲ در میانه کشاکش مالی دولت و مجلس چه خواهد بود؟ آن هم 
درحالی که از یک ســو امیدها به احیای برجام و افزایش صادرات نفت مثل قبل نیســت و از ســوی 
دیگر تشــدید رکود افزایش مالیات ها را دشوارتر کرده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است 
سیستم بودجه ریزی ایران به شدت از بی انضباطی مالی رنج می برد و درحالی که این بی انضباطی باید 
از سیستم رخت ببندد، متأسفانه در یک سال اخیر بدتر هم شده است؛ چرا که به نظر می رسد مدیران 

به شدت نسبت به گذشته با مفاهیم و راهبردهای اقتصادی بیگانه اند.
این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید

حــدود دو ماه از آغاز اعتراضات در کشــور می گــذرد. این پدیده از 
مناظر مختلف مورد توجه تحلیلگران و کارشناســان بوده و ابعاد 
گوناگون آن بررســی و تحلیل شده اســت. اینکه در دوره ای حدود 
هشت هفته ای، بخشی از جغرافیای کشوردرگیر این پدیده اعتراضی 
شــده، کافی اســت تا اهمیت این پدیده را روشــن کند. درگیر شدن 
طیفــی از جوانان و زنان و نیز هنرمندان، پزشــکان، دانشــگاهیان، 
دانشجویان، ورزشکاران و برخی مدارس و دیگر اقشار و نهادها نیز 

وجوه پیچیده دیگری از این پدیده را هویدا می کند.
۱- سال ها پیش در روزنامه «شرق» مفهومی توسط راقم این سطور 
تحت عنوان «سیاست رأی» وضع و منتشر شد. سیاست رأی نسبتی 
با شــرایط کشور داشت؛ یعنی گروهی از شهروندان ایرانی از طریق 
صنــدوق رأی اعتراض خود به روندهای معمول را بیان می کردند. 
نخســتین بارقه سیاســت رأی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۷۲ ظاهــر شــد؛ یعنی گروهــی از هم وطنان بــا رأی به احمد 
توکلی یعنی نامزد مقابل اکبر هاشمی رفســنجانی، نارضایتی خود 
را از روند اقدامات دولت نخســت آقای رفسنجانی به ویژه در قبال 
اســتفاده نکردن از نیروهای محلی در ساختار مدیریتی کشور حتی 
در قالــب یک فرماندار محلی بیان کردند. در اســتان کردســتان و 
سیستان وبلوچستان ناراضیان از روندهای موجود به آقای هاشمی 
نــه گفتند و بــا رأی به احمد توکلــی، هم از قهر بــا صندوق رأی 
فاصله گرفتند و هم با رأی خود نارضایتی شــان از روندهای جاری 

را عمومــی کردند. این «نه» تاریخی، «غیرقومی» بود. در انتخابات 
دوره چهارم مجلس شــورای اســالمی نیز رأی به ســیدعلی اکبر 
موسوی حسینی در شــهر تهران حاوی نشانه هایی از آغاز فرایندی 
بود کــه می توان آن را سیاســت رأی خطاب کرد؛ یعنــی در برابر 
نامزدهای مطرح جناح های سیاســی، یک کارشناس برنامه اخالق 
در خانواده باالترین رأی را کســب می کند. در ادوار بعدی انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس همچنان این سیاست کاربرد داشت؛ 
رأی به ســیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۳۷۶، 
مجلس ششــم در ســال ۱۳۷۸ و نظایر آن. برای مثال درحالی که 
اکثریت شهروندان در اســتان کردستان به اکبر هاشمی رفسنجانی 
در انتخابات سال ۱۳۷۲ رأی نداده بودند، در انتخابات سال ۱۳۸۴ و 
دور دوم رقابت میان محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی 
اتفاق شــگفت انگیزی بــرای برخی ناظــران روی داد؛ درحالی که 
احزاب قوم گرا و مسلح خارج از کشور با دعوت یکپارچه به تحریم 
انتخابات، با شعار قومی از شــهروندان ُکرد خواستند در انتخابات 
مشــارکت نکنند و اگر به هر دلیلی مشارکت کردند، به رفسنجانی 
رأی ندهند، اما برخالف این درخواست با رنگ و بوی قوم گرایی، در 
نتایج اعالمی انتخابات ریاست جمهوری در کل کشور به جز استان 
کردســتان محمود احمدی نــژاد برنده انتخابات بود و در اســتان 
کردســتان رأی اکبر هاشمی رفســنجانی بر محمــود احمدی نژاد 
پیشــی گرفت. یکی از کارکردهای اتخاذ راهبرد عمومی سیاســت 
رأی، افزایش تاب آوری اجتماعی بود. برای نمونه، در غرب کشــور 
اعمال برخی اصالحات به افزایش امید به صندوق رأی منجر شد. 
استفاده از نیروهای اهل سنت در قالب فرماندار و معاون استاندار 
و مدیــران کل آغاز و گســترش درخور توجهی یافــت. بااین حال، 
مطالبات مردمی نیــز همچنان در حال افزایش بود؛ درخواســت 

اصالح امور در غرب کشــور یا در حوزه هــای اقتصادی و مقابله با 
فقر و افزایش فرصت های شــغلی و... . این مطالبات به نحوی در 
حال افزایش بود که با واقعیت های موجود شــکاف عمیقی یافته 
بود. در ســطح ملی نیز شــکاف میان خواسته های عمومی و توان 
دولت برای برآوردن این مطالبات روزبه روز در حال افزایش بود. در 

نتیجه تاب آوری اجتماعی در حال کاهش بود.
۲- کاهش تاب آوری اجتماعی از ســویی می توانســت به افزایش 
نارضایتی عمومی و سپس اعتراض جمعی مبدل شود و در شرایط 
موجود، نشــانه های آشــکاری از این وضعیت به چشم می خورد؛ 
افزایش کمــی و کیفی اعتراضات خیابانی صنفی، محیط زیســتی، 
اجتماعــی و سیاســی. به عنــوان نمونه در دوره ۱۰ســاله در یکی 
از اســتان های کشــور بیش از پنج هزار تجمــع اعتراضی در قالب 
اعتراضــات صنفی، اجتماعی و سیاســی بروز کــرد. این وضعیت 
آشــکارا باید دولت را متوجه خطیربودن شــرایط کشــور می کرد. 
وجه دیگر این روند یعنی کاهش تاب آوری اجتماعی و ســازگاری 
با شــرایط دشــوار پیش رو در حوزه های مختلف، افزایش احساس 
درماندگی اجتماعی اســت. احســاس درماندگی اجتماعی یعنی 
شــرایطی که فراتر از ظرفیت اجتماعی، فشار سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی واردشده بر ســازمان اجتماعی افزایش یابد. «درماندگی 
اجتماعی» شــرایطی اســت که راه حل های موجود، در دسترس و 
کم هزینه همچون سیاســت رأی، پاســخ گوی امید به تغییر شرایط 
موجود نیست و جامعه یا بخشــی از جامعه هیچ راه حل معقول 
و کم هزینه ای در برابر حل مســائل و دشواری های موجود در برابر 
خود نمی یابد. در چنین شــرایطی، «احساس درماندگی اجتماعی» 

به تدریج عمومیت می یابد. 
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

نارضایتی، درماندگی اجتماعی و اعتراض

فصل بارش برف و باران با وقوع سیل 
در ۵ استان و خسارت های مالی شروع شد

غریب مثل تیم ملی بسکتبال

جنبشی عمومی که به سرقت رفت!

آیا فعالیت کمیسیون مشترک صیانت 
قانونی است؟!

در نبود هماهنگیتکرار سیالب ها 

آزادی برای چینی ها

به جنبش «me too»نگاه جهانی  

با جرم انگاری!صیانت از فیلترینگ
۱۰

۲

۹

۶

  عکس: پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

کیومرث اشتریان

پژوهشگر
سیدحسن مرتضوی کیاسری

احسان هوشمند


