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شما چه گفته اید ،درباره ...
قطع دست سارق گوسفندان و عدالت کیفری در جرایم مالی در ایران /محمد محبی
رامین عزیزی :این درست که نباید برای هیچ کسی تقاضای قطع دست کرد .اما فکر می کنم اگر مردم در شبکه های
اجتماعی برای اختالس گران آرزوی قطع دست می کنند ،بیش تر به خاطر اعتراض به حکم غیر انسانی برای یک دزد
خرده پا باشد تا موافقت واقعی با آن .مهم تر هم این که نباید از مردمی که هر روز خشونت می بینند ،توقع داشت از
خشونت حرف نزنند و با همه چیز متمدنانه برخورد کنند.
فرهنگ حافظ :باور بفرمایید که هنوز افراد زیادی هستند که از قطع شدن دست سارقان و یا شالق خوردن آن ها
خوشحال می شوند .فکر می کنند این کار درس عبرت خوبی برای دیگران شود .حتی اگر به خودشان باشد ،وقتی دزدی به خانه شان بزند ،سرش را
قطع می کنند .مردم عادی هم هستند و تفکراتشان با حکومت یکی نیست .همین است که مشکل ایران را باید بیش تر فرهنگی بدانیم.

پیش بینی حذف یارانه میلیون ها نفر در الیحه بودجه  /۶۹دلبر توکلی
محمد سرلک :الیحه بودجه واقعاً عیدی دولت امید به مردم بود .مسئله هم این است که اگر در زمان احمدی نژاد این اتفاقات می افتاد ،چه قدر همه داد و فریاد می
کردند .اما االن چون روحانی قرار هست رایانه ها را قطع کند ،کسی جرات حرف زدن ندارد .هر گالیه ای کنیم ،اصالح طلبان می گویند اجازه نمی دهید دولت
کارش را انجام دهد .مثالً این همه قیمت دالر باال رفته ،چرا کسی شکایت نمی کند؟
نفیسه فرشی :البته مبلغ یارانه ها چیز زیادی هم نبود ولی خیلی ها را سراغ داریم که روی همین پول ماهیانه ،حساب می کنند و بخشی از خرج خورد و خوراکشان را
تامین می کند .معلوم نیست کسی که شغل ندارد یا کارگری که حقوقش را نمی دهند ،اگر همین شندرغاز را هم نگیرد ،چطور می خواهد زنده بماند.

عکس ماه
درگیری نیروهای انتظامی با دراویش گنابادی معترض نسبت به بازداشت نعمت اهلل ریاحی در گلستان هفتم ،منجر به بازداشت دستکم  ۰۳۳تن از
دراویش معترض و ضرب و شتم شدید بسیاری از آن شد  -عکس از مجذوبان نور
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پس از سال ها ممنوعیت ،زنان موفق شدند جهت تماشای مسابقه بسکتبال تیم ملی ایران مقابل عراق به ورزشگاه بروند.
حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای  ۲سال حبس به اتهام معاونت در قتل یکی از کشته شدگان کهریزک صادر شد.
احمد کریمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،پس از  ۶سال حبس به صورت مشروط از زندان آزاد شد.
رضا شهابی ،فعال سرشناس کارگری با تجمیع احکام و اتمام دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.
جمال الدین خانجانی از مدیران جامعه بهایی ،پس از تحمل یک دهه حبس با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
حدود  ۰۳نفر از زنانی که برای دیدن دربی به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بودند ،با آن که موفق به ورود به ورزشگاه نشدند ،ساعاتی در بازداشت ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند.
جمعی از فعاالن حقوق زنان در ایران پس از  ۱۱سال طی فراخوانی به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار تجمع کردند.
مامورین فرودگاه امام خمینی مانع خروج همسر کاووس سیدامامی که اخیراً به طرز مشکوکی در زندان درگذشت ،شدند.
گورستان بهاییان کرمان به دستور مقامات قضایی این شهر پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می شود.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزشوپرورش استان خراسان رضوی از شناسایی  ۱۳۶هزار نفر بی سواد در این استان خبر داد.
طبق گفته مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان ۲۳ ،هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد.
یک نماینده مجلس گفت که حدود  ۱۳۳درصد استان سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی متوسط تا بسیار شدید شده است.
در سال  ۲۹ ،۶۹هزار و  ۳۳۳کودک آزاری و  ۱۱هزار و  ۳۶۶مورد همسر آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شد.
یک فعال کارگری می گوید مزد واقعی که اکنون به کارگران پرداخت می شود حتی به اندازه نصف مزد یک دهه قبل نیست.
یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت حداقل  ۱۳درصد از حوادث ناشی از کار در ارتباط با محیط های کار ناایمن است.
شهربانو امانی عضو شورای اسالمی شهر تهران از وجود  ۱۳هزار دختر زیر  ۱۳سال بیوه در کشور خبر داد.
مسئوالن زندان زاهدان ،یک زندانی امنیتی به نام عبدالحکیم چاکری را پس از توهین و ضرب و شتم ،علی رغم وضعیت بد جسمی به مدت سه روز در هواخوری نگه داشته شد.
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم نیروهای گارد ویژه ،از قرنطینه زندان قرچک ورامین به بند دیگری منتقل شدند.
به گفته محمدعلی پورمختار تعداد زندانیان در سال  ۶۹در مقایسه با سال  ،۶۳افزایش  ۱و نیم درصدی داشته است.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها گفت که حداقل  ۹۳درصد زندانیان از سوءتغذیه رنج می برند.
ماموران امنیتی برای جلوگیری از اعتراضات کشاورزان ورزنه به حق آبه خود ،از گاز اشک آور استفاده کردند.
صادق زیباکالم ،رضا داوری اردکانی و گودرز افتخار جهرمی ،از اساتید سرشناس دانشگاه آزاد از این دانشگاه اخراج شدند.
دستکم  ۱۳نفر از بازنشستگان سال گذشته نیشکر هفت تپه ،با شکایت کارفرما به پاسگاه هفت تپه احضار شدند.
رضا پیشرو خواننده ایرانی و از اولین رپرهای فارسی به همراه مدیر برنامه هایش بازداشت شد.
بیش از  ۱۳نفر از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فوالد اهواز با هجوم شبانه مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت شدند.
ماموران امنیتی ،ضمن به خشونت کشیدن تجمع روز جهانی زن در مقابل وزارت کار ،دستکم  ۴۱نفر را بازداشت کردند.
محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران ،با ضرب و شتم و اعمال خشونت نیروهای امنیتی بازداشت شد.
از اوایل بهمن ماه سال  ۶۹تا اسفندماه ۱۱ ،تن فعاالن محیط زیستی در ایران بازداشت شده اند.
یکی از دختران خیابان انقالب از سوی دادگاه انقالب ،به تحمل  ۲سال حبس محکوم شد.
محمود صادقی نماینده مجلس از تشکیل پرونده قضایی برای  ۳۳دانشجوی بازداشتی در تجمعات سراسری دی ماه خبر داد.
چند تن از دانشجویان بازداشتی دی ماه  ،۶۹منجمله لیال حسینزاده ،محسن حقشناس و سینا ربیعی به حبس محکوم شدند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود از قتل زن  ۲۱ساله به دست همسرش به ”دالیل ناموسی“ خبر داد.
غالمرضا قاضوی معاون فرماندار شهرستان آزادشهر از مصدومیت یک زن جوان بر اثر اسیدپاشی در شاهرود خبر داد.
انفجار مین به جای مانده از جنگ ایران و عراق در منطقه برویشکانی بخش ننور بانه ،موجب مصدومیت دو برادر شد.
انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ،در غرب کرخه در شهرستان شوش موجب مرگ یک نوجوان حدوداً  ۱۳ساله شد.
انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ،موجب زخمی شدن چهار عضو یک خانواده در شمال استان خوزستان شد.
بر اثر انفجار شیء جنگی در دبیرستان حجاب کوهدشت و مصدومیت  ۲دانشآموز ،مچ دست یکی از آنان قطع شد.
یک کولبر پیرانشهری که در پی انفجار مین مصدوم شده بود ،دچار قطع عضو شد.
دو کولبر در مناطق مرزی ،یکی بر اثر سقوط از ارتفاع و دیگری در پی شلیک نیروهای مرزبانی دچار مصدومیت شدند.
در شهرستان آبدانان یک شهروند در پی شلیک نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد.
سامان خسرو پور شهروند اهل بروجرد ،در تاریخ  ۴اسفند  ،۶۹با شلیک مستقیم و اشتباهی نیروهای انتظامی کشته شد.
انگشتان دست یک کودک کار  ۶ساله هنگام آسیاب کردن خوراک دام در یک گاوداری در گتاباد قطع شد.
فرمانده انتظامی بجنورد از مرگ دو پسر بچه  ۹و  ۱۳ساله بر اثر سقوط در دستگاه بلوک زنی در این شهرستان خبر داد.
دادگاه کیفری تهران ،مردی جوانی را به اتهام آزار دختری به غیر از تبعید به  ۶۶ضربه شالق محکوم کرد.
چهار متهم به اتهام سرقت و آدم ربایی ،جدا از  ۱۳۹سال حبس ،توسط دادگاه کیفری تهران به  ۰۹۲ضربه شالق نیز محکوم شدند.
وزیر پیشین اطالعات گفت که زهرا کاظمی به تشخیص این وزارت جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او ،نهایتاً مرگ او را رقم زد.
محمد کلهری ،دانشآموزی که در سال  ۶۰معلمش را در شرایط نامناسب روحی و روانی به قتل رساند ،با توجه به رسیدن به سن  ۱۴سال احتماالً همین روزها اعدام می شود.
علی نقدی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ،با انداختن خود به شاهکانال آب مزارع نیشکر خودکشی کرد.
یک زندانی به نام وحید صفرزهی با اتهام سرقت ،در زندان مرکزی زاهدان با خوردن تیغ اقدام به خودکشی کرد.
در پی درگیری نیروهای انتظامی با دراویش گنابادی معترض نسبت به بازداشت ”نعمت اهلل ریاحی“ در گلستان هفتم ،دستکم  ۰۳۳تن از دراویش معترض بازداشت و بسیاری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
دادستان تهران اعالم کرد برای حدود  ۱۳۳نفر از دراویش بازداشتی در حوادث گلستان هفتم کیفرخواست صادر خواهد شد.
محمد ثالث از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم به اتهام قتل  ۰مامور نیروی انتظامی در کم تر از یک ماه محاکمه و به اعدام محکوم شد.
دو زندانی به اتهام ”سرقت و قتل دو طالفروش گچسارانی“ در مالءعام در شهر دوگنبدان (گچساران) اعدام شدند.
فردی که به اتهام نزاع گروهی در بیمارستان امام رضا سیرجان به حبس و  ۹۱ضربه شالق محکوم شده بود ،مقابل این بیمارستان شالق خورد.
طالب بساطی دانشجویی که به اتهامات سیاسی در ایالم بازداشت شده بود ،به طرز مشکوکی در بازداشتگاه جان باخت.
محمد راجی یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم ،بر اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه کشته شد.
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اجتماعی

روایتی عینی از مناطق زلزله زده کرمانشاه و تقسیم طبقاتی کانکس
وطن جان! خسته ام ،پایان خواب داستانت کو؟
هزار بهانه و رابطه  0تا  4کانکس گرفته و فروخته اند و هنوز در
چادرند و گاهی شاهد سوءاستفاده آنان از اعضای خانواده هاشان

جواد لعل محمدی

نیز هستیم .این نمونه کوچکی از سوءاستفاده هاست .آنان هم

فعال صنفی معلمان

که حریت دارند و اخذ حیا می کنند ،یا سیاه پوشند ،یا مهر بر

یک  -زلزله کرمانشاه چه پیشینه کوتاه و کارنامه بلندی داشت؛ در

لب زده ،خون جگر می خورند و خاموشند تا شاید کسی به

حیرتم که آوار خانه ها بود یا فرو ریختن غرور و شخصیت و

سراغشان بیاید و حقشان را از محل کانکس ها بدهد.

کرامت انسان ها؟ در روزهای سرد و باران های مکرر و نطلبیده

یکی دیگر از اعاظم و دلسوزان فعال در منطقه می گوید:

اسفند ماه ،در مسیرهای منتهی به سرپل ذهاب ،به وفور زنانی

” زندگی در مناطق زلزله زده پر تالطم است .مردم به ناچار

دیده می شدند که با اشتیاق  -اما بی نای و رمق  -برای گرفتن

سبک زندگی جدیدی را تجربه می کنند .تردد ماشین های

کانکس و کمک های مردمی دنبال تریلی های حمل و نقل می

سنگین در شهر و تخریب پر سرو صدای خانه ها و مسئولیت

دویدند و صحنه هایی که بهتر است زبان بریده باشد و قلم

های جدید و طاقت فرسا ،از جمله این تجربیات است .بی

شکسته.

اعتمادی به دولت و دولتمردان ،مناسبات انسانی این دیار را بهم

روز و روزگارِ بهاری این مناطق ،تولد  063نوزادی را تجربه می

ریخته و غم انگیزتر این که ،رکن اصلی روابط اجتماعی که

کند که لب هایشان ماالمال از لبخند و دیده مادرانشان سرشار از

همان اعتماد است ،بیش تر از خانه ها به زمین سقوط کرده

سرشک است.

است“.

استاندار می گوید باید هر چه زودتر این نوزادان را از چادر به

بالغ بر  123روز از نهیب طبیعت می گذرد ،اما هنوز دولت

کانکس منتقل کنیم و نماینده مجلس از عدم توزیع کافی کانکس

نتوانسته است حقوق مردم را موزون کند .براساس مصوبه

می نالد .گویا هنوز  63درصد مردم منطقه در چادرها زندگی می

شورای مدیریت بحران ،به مستاجرانی که خانه شان صد در صد

کنند.

تخریب شده ،باید پنج میلیون تومان کمک بالعوض بدهند اما

مسئول یکی از کمپین های فعال در منطقه می گوید” :بعضی

به آن ها کانکس نمی دهند .نابرابری برخورد بنیاد مسکن با

افراد که روابط بهتری داشته اند ،کانکس های بیش تر می گیرند و

مستجرین صدای نمایندگان را در آورده است ،رهن پرداختی به

بزرگ تر .هر روز با یک دو جین از این »تر«ها سرو کار داریم“.

صاحب خانه ها در بالتکلیفی است ،دریافت مبلغ  0میلیون حائز

در این شهر ناخجسته کانکس گران است و شرکت ها از این واقعه

شرایط است و همه دست به دست هم داده تا درخواست خیرین
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برای اسکان ،حتی در کمپ های مجهز با ظرفیت  1333نفر در

هائله سود بسیار می برند .کانکس  0میلیونی را می فروشند به -7

محدوده استان کرمانشاه بی پاسخ بماند و مستجرین ماندن در
چادر را ترجیح بدهند و به امید وعده هائی بمانند که تنها روی
کاغذ باقی مانده است.

واسطه های خیرین می خرند به حداقل  033هزار و حداکثر 1

این گرایش به نابرابری و برخورد طبقاتی توسط دولت چنان

میلیون تومان و تا جایی که تیغ شان ببُرد .کسانی هم هستند که با

5

خود هم به دنبال تعریف فرادست و فرودست می روند و

شهر زخم های نامکرر است .دست و پایم بی حس و کرخت شد

مراقبند تا مبادا پایین دستی

وقتی فهمیدم کلنگ نادانی و

ها کمک یکسانی دریافت

منافع شخصی ،این اردوگاه را به

کنند.

بخش خصوصی واگذار کرده و

دو -زلزله اخیر کرمانشاه شاید

تغییر کاربری باغی داده است.

دومین زلزله بزرگ در تاریخ

این اردوگاه می توانست در این

استان باشد؛ لیکن مخرب بود

لحظات ،بهترین محل برای

و نشنال جئوگرافیک در

اسکان و مراقبت از آسیب

گزارش خود این زلزله را نه

دیدگان این زلزله باشد“.

شدیدترین ،که مرگبارترین

در سر پل ذهاب چادرها را بدون

زلزله سال  2317نامید .زلزله

فاصله کنار هم چیده اند .صدای

ای که قریب به  27هزار واحد

دعوا می آید؛ یکی کانکس

مسکونی را تخریب کرد 17

گرفته ،می خواهد مستقر کند و

هزار خانوار را آواره و  1033میلیارد تومان خسارت به جا

نمی تواند .واحد اجرائیات شهرداری در حال جمع آوری چادرهای

گذاشت .پیش از این و در آذرماه سال  1006هم زلزله

غیر بومی است .شایع است که این ها برای دریافت کمک از

کرمانشاه را لرزاند .بالغ بر هفت ریشتر بود و  2333نفر از

شهرهای دیگری آمده اند .یک ماشین کمک می رسد .مردم می

ش هر

ریزند .توزیع پاراشوتی

مرد مان

صحنه را کشت؛

هنوز به اتمام نرسیده.

اما کسی خودکشی

یکی از چاه های

نکرد .زلزله زدگان

فاضالب سرریز کرده

سا ما ند هی

است و معلوم نیست

زود
شدند.

چه کسی باید پاسخ

عباد کشاورز ،سه

گوی  1233چاه تعبیه

م س ئول

شده و فاجعه آفرین

با ن گر

غیر استاندارد باشد.

(بالل) سر پل

آقای اسماعیلی ،یکی

سال
اردو گاه

ذهاب بوده است .اردوگاهی که در سال  1003در ردیف یکی

از کانون کرمانشاه می گوید” :پس آن  4هزار مهندس عمران که

از استانداردترین اردوگاه های کشور بوده و برای  23هزار نفر

اعالم آمادگی کرده بودند کجا هستند؟ چرا از این ظرفیت استفاده

ظرفیت داشته است و سه بحران مرزی سال  1002و سال

نشد؟“

 1007آوارگان کورد و  1073تا  1070را به بهترین شکل در

بچه ها رفته اند گیالن غرب ،پی دختر جوانی که در پی عصبانیت

6

اجتماعی

شدت گرفته است که حتی زلزله زدگان در میان همشهریان

کارنامه خدماتی خود ثبت و ضبط دارد .او می نویسد ” :سر پل،
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اجتماعی

پدر ،با آب جوش ،صورت و پشتش سوخته است .معلمی خودش را

و غیر قابل کنترل می شوند .جهان ذهنی و عینی چادر نشینان

حلق آویز کرده و من مانده ام که چرا این مردم گریه نمی کنند؟

بهم ریخته .هم هستند و هم نیستند .برخی یک چادر پتو و مواد

چرا نگران نیستند؟ چرا هنوز در شوک روانی ابتدای زلزله به سر

غذایی انبار کرده اند و برخی دیگر دربدر .دانشگاه ها برای

بر ند؟

دریافت شهریه

می

احساسات مردم

دان ش جو یان

خ طا های

س نگ ت مام

س ی س ت ما ت یک

گذاشته اند و

دار

بانک ها بدون

آ مار

به

از

جر ی حه
ا ست.

ن گاه

خودکشی ها باال

است مهال دو

رف ته .سر مای

ساله اق ساط،

زم س تان جان

ایضاً جر ی مه

تعدادی کودک

نقاشی یک کودک زلزله زده در سرپل ذهاب  -عکس از خط صلح

را گرفته است.

محاسبه می
کنند.

مسئولین منطقه بهم ریخته و سرگردانند .سالک در بعضی مناطق

مردم کمک رسان و ان.جی.او ها رفته اند .نه آستان قدس کاری

خودش را نشان داده است و بیمه های طالیی پاسخگو نیستند .در

می کند و نه بنیاد مستضعفان .نه از کمیته امداد خبری هست نه

از بهزیستی .ثالث بابا جانی  23هزار نفر

ولعی دیوانه وار به جای مردان ،این
زنان هستند که برای تامین کانکس و

کمک های مردمی ته کشیده و تماس زلزله

جمعیت دارد و  23نفر نیروی متخصص و

مایحتاج زندگی با خیرین تماس می

زدگان بی پاسخ می ماند .زنان بیش تر از مردان

کارآمد هم آن جا نیستند .معلوم نیست

گیرند و التماس می کنند .کمک های مشکل روانی دارند؛ به گواه آمار ،نود درصد کسانی چه کسی بین زلزله زدگان کفن توزیع
مردمی ته کشیده و تماس زلزله زدگان

که بعد از زلزله مشکل روانی پیدا کرده اند ،زنان

کرده است .روان مردم بهم ریخته و

بی پاسخ می ماند .زنان بیش تر از هستند .نماینده سرپل می گوید  97خودکشی داشته هالل احمر از پزشکان و روانپزشکان
مردان مشکل روانی دارند؛ به گواه آمار ،ایم که باز  90درصدش متعلق به زنان است .او می داوطلب درخواست کمک کرده است.
نود درصد کسانی که بعد از زلزله گوید  10کودک از سرما فوت شده اند و مسئولین همه به دنبال کانکس هستند و فعالین
مشکل روانی پیدا کرده اند ،زنان بهداشتی تکذیب می کنند .فعالین منطقه می گویند مدنی نگران این اند که فردا این مناطق
هستند .نماینده سرپل می گوید 77
خودکشی داشته ایم که باز 73

به  20نفر هم می رسد .کودکان به شدت آسیب
روحی دیده اند.

شماره  82درصدش متعلق به زنان است .او می

بشود حلبی آباد .تجربه بم و ورزقان ثابت
کرده است که کانکس ها می شوند
مسکن دائمی این مردم.

و 83
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و فروردین می کنند .فعالین منطقه می گویند به  23نفر هم می رسد .کودکان
97
به شدت آسیب روحی دیده اند .یک معلم می گوید به محض

در این جا ،عقالنیت و تدبیر جایش را داده است به فرافکنی و

گوید  13کودک از سرما فوت شده اند و مسئولین بهداشتی تکذیب

سلب مسئولیت .با این همه بحران ،ستاد بحران فقط یک اسم و
عنوان صوری است و من مانده ام که چرا هیچ کس استعفا نمی

دهد.

کوچک ترین پس لرزه ای نگرانی و وحشت وجودشان را می گیرد
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گرچه ازدواج کودکان از نظر کارشناسان و مدافعان حقوق
کودک ”آزار جنسی“ محسوب می شود ،اما در ایران ازدواج
دختران از  ۱۰سالگی و پسران از  ۱۳سالگی قانونی است.

کودکان

رخت سیاه عروسی؛ نگاهی آماری به کودک بیوگی در کشور
رایحه مظفریان
نویسنده و پژوهشگر

البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز” ،با اذن

توجهی دولت های پیشین نسبت به یکی از موارد حقوقی کودکان

ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک“،

مقدمه ای شد برای ترک آتی سمت وی.

مجاز شمرده شده است.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به وجود ۲

اخیراً با چیدمان جدید نمایندگان در مجلس شورای اسالمی،

هزار کودک در کشور ،نسبت به سقط جنین های مکرر برخی

موضوع ازدواج کودکان مجدد از سوی یک نهاد رسمی و

کودکان ابراز نگرانی کرد .طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت

البته قانونگذار مورد ارزیابی قرار گرفته است .براساس طرح

تاثیر آمار افزایش تعداد کودک همسری و تبدیل آن به کودک بیوه

پیشنهادی نمایندگان که به امضای  67نفر به هیات رئیسه

ها کلید خورد .کودکانی که با  ۱۰یا  ۱۱سال هم بیوه بودند و هم

ارجاع داده شده است ،حداقل سن ازدواج برای دختران 16

سرپرست خانوار محسوب می شدند .یعنی عالوه بر تامین معیشت

سال و برای پسران  10سال در نظر گرفته شده است؛ البته

خود ،کودکانی هم داشتند که باید مسئولیتشان را قبول و

برای ازدواج بین  10تا  16سال دختران و  16تا  10سال

معیشتشان تامین می کردند.

پسران در صورت اذن ولی و دادگاه صالحه و وجود احراز

اما بهترین منبع برای دانستن تعداد دقیق کودکانی که همسران

سالمت و صحت جسمی آن هم توسط پزشکی قانونی منعی

خود را از دست داده اند سرشماری های رسمی است که از سوی

وجود ندارد.

مرکز آمار ایران صورت می گیرد .هر از چند ماهی کمپین گام به

اگر این قانون به تصویب نمایندگان هم برسد ،با اختالف

گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران )(stopemiran.com

نظرهایی که پیش تر از سوی مراجع ارائه شده بود بعید است

به بررسی آماری یکی از معضالت ایجاد شده از وقوع ازدواج

این قانون در نهایت اجرا شود .هر چند که نقدهایی بر همین

کودکان می پردازد تا بتواند عالوه بر فعالیت های جانبی در این

سه خط ارائه شده از سوی مجلس وجود دارد.

عرصه ،از طریق اطالعات آماری مستندی جهت تصدیق ادعاهای

اما در میان دختران و یا پسرانی که در زیر سنین یاد شده

خود ارائه دهد.

ازدواج می کنند و هر سال شمار آن ها به  43هزار مورد می

در سال  1070در سرشماری نفوس و مسکن آمده است که از

رسد ،تعدادی هستند که به دلیل مرگ همسر ”بیوه“ شناخته

میان مردان  13تا  14ساله 040 ،مورد باسواد بیوه و  07مورد هم

می شوند.

بی سواد بیوه ثبت شده است .در همین سال از میان زنان  13تا

در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی برای اولین بار

 14ساله 100 ،مورد باسواد بیوه و  60مورد هم بی سواد بیوه ثبت

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ،در مصاحبه

شده است.

ای رسمی در شبکه خبر ،به موضوع کودک بیوه ها اشاره

در زمینه شناسایی عوامل عدم توجه به شرایط این کودکان ،هیچ

کرد .این مصاحبه و نحوه بیان انتقادی وی از عملکرد و بی

گونه تحقیق جدی صورت نگرفته است .این موضوع جای شک
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کودکان
ندارد که صدور مجوز ازدواج برای کودکان در این سنین موجب

این سن اعداد  701و  41به ثبت رسیده است .این در حالیست که

بروز مشکالتی مانند کودک بیوگی ،کودک مطلقگی ،کودک

در بیش تر فعالیت هایی که جهت کاهش آمار ازدواج های

سرپرستی ،کودک والدی و مواردی از این دست می شود .البته به

زودهنگام صورت می گیرد ،اولین گزینه هدف دختران هستند.

دلیل وجود و رواج ” صیغه“ ،بسیاری از ازدواج
ها ،طالق ها و موارد مشابه از چرخه ثبت خارج
می شود و در بعضی موارد هم پیش از ثبت
واقعه ،واقعه دیگری رخ می دهد .به عنوان مثال
کودک بیوه می شود و چندی بعد بالفاصله
ازدواج می کند .هم چنین در سیستم آمارگیری
ضعف هایی وجود دارد؛ از جمله این که بسیاری
از ازدواج هایی که در سنین کودکی انجام می
شماره  82گیرد ،چندین سال پس از ازدواج منجر به طالق

در میان مردان  10تا  14سال باسواد،
 33723ازدواج و  1269طالق و به
همین ترتیب برای مردان بی سواد در
این سن اعداد  751و  41به ثبت رسیده

است .این در حالیست که در بیش تر
فعالیت هایی که جهت کاهش آمار
ازدواج های زودهنگام صورت می گیرد،
اولین گزینه هدف دختران هستند.

و 83
اسفند 96
و فروردین در جدول ارائه شده هم چنین آمارهای قابل توجه دیگری نیز به
97
چشم می خورد .در میان مردان  13تا  14سال باسواد00720 ،

می شود که در سیستم آمارگیری سن وقوع ازدواج ثبت نمی گردد.

یکی از ویژگی های مطالعات آماری روشن
کردن واقعیت است تا بتوان به وسیله اعداد
دقیق ابعاد جدیدی از معضالت را شناسایی،
سنجش و بازنگری کرد تا شاید بتوان راهی
جهت مداخله جست.
به هر روی ازدواج زودهنگام چه برای پسران
چه برای دختران تحت تاثیر عوامل متعددی
هر سال با همان نرخ و روند ثابت  43هزار
مورد در سال در ایران ،هم چنان در حال

وقوع است .با آن که ماده  1341از ابتدای نگارش قانون مدنی با
تغییراتی روبه رو بوده است ،اما به نظر می رسد تالش نمایندگان
در دوره جدید تا اجرایی شدن و تصویب قانونی -که البته هم

چنان نواقصی دارد ،-راهی طوالنی و پر پیچ و خم است.

ازدواج و  1267طالق و به همین ترتیب برای مردان بی سواد در
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زنان

دختران خیابان انقالب و بازتعریف شیوه های مبارزه
نقدی بر تجمع هشت مارس مقابل وزارت کار
محتوای حرکت تعیین کننده می شد؛ زنان معترض به حجاب
مهرک کمالی
جامعه شناس

اجباری با اتهامات و مجازات های سنگین تری روبه رو می
شدند تا زنان معترض به تبعیض جنسیتی در اشتغال .با تمرکز
بر این دو حرکت موازی ،در این مقاله سعی می کنم نشان دهم

زمستان  ۱۰۶۹در ایران فصل آزمایش شیوه های تازه اعتراض

چطور می توان با تمکین به شکل سنتی فراخوان و تجمع

علیه وضع موجود در کنار شیوه های قدیمی بود .حرکت دختران

متمرکز ،خالقیت برآمده از تجربه ی فردی مبارزان عادی علیه

خیابان انقالب و تظاهرات دی ماه در نود شهر کشور ،بیش تر با

حجاب اجباری را کنار زد و هدف گیری علیه اقتدار مذهبی را

اتکا بر شیوه های تازه غیرمتمرکز و استفاده از شبکه های

کمرنگ کرد .به عبارت دیگر ،چگونه شکل و محتوای قدیمی

اجتماعی و روابط مجازی شکل گرفت .دختران خیابان انقالب به

تر مبارزه مقابل شکل و محتوای جدیدتر می ایستد و از توان آن

شکلی فردی و نمایشی و در سکوت اعتراض خود را نشان می

می کاهد.

دادند و تظاهرکنندگان شهرهای مختلف به شکلی خودجوش و

تقریباً همه میزگردها ،گفتگوها ،و مصاحبه های بعد از کشف

بدون سابقه و از دل فضای مجازی یکدیگر را می یافتند ،به

حجاب دختران خیابان انقالب را دیده ام و نوشته های مربوط

خیابان می رفتند و در کنار یکدیگر قرار می گرفتند .در مقابل،

به آن را خوانده ام .بیش تر گفتگوها و میزگردها دو وجه

اعتراضات دراویش ،کارگران ،و  ۴مارس مقابل وزارت کار از

مشترک دارند :رجوع به پیش زمینه تاریخی حرکت و پاک

الگوی فراخوان و تجمع و اعتراض سازماندهی شده مبتنی بر

کردن رد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و کارزارهای

آشنایی قبلی تبعیت می کردند که پیشینه ای چند ده ساله در میان

بالفصل از جمله آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید.

مبارزان دارد .اگرچه شیوه های قدیمی تر یا جدیدتر محتوای

در این میان کم تر دیده ام کسانی را که به افق های جدید

حرکت را تعیین نمی کردند اما هر چه حرکت رادیکال تر می شد،

مبارزاتی و شکل های جدید اعتراضی پیشنهاد شده توسط

شیوه جدید غیرمتمرکز فردی خطر کم تری پیش می آورد؛ خطر

دختران خیابان انقالب اشاره کنند .تنها استثنا در این میان مقاله

برای دختران خیابان انقالب که ساکت و نمایشی با حجاب

بسیار خوب نوشین احمدی خراسانی با عنوان ”دختران خیابان

ضروری و واجب شرعی در می افتادند کم تر از دراویش گنابادی

انقالب و نسل جدید کنشگران اجتماعی“ است که به ” بی

بود که با تجمع اعتراضی و درگیری رودررو فقط خواستار آزادی

واسطه گی“ (خودبسنده بودن و وابسته نبودن به دیگران)،

فرد هم کیششان بودند .با وجود شیوه یکسان اعتراض ،خطر برای

” خودمحورانه“ و ” خودنمایانه“ و ” نمایشی بودن“ حرکت

کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده شان بودند کم تر

هایشان اشاره می کند .وقتی با کلیدهایی که احمدی خراسانی

شماره 82
و 83
اسفند  96از کسانی بود که در تظاهرات  ۴مارس مقابل وزارت کار به تبعیض
و فروردین جنسیتی – خواستی فراگیرتر و رادیکال تر از پرداخت حقوق – می
97

پرداختند .در اعتراضات موازی و با گروه های هدف مشابه مثل

دختران خیابان انقالب و تجمع  ۴مارس مقابل وزارت کار،

در اختیار ما می گذارد به سراغ واقعیت می رویم ،می بینیم که
در ابتدا ساده و نمایشی بودن حرکت و سکوت زن مبارز،
ماموران و مسئوالن رژیم را گیج می کند :ارزشش را دارد
مقابلش موضع بگیریم؟ اما وقتی دختران دیگر در خیابان

11

خودنمایانه حجاب از سر می گیرند ،بهمنی است که خود رهبر

شود برای کم رنگ کردن مبارزه ای که این جا و اکنون در جریان

هم باید به میدان بیاید و بر ضد دین و حکومت اسالمی بودن

است .به تدریج ،نوع جدید مبارزه فردی متکی به نمایش و عکس

آن و کوتاه نیامدن در برابرش تاکید کند .مامورها باید استخوان

و فضای مجازی به دلیل امکان انتساب آن به کارزار چهارشنبه

کشف حجاب کنندگان را در خیابان بشکنند و دادگاه ها هم

های سفید خوار داشته می شود :می گویند بعضی روسری های

باید آن قدر مجازات کشف حجاب را سنگین کنند که کسی

رنگی (و نه سفید) شان را برداشته اند و برخی در روزی به جز

هوس تکرار به سرش نزند .می دانیم که در مورد خواست های

چهارشنبه روی سکو رفته اند .می گویند نوع برتر و پذیرفته

اقتصادی و اشتغال چنین نیست؛ به رغم جمع بزرگ تر و

اعتراض ،حضور از پیش اعالم شده در خیابان است؛ ولو با خطر

حرکت چشمگیرتر معترضان  ۴مارس وزارت کار ،نه به آن می

دستگیری اجتناب ناپذیر همراه باشد .وظیفه اصلی سازماندهی هم

توان تهمت ضد دین بست و نه شائبه ساختارشکنی و ضدیت

به عهده مدافعان زنان زحمتکش و کارگر است که با طرح

با رژیم به آن می چسبد.

مطالبات اقتصادی هدفی طبقاتی برای اعتراضات زنان تعریف

در میزگردها و مصاحبه ها و گفتگوها درباره دختران خیابان

کنند ،صرف نظر از این که خواسته های اقتصادی بر اعتراضات

انقالب ،حتما

نافی اقتدار مذهبی

ک سی ه ست

سایه می افکند و

که از طاهره

کمرنگش می کند.

قره العین یاد

در دو ماه فاصله

کند و کس

حرکت ویدا موحد

هم

تا  ۴مارس ،کسانی

هست که از

با حسن نیت تمام

ت ظا هرات ۴

خواست به حق

مارس ۱۰۳۹

” رفع تبعیض در

ب گو ید .ه مه

اشتغال“ را موضوع

د ی گری

معتقدند باید ریشه ها را جست و مفصل ها را به هم پیوست تا

اصلی تجمع روز زن اعالم می کنند و فراخوان می دهند؛ در

به یک استمرار مبارزاتی افتخار آمیز دست یافت .این رجوع به

فراخوان البته به ” حجاب اجباری“ و“ حق مالکیت زنان بر بدن

ریشه ها گاه آن قدر طوالنی می شود که حرکت های بالفصل

خودشان“ هم اشاره شده اما خواست های اقتصادی اهمیت درجه

متصل به زمان حال نادیده گرفته می شوند :وجه حماسی

اول دارند .به عالوه ،درخواست تجمع در یک مکان و زمان خاص

زندگی و مبارزات قره العین جایی برای اشاره به مسیح علی

فاقد امکانات جدیدی بود که حرکت های فردی و متفرق و پیش

نژاد و شاپرک شجری زاده باقی نمی گذارد .معصومیت و

بینی ناپذیر دختران خیابان انقالب در اختیار اعتراض کننده می

آرمانگرایی شرکت کنندگان در تظاهرات صدها هزار نفره ۴

گذاشت .این امکانات در بیانیه ای که چند روز پس از فراخوان اول

مارس  ۱۰۳۹را به هیچ رو نمی توان همردیف حرکت نمایشی

با عنوان ”در خانه نمی مانیم“ منتشر شد و از همگان می خواست

فردی ویدا موحد و همگنانش گذاشت .می بینیم که درست

که  ۴مارس به خیابان ها بیایند ،لحاظ شده بود .این بیانیه که
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زنان

انقالب ،در خیابان های دیگر ،در شهرهای دیگر ،در سکوت اما

همین جا نام قره العین و یاد زنان  ۴مارس  ۱۰۳۹زمینه ای می
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زنان

روی خصلت متفرق بودن و بی سازمانی ناگزیر بزرگداشت روز زن

درست زمانی که دختران خیابان انقالب شکل های جدیدی از

انگشت می گذاشت در سایه فراخوان تجمع مقابل وزارت کار ماند

حرکت نمایشی فردی ،غیرمتمرکز ،و غیرقابل پیش بینی مکانی

و نتوانست مخاطبان خود را پیدا کند .نمی دانیم اگر  ۴مارس

و زمانی را باب کرده بودند ،رجوع به سنت تشکیالتی و خیابانی

فراخوان تجمع وزارت کار داده نشده بود ،تا چه حد شاهد

 ۴مارس  ۱۰۳۹در تجمع وزارت کار گامی بود به عقب .از لحاظ

ابتکارهای بیش تری شبیه آن چه در واگن های مترو اتفاق افتاد،

محتوای حرکت نیز جنبش زنان علیه حجاب اجباری سیاسی تر

می بودیم .نمی دانیم چه کسانی تا چه حد خود را آماده آمدن به

و رادیکال تر از حرکت در جهت خواست های اقتصادی زنان

خیابان ها و کنش های فردی علیه حجاب اجباری کرده بودند اما

کارگر بود .خواست های اقتصادی و حقوقی زنان کارگر در بیش

به رغم تصمیم اولیه شان به تجمع پیوستند یا برای پرهیز از

تر موارد نه تنها تعارضی با قدرت مسلط پیدا نمی کند که همین

دودستگی کنار کشیدند و در خانه ماندند.

امروز ،و اتفاقاً در جهت کمرنگ کردن خواست های رادیکال تر

مدافعان فراخوان می گویند پس از انقالب ،بزرگداشت  ۴مارس

رفع حجاب که ریشه فقهی و ضد زن قوانین جمهوری اسالمی

هیچ گاه تعطیل نشده است .درست می گویند و

را نشانه می گیرد ،می تواند همزمان از طرف

خود من شاهدی بر این ادعا هستم .در تمام قریب

خامنه ای و روحانی و خاتمی و احمدی نژاد و

به  ۱۳سال اخیر ،جمع هایی در خانه ها و مکان

صادق الریجانی تایید شود .آن جایی این

های خصوصی روز زن را جشن گرفته اند .تغییر

خواسته ها رادیکال می شود که با مبانی

شرایط اجتماعی و در راس آن اعتراضات دی ماه

مذهبی رهبران رژیم متعارض است مثل ”حق

و تظاهرات کارگران و قیام دراویش به فعاالن

مالکیت زنان بر بدن خود“ و این همان جایی

حقوق زنان این اعتماد به نفس را داد که فراخوان

است که فراخوان تجمع وزارت کار فراتر از

تجمع بدهند .اما بی تردید چیزی که به فراخوان

تزهای طبقاتی رفته است :این حق فقط

دهندگان ،فراتر از اعتماد به نفس ،امکان دعوت

خواسته زنان کارگر نیست و نه تنها می تواند

داد حرکت دختران خیابان انقالب در نفی حجاب

خواسته مشترک آنان و زنانی از طبقات دیگر

اجباری بود .دختران خیابان انقالب بودند که خودآگاهی زنانه را

باشد ،بلکه تعرضی است به ایدئولوژی حاکم ،همان طور که

زنده کرده و به عرصه آوردند .هر فراخوان تجمعی روی مشارکت

حجاب اجباری چنین است.

گروهی حساب می کند و دختران خیابان انقالب بودند که شجاعت

پدیده هایی نقطه عطفند؛ مسلماً ریشه در گذشته دارند اما دیگر

را سکه روزگار کرده و بر شمار کسانی که امسال حاضر شدند خطر

پدیده ها را باید با منطق جدیدی که آن ها گذاشته اند و در

را به جان بخرند و به تجمع وزارت کار بیایند ،افزودند .اما در

فضای جدیدی که آنه ا آفریده اند دید و سنجید و تحلیل کرد.

فراخوان نامی از دختران خیابان انقالب و خواسته مشخصشان نبود.

پدیده دختران خیابان انقالب از این گونه است .می توان ریشه

فراخوان تاکیدی بود بر این که خواست های بالفصل اقتصادی و

هایش را تا قره العین عقب برد اما شباهتی اگر در میان است در

شماره  82اشتغال و حل مسئله دستمزد و معیشت برای زن کارگر فوری تر از

نابهنگامی و جسارت و نوآوری است که هم قره العین را قره

مقابله با حجاب اجباری است ،اگرچه احتماالً فراخوان دهندگان می

العین کرد و هم ویدا موحد را ویدا موحد کرده است .دختران

و 83
اسفند 96
و فروردین دانستند که تمرکز بر مبارزه حجاب اجباری زودتر راه را بر تغییر در
97
حکومت یا رهایی از حکومتی می گشاید که بنا به آموزه های

فقهی اش یکسره ضد زن است.

خیابان انقالب قواعد را تازه کرده اند؛ با آن ها اعتراضِ آرامِ
عریانِ ریشه ایِ ضد حکومتی متولد شده است که در سایه آن

باید اشکال قدیمی حرکت را بازتعریف کرد.
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فرهنگی
شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97
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زنان

”حجاب اجباری“ ،گسترده ترین تبعیض جنسی-جنسیتی
به خیابان ها آمدند و پوشش اجباری را به چالش کشیدند ،تا
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

زنان جوان و شجاعی که امروزه به صورت فردی در فضای
عمومی دست به اعتراض به حجاب اجباری می زنند .این مبارزه
برای حق انسانی زنان برای انتخاب پوشش خود هیچ گاه تداوم

بعد از قریب یک دهه آتشی که به ظاهر در خاکستر بی کنشی

خود را از دست نداده است.

پنهان مانده بود ،بار دیگر زبانه کشید .بعد از آخرین گردهمایی

پروین اعتصامی در قصیده ”گنج نسوان“ می گوید:

زنان به مناسبت  0مارس  17-اسفند  ،-1000بار دیگر زنان و

”خسروا ،دست توانای تو آسان کرد کار

مردان برابری طلب در برابر وزارت کار اجتماع کردند تا مطالبات

ور نه در این کار سخت ،امید آسانی نبود

خود را مبنی بر حقوق شهروندی خود در فضای عمومی بیان

شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای

نموده و دولت را موظف به پاسخگویی قلمداد کنند.

ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود“...

خواست آزادی پوشش ،خواستی است که زنان ایران بیش از 103

بحث حجاب بحثی سیاسی است که کیان نظام اسالمی به آن

سال پیش آن را مطرح نمودند و برای آن نیز هزینه داده اند .از

وابسته است .در بعدی گسترده تر در جهان امروز که شاهد

طاهره قره العین متولد  1200که یکی از نخستین زنانی بود که به

افراط گرانی مذهبی در کلیه مذاهب هستیم ،تعریف و بازتعریف

خواست و اراده خود پوشش اسالمی را نپذیرفت ،تا تاج السلطنه که

جایگاه زنان در جامعه ،حقوق انسانی زنان ،مشارکت اجتماعی

در مجالس بی حجاب ظاهر می شد ،تا پروین اعتصامی متولد

زنان و پوشش زنان گفتمانی است که به نیروهای واپسگرای

 1200که در

مذهبی هویت و

اشعار خود پدر-

فاعلیت می دهد.

مردساالری را

ا گرچه ا مروز در

به انتقاد گرفته

جهان و در تمام

و ح جاب را

کشورهای اکثریت

سمبل تحقیر و

م س ل مان ،ا سالم

در درجه دوم

سیاسی ،بنیادگرایانه،

قرار دادن زن

جزم اندی شانه و

می

واپسگر الگو های

دانست ،تا خاله

اسالمی را در برابر

ا یرا نی

شماره 82
و 83
اسفند  96مادر  77ساله
و فروردین من که از اولین
97

الگوهای فرهنگی
غرب قرار می دهد،

زنان پرستاری بود که با کاله به کار پرستاری مشغول شد و هیچ

اما مسیحیت بنیادگرا و یهودیت بنیادگرا نیز در تعریف و

گاه نیز ازدواج نکرد ،تا زنانی که در اولین  17اسفند بعد از انقالب

بازتعریف جایگاه زن در جامعه با اسالم سیاسی هم پای هستند.
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مسلمان متفاوت است .در عربستان سعودی ،عراق ،تونس،

در محیط کار با حجاب و روسری حضور یافته بود .دادگاه عالی به

ترکیه و ایران مفهوم حجاب متفاوت بوده زیرا حجاب در بستر

سود این دختر جوان رای داد.

فرهنگی هر جامعه شکل خاص خود را می گیرد.

پوشش اجباری به طور روشن نقض حقوق انسانی زنان ،نقض

از سوی دیگر حجاب و انتخاب پوشش نیز توسط کسانی که

آزادی و حق انتخاب است .حجاب اجباری نباید تنها به پوشش

هویت اسالمی اتخاذ می کنند ،از دیدگاه های متفاوت می

اجباری تقلیل داده شود ،زیرا نمادی از نقض حقوق انسانی است

تواند برخورد گردد .از دکتر هتوت،

در حالی که در دنیای غرب بسیاری از

زنان

الزم به تذکر است که تعریف ” حجاب“ در جوامع اکثریت

آمریکا نیز رفت ،از کار برکنار کردن دختر جوان مسلمانی بود که

که فراگیر و گسترده است .از

پزشکی که رئیس انجمن اسالمی

پروندهای قضایی در زمینه پوشش اجباری مربوط به

کودکان دختر گرفته تا زنان سالمند،

لس آنجلس بود و چند سال پیش

تحمیل نوع خاصی از پوشش برای محیط کار است و در

مجرد ،متاهل ،غیر مسلمان ساکن

فوت کرد ،در جلسه ای راجع به اکثر مواردی که این امر به دادگاه کشیده شده ،مربوط به ایران تا ایرانیان و غیر ایرانیانی که
حجاب سوالی کردم .وی که خواست نوع خاصی از پوشش برای ازدیاد سود سرمایه داران حتی برای سفر به ایران می روند ،با
دخترش هم در لس آنجلس به و صاحبان کار در رستوران ها ،کاباره ها و بارها بوده است و این حجاب اجباری به عنوان
کار وکالت مشغول است ،در پاسخ زنانی که از نُرم های رسمی و غیررسمی پوشش که از نظر گسترده ترین نقض حقوق انسانی
به سوال من گفت” :باور اسالمی جنسی جلب کننده باشد ،سر باز زده اند ،مورد تبعیض قرار زنان مواجه اند .اگر حقوق دیگری
تنها در پوشش تقلیل نمی یابد“ .می گیرند .در چند سال اخیر مورد دیگری در زمینه نقش که در جامعه ایران مورد تعرض قرار
پوشش اجباری و تحمیلی اراده آزادی در محیط کار که به دادگاه عالی آمریکا نیز رفت ،از گرفته (از جمله قوانین خانواده،
آزاد زنان را برای انتخاب پوشش کار برکنار کردن دختر جوان مسلمانی بود که در محیط کار مهندسی جنسیتی ،چالش های زنان
خود بازمی دارد و حق انتخاب با حجاب و روسری حضور یافته بود .دادگاه عالی به سود
پوشش را که یکی از موازین
این دختر جوان رای داد.

مورد دیگر از تبعیضاتی که زنان

حقوق انسانی است ،نقض می

تجربه می کنند) ،بخش هایی از

در بازار کار و فضای عمومی و ده ها

کند.

جامعه زنان ایران را در بر می گیرد ،حجاب اجباری و تحمیلی

حجاب و حقوق اسالمی

نوعی از نقض حق انتخاب آزادانه و انسانی زنان است که چون

در حالی که در دنیای غرب بسیاری از پروندهای قضایی در

چتری عظیم تمام زنان و دختران جامعه را به بهای جنسیت آنان

زمینه پوشش اجباری مربوط به تحمیل نوع خاصی از پوشش

مورد تبعیض قرار می دهد و به عبارتی مبنای جنسی-جنسیتی

برای محیط کار است و در اکثر مواردی که این امر به دادگاه

دارد.

کشیده شده ،مربوط به خواست نوع خاصی از پوشش برای

گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر به پوشش

ازدیاد سود سرمایه داران و صاحبان کار در رستوران ها ،کاباره

اجباری به مثابه نقض حقوق انسانی به کرات اشاره نموده اند.

ها و بارها بوده است و زنانی که از ن ُرم های رسمی و

تبعیضاتی که مبنای جنسی -جنسیتی داشته باشد نقض موارد قید

غیررسمی پوشش که از نظر جنسی جلب کننده باشد ،سر باز

شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم چنین

زده اند ،مورد تبعیض قرار می گیرند .در چند سال اخیر مورد

میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیضی علیه زنان )(CEDAW

دیگری در زمینه نقش آزادی در محیط کار که به دادگاه عالی

است.
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زنان

حجاب اجباری نه تنها نماد بارز نقض حق انتخاب زنان است ،بلکه

” -1هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و ممانعت

به طور روشن حقوق زنان در زمینه آزادی بیان و اندیشه نیز هست

(دیگران) بیان دارد (حفظ کند).

و در تضاد آشکار با ماده  0و  26میثاق حقوق مدنی و سیاسی

 -2هر کس حق آزادی بیان دارد .این حق شامل آزادی کسب

است.

دانش ،گرفتن و دادن اطالعات و هر نوع عقایدی ،بدون توجه

ماده  0قید می کند ” :دولت های عضو این میثاق تعهد می نمایند

به چگونگی ارائه آن (آرایش) به طور زبانی و یا نوشتاری ،یا

گرافیتی بلک هند در خیابان های تهران

که برابری حقوق زنان و مردان در بهره مند شدن از تمام حقوق

چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب

سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده ،تضمین گردد“.

میکند ،باشد.

ماده  26قید می کند ” :تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و

 -0اعمال حقوق ارائه شده در بند  2این ماده که همراه با

بدون تبعیض مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در برابر قانون

وظایف ویژه و مسئولیت هاست ،ممکن است که تابع محدودیت

هستند .از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیضی را مانع شود و

های معینی قرار گیرید .این محدودیت ها فقط باید بنا به

شماره  82برای تمام افراد حفاظت های (حمایت های) موثر و مساوی علیه

و 83
اسفند 96
و فروردین مذهب ،عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید ،منشاء ملی یا اجتماعی،
97
دارایی ،تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگر تامین کند“.

هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،

ماده  17قید می کند:

ضرورت های ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد:
الف – برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب – حفظ امنیت ملی یا نظم و سالمت اخالق عمومی“.
جنبش زنان و حجاب اجباری

یکی از کنش های جمعی زنان در خالل قریب به  43سال
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کمپین نسلی از زنان را با فرهنگ حقوق انسانی زنان و

دیه ،حق شهادت ،حق حضانت ،حق ازدواج ،حق طالق و حق

کنشگری آشنا نمود و اگرچه هدف آن که جمع آوری یک

تابعیت نام برده شده بود و از حق انتخاب پوشش ذکر و نامی در

میلیون امضاء و ارائه دادن آن به مجلس برای تغییر قوانین،

میان نبود.

هدفی دست نیافتنی بود -چرا که جامعه ایران از سیستم و

ویژگی حرکات فردی که امروزه زنان جوان برای کسب آزادی در

ساختارهایی با موازین دمکراتیک
بهرهمند نیست ،-اما سبب رشد
ادبیات زنان ،فرهنگ سازی و
آشنایی با حقوقی که از آن
محروم هستند ،شد .این مسئله
بسیار نیز با ارزش بود ،اما پوشش
و حجاب اجباری هیچ گاه در این
تالش ها جایگاهی قابل توجه
کسب نکرد .شاید به بهای هزینه
گرانی بود که برای آن می
بایست پرداخت می شد؛ زیرا

شبکه ای از فعالین بود که به
طور عینی فعالیت می کردند.

نگاه تقلیل گرایانه به اهمیت و کلیدی بودن حجاب
اجباری ،هم چنین از جانب بسیاری از نیروهای مترقی
و چپ هم در نخستین حرکت دولت جمهوری اسالمی

در زمینه حجاب اجباری وجود داشت و اعتراض گسترده
زنان از جانب نیروها و گروه های سیاسی مورد حمایت
قرار نگرفت و به اعتباری مبارزه با امپریالیسم از جایگاه
برتری در مقابل حجاب اجباری برخوردار بود .به خاطر
دارم که در هفت سین حقوقی که از جانب برخی از
فعاالن کمپین در نوروز مطرح گشته بود از حق ارث،
حق دیه ،حق شهادت ،حق حضانت ،حق ازدواج ،حق
طالق و حق تابعیت نام برده شده بود و از حق
انتخاب پوشش ذکر و نامی در میان نبود.

زمینه پوشش نشان می دهند ،بسیار قابل
تامل است .زیرا این حرکات فردی که
برای زنانی که به آن دست می یازند،
هزینه های کالن نیز دارد ،نشانه ای از
امیدهای سوخته و باورهای زنان به
رهایی است که دیگر به هر گونه تغییری
در جامعه ایران از سوی صاحبان قدرت و
نظام جمهوری اسالمی امید نخواهند
بست.
در  0مارس  ،2310زنان و مردان برابری
خواه با شعارهایی نظیر ” نان ،کار،

آزادی“ و ” پوشش اختیاری“ از یکسو
خود را متعهد به پشتیبانی از مطالبات

نگاه تقلیل گرایانه به اهمیت و کلیدی بودن حجاب اجباری،

اقشار گوناگون زنان به ویژه در محیط کار دانسته و از سوی دیگر

هم چنین از جانب بسیاری از نیروهای مترقی و چپ هم در

در ماده  ، 17پوشش اختیاری را به مثابه یکی از مطالبات گسترده

نخستین حرکت دولت

زنان مطرح ساختند .از 21

جمهوری اسالمی در

ماده مطا ل بات زنان در

زمینه حجاب اجباری

فراخوان  0مارس می توان

وجود داشت و اعتراض

به روشنی دریافت کرد که

گسترده زنان از جانب

مطالبات درست و به حق

نیروها و گروه های

کمپین یک میلیون امضاء

سیاسی مورد حمایت

امروزه بسط و گسترش یافته

قرار نگرفت و به

و امروزه نسلی از زنان و

ا ع ت باری م بارزه با

تجمع مقابل وزارت کار به مناسبت روز جهانی زن

امپریالیسم از جایگاه برتری در مقابل حجاب اجباری برخوردار

اندیشی های سیاست های واپسگرایانه که تاریخ مصرف آن ها

بود .به خاطر دارم که در هفت سین حقوقی که از جانب

سپری شده و وعده های پوچی که قریب به  43سال تحقق نیافته،
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زنان

استقرار جمهوری اسالمی ،کمپین یک میلیون امضاء بود .این

برخی از فعاالن کمپین در نوروز مطرح گشته بود از حق ارث ،حق

مردان برابری طلب با جزم

شماره 82
و 83
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و فروردین
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زنان

از موضع پر توان و قدرت

یکی از این نقدها را بیان

حرکت کنند.

کرده و این خواسته ها را

زنان و مردان برابری

پی گرفته ایم“.

طلب با تاکید بر حقوق

این بیانیه و فراخوان 0

شهروندی ”در خانه نمی

مارس و آن چه که در

مانیم“  ،دوگانگی ” زن

رسانه های اجتماعی و به

خانه“ و ” مرد بیرون“ را

صورت نوشتاری انعکاس

به چالش کشیده ،خط

یافته ،حکایت از خیزش

قرمزهای فضای عمومی

نوینی است که در مطالبات

و فضای خصوصی را در

و کنش های عمومی و

هم شکسته و خواهان

فردی زنان صورت می

مشارکت اجتماعی و

گیرد و امیدبخش است.

اقتصادی زنان و زدودن

بیانیه فوق در پایان با

تبعیضاتی شدند که زنان

شجاعتی تحسین آمیز می

در جامعه کنونی ایران آن

نویسد ” :باید بتوانیم دست

را تجربه می کنند.

کم این یک روز از سال،

در بیانیه ” جمعی از

شهر را مال خود بدانیم و در

فعاالن حقوق زنان به

خیابان بیاییم و بی آن که

مناسبت  0مارس – در خانه نمی
مانیم“ به تاریخ  14اسفند 1076
آمده است ” :از حذف و به حاشیه
راندن خود در فضاهای عمومی
بگوییم ،یا از این حق بدیهی که باید
بتوانیم خود پوششمان را انتخاب
کنیم؟ از قوانین تبعیض آمیز بگوییم،
یا از فرهنگ رسمی که می خواهد با
ستایش مادری زنان را به ماشین
شماره  82فرزندآوری و فرزند پروری تقلیل
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

دهد؟ از بازار کاری بگوییم که زنان
در آن جایی ندارند ،یا از نظام
سیاسی که جایی برای زنان و

در بیانیه ”جمعی از فعاالن حقوق زنان به
مناسبت  8مارس – در خانه نمی مانیم“ به تاریخ 14
اسفند  1396آمده است” :از حذف و به حاشیه راندن خود
در فضاهای عمومی بگوییم ،یا از این حق بدیهی که
باید بتوانیم خود پوششمان را انتخاب کنیم؟ از قوانین

تبعیض آمیز بگوییم ،یا از فرهنگ رسمی که می خواهد
با ستایش مادری زنان را به ماشین فرزندآوری و فرزند
پروری تقلیل دهد؟ از بازار کاری بگوییم که زنان در آن
جایی ندارند ،یا از نظام سیاسی که جایی برای زنان و
سیاست زنانه ندارد؟ ما از اسفند  57تا اسفند  96هر بار
به شکلی یکی از این نقدها را بیان کرده و این
خواسته ها را پی گرفته ایم“.

سیاست زنانه ندارد؟ ما از اسفند  07تا اسفند  76هر بار به شکلی

بدهد.
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استخوانمان بشکند ،به خانه هایمان
بازگردیم“.
زنان و به ویژه زنان جوان در صف
مقدم برای جامعه نوین ایران قرار دارند.
نسلی که در بطن جامعه ایران پرورش
یافته ،امروزه دیگر تاب تحمل
تبعیضاتی را که تجربه می کند ،ندارد.
قوانین ایران چونان لباس تنگ و خفه
کننده ای برای روح جامعه زنان ایران
است .باشد تا اراده و عزم ،شجاعت و
جسارت برابری طلبان ،نوید جامعه ای
آزاد و دمکراتیک  -که در آن حقوق
کلیه انسان ها محترم شمرده شود،-

پرونده ویژه

اعتراض های دی ماه  ،۶۹مخاطرات و ضرورت ها

اجتماعی

دوم -این اعتراض ها نه تنها بسیار گسترده بودند ،بلکه سرعت
رشد یا فراگیری آن نیز بی مانند بود .نزدیک ترین تجربه ای

بهنام دارایی زاده

که خیلی از ما ممکن است به یاد داشته باشیم ،اعتراض های

حقوقدان

سال  ۴۴یا ”جنبش سبز“ است .جنبش سبز با آن که حول یک

در این یادداشت تالش می شود تا ضمن معنا کردن اعتراض های

خبر یا رخداد سیاسی (اعالم نتایج انتخابات) شکل گرفت و از

سراسری دی ماه گذشته ،به ضرورت ها و نیز مخاطراتی که در

این نظر قابلیت تهییج عمومی داشت؛ اما سرعت رشد و

برابر خیزش های اعتراضی کنونی در ایران است ،اشاره شود.

فراگیری آن نسبت به رخدادهای دی ماه گذشته پایین تر بود.

واقعیت این است که بدون به دست دادن چنین تحلیلی ،نمی شود

در حوادث دی ماه گذشته ،در کم تر از  ۱۴ساعت ،بدون آن که

درباره آینده یا ضرورت های وضعیت حاضر صحبت کرد .بنابراین در

رویداد خاصی اتفاق افتاده باشد ،ده ها شهر کوچک و بزرگ

این یادداشت ابتدا به چیستی این اعتراض ها پرداخته می شود و

درگیر شدند و خواست ها و مطالباتی رادیکال را پیش کشیدند.

سپس به مخاطرات و ضرورت های حاضر اشاره خواهد شد.

سوم -سومین خصیصه مهم رخدادهای دی ماه ” ،۶۹رادیکال“

ویژگی ها

بودن آن بود .به این معنا که باز برخالف ”جنبش سبز“ ،شعارها

درباره خصایص یا ویژگی های اعتراض های
دی ماه  ۶۹در ایران ،به خصوص در قیاس با

خصیصه مهم رخدادهای دی ماه ،۶۹
”رادیکال“ بودن آن بود .به این معنا که باز

یا مطالبات مردم ،از همان ابتدا،
” تمامیت جمهوری اسالمی“ را نشانه
گرفته بود .تقریبا هیچ شعار اصالح

اعتراض های سال  ۴۴یا ” جنبش سبز“  ،برخالف ”جنبش سبز“ ،شعارها یا مطالبات مردم،
طلبانه ای مطرح نشد .از سوی دیگر،
صحبت های زیادی شده است .بنابراین از همان ابتدا” ،تمامیت جمهوری اسالمی“ را
تقریبا هیچ شعار مشترکی هم با
خیلی روی این موضوع مکث نخواهد شد و نشانه گرفته بود .تقریبا هیچ شعار اصالح طلبانه
”جنبش سبز“ در میان نبود .حتی همان
صرفا گذرا به برجسته ترین ویژگی های این ای مطرح نشد .از سوی دیگر ،تقریبا هیچ شعار
شعار محوری و آشنای ” :یا حسین/
جنبش اشاره می شود.
مشترکی هم با ”جنبش سبز“ در میان نبود .حتی
میرحسین“ یا ”اهلل اکبر“های شبانه نیز
یکم -واقعیت این است که ” گسترد گی“
همان شعار محوری و آشنای” :یا حسین/
 به رغم این که کماکان مسئلهاعتراض های دی ماه  ۶۹مهم ترین میرحسین“ یا ”اهلل اکبر“های شبانه نیز -به رغم
”حصر“ سرجایش هست ،-مطرح نشد.
خصیصه این حرکت بود .در تاریخ معاصر این که کماکان مسئله ”حصر“ سرجایش
چهارم ” -نداشتن رهبری“ نیز نکته
ایران ،یعنی از انقالب مشروطه به این سوی،
هست ،-مطرح نشد.
دیگری است که بسیاری از تحلیلگران
شماره  82شما هیچ حرکت اجتماعی-سیاسی دیگری را
به درستی بر روی آن انگشت گذاشته اند .اما در مقایسه با سه
و  83نمی توانید سراغ دهید که هم زمان در بیش از  ۴۳شهر ،و حتی در
ویژگی پیشین ،به باور نگارنده آن چنان ” خاص“ یا محوری
اسفند  96برخی از مراکز روستایی ،اعتراض های رادیکال ضددولتی صورت

و فروردین
97

گرفته باشد .در جریان ”انقالب مشروطیت“ که هیچ ،حتی در قیاس

نیست .واقعیت این است که حرکت های اعتراضی پرشماری را

با انقالب  ۳۹نیز دامنه اعتراضات دی ماه  ۶۹بی مانند است.

در همین تاریخ معاصر منطقه می توان نشان داد که بدون
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آشناترین نمونه از این دست ،خیزش های موسوم به

این جنبش طبقه کارگر نبود .یا دست کم ”طبقه کارگر صنعتی“

”بهارعرب“ در مصر و تونس است که به سقوط حکومت های

در معنای سنتی و کالسیک آن ،این جنبش را رهبری یا

دیرپای ”مبارک“ و ”بن علی“ انجامید.

نمایند گی نمی کرد .تردیدی نیست که اعتراض های کارگری

هر چ ند

در

روز ها

حرکت های

گسترده ترین

اعتراضی دی

وجه اش در

ماه  ۶۹ایران

جریان است .با

بدون رهبری

حال،

ا ین

س یا سی

اعتراض های

نمادین شکل

دی ماه  ۶۹را

گر فت ،ا ما

ن می

توان

پنهان نمی

م ش خ صا

توان کرد که

” طبقه کارگر“

نقش ” شبکه

ا یران ن س بت

های اجتماعی“ بسیار پررنگ تر بود .برخی از کانال های

اجتماعی

به هر روی،

ایران ،در این

پرونده ویژه

رهبری خاصی شکل گرفتند و از قضا موفق هم بوده اند.

باشد؟

به

داد .هرچند کارگران نیز ،در کنار سایر ناراضیان اقتصادی ،در

” تل گرامی“  ،مشخ صا ” آمدن یوز“

جریان این اعتراض ها حضوری

توانستند با انتشار گسترده اخبار یا

این جنبش طبقه کارگر نبود .یا دست کم ”طبقه

جدی و پررنگی داشتند؛ اما اشتباه

ویدئوهای اعتراض ها ،در تهییج یا

کارگر صنعتی“ در معنای سنتی و کالسیک آن ،این

است اگر گمان کنیم که طبقه کارگر

حتی جهت گیری اعتراض ها نقش جنبش را رهبری یا نمایندگی نمی کرد .تردیدی نیست ایران ،نمایند گی یا رهبری این
داشته باشند؛ مسئله ای که جا دارد به

که اعتراض های کارگری ایران ،در این روزها در

اعتراض ها را در دست داشته است.

طور جداگانه درباره آن تحلیل داد.

گسترده ترین وجه اش در جریان است .با این حال،

اجازه دهید مثالی بیاورم :استان یزد،

چیستی یا ماهیت اعتراض ها

اعتراض های دی ماه  ۶۹را نمی توان مشخصا به

صنعتی ترین استان ایران است.

درباره ماهیت یا درون مایه اعتراض ”طبقه کارگر“ ایران نسبت داد .هرچند کارگران نیز ،در برآورد می شود که  ۹۹درصد
های دی ماه  ۶۹بحث های زیادی کنار سایر ناراضیان اقتصادی ،در جریان این اعتراض ها نیروهای کار در این شهر ( ،)1به
شده است؛ آیا این جنبش طبقاتی بود؟ حضوری جدی و پررنگی داشتند؛ اما اشتباه است اگر نوعی به بخش صنعت ،کارخانه ها و
آیا طبقه کارگر جامعه ایران بود که گمان کنیم که طبقه کارگر ایران ،نمایندگی یا رهبری مراکز تولیدی استان وابسته هستند؛
هدایت این حرکت های اعتراضی را

این اعتراض ها را در دست داشته است.

در دست داشت؟ واقعا چه نامی باید بر
این جنبش دی ماه گذاشت تا مُعرف ماهیت یا چیستی آن

اما با وجود چنین بافت جمعیتی-
اقتصادی ،یزد و سایر شهرهای این

استان ،در زمره آن انگشت شمار مناطقی بودند که در جریان
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شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

هیچ حرکت اعتراضی در این مناطق گزارش نشد.

توان کرد در جریان خیزش دی ماه این مناطق نیز ،بنا به

از سوی دیگر ،به نظر می رسد که ”حاشیه نشین های شهری“

دالیل مختلفی ،ساکت بود و شاهد اعتراض های خاصی نبوند.

هم جنبش دی ماه  ۶۹را نمایندگی نمی کردند .در واقع درست به

واقعیت این است که حرکت های اعتراضی دی ماه گذشته در

مانند کارگران ،گرچه حاشینه نشینان شهری نیز به حتم در این

ایران تا اندازه زیادی ” محلی“ بوده است .به این معنا که

اجتماعی

پرونده ویژه

اعتراض های دی ماه گذشته ساکت بودند .به این معنا که تقریبا

ناتوانی های اقتصادی در این مناطق گرد آمده اند .پنهان نمی

حرکت های پردامنه اعتراضی شرکت
داشتند ،اما نمی توان گفت که این گروه
یا این طیف از جامعه هدایت جنبش
اعتراضی دی ماه  ۶۹را بر عهده داشتند.
میلیون ها حاشیه نشین ،امروزه در اطراف
شهرهای بزرگ ،مشخصا در اطراف
تهران ،زند گی می کنند .در این سال ها،
به سبب سیاست های اقتصادی و
مشخصا سیاست های شهرسازی حاکم،
شماره  82شرایط به گونه ای پیش رفته است که به
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

طور مداوم بر جمعیت حاشیه نشین ها یا
این شهرک های تازه بنیاد افزوده شده

در این سال ها ،به سبب سیاست های اقتصادی و
مشخصا سیاست های شهرسازی حاکم ،شرایط به
گونه ای پیش رفته است که به طور مداوم بر
جمعیت حاشیه نشین ها یا این شهرک های تازه
بنیاد افزوده شده است .در واقع افراد بدون آن که از

پیش پیوند خاصی یا نزدیکی فرهنگی و پیشینه
مشترکی داشته باشند ،تنها از روی نیاز و ناتوانی
های اقتصادی در این مناطق گرد آمده اند .پنهان
نمی توان کرد در جریان خیزش دی ماه این مناطق
نیز ،بنا به دالیل مختلفی ،ساکت بود و شاهد
اعتراض های خاصی نبوند.

پیوندهای محلی یا خواست های
محلی و مشترک ،در آن نقش
برانگیزاننده داشته است .از مسئله آب
و خشکسالی ها و بحران های زیست
محیطی دیگر ،نظیر آلودگی هوا و
مسئله ریز گردها ،بگیرید تا تعطیلی
مراکز صنعتی محلی و غیره .امری که
به بیکاری های گسترده تر نیروی کار
محلی ،به ویژه در میان جوانان منطقه
انجامیده است.
این سخن قابل دفاعی است که
خواست ها یا مطالبات جنبش دی ماه

است .در واقع افراد بدون آن که از پیش پیوند خاصی یا نزدیکی

 ۶۹عمدتا اقتصادی بوده است؛ منتها از هنگامی این خواست ها

فرهنگی و پیشینه مشترکی داشته باشند ،تنها از روی نیاز و

”سیاسی“ می شوند که این ناراضیان اقتصادی می گویند شما
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مدیریتی و البته فساد سازمان یافته مالی و دولتی ،توان

دارایی های خود را از دست داده اند.

پاسخگویی به خواست های ابتدایی و وضعیت معیشت و

مخاطرات پیشِ رو

زندگی ما را ندارید.
توان برای این جنبش گذاشت؛ جنبش
” محذوفان“ است .این نام می تواند تا
اندازه زیادی گویای وضعیت حاکم یا
معرف چیستی و ماهیت آن باشد .این
جنبش آنانی بود که صدایی نداشته اند.
نیروهای سیاسی شناخته شده ،حتی آن
هایی که در اپوزیسیون هستند ،آنان را
نادیده گرفته اند.

می توان برای این جنبش گذاشت؛ جنبش
”محذوفان“ است .این نام می تواند تا
اندازه زیادی گویای وضعیت حاکم یا
معرف چیستی و ماهیت آن باشد .این

جنبش آنانی بود که صدایی نداشته اند.
نیروهای سیاسی شناخته شده ،حتی آن
هایی که در اپوزیسیون هستند ،آنان را
نادیده گرفته اند.

به نظر می رسد مهم ترین خطری که در
برابر جنبش اعتراضی  ۶۹ایران قرار دارد این
است که این اعتراض ها در جریان راست،
راست افراطی یا حتی فاشیستی ادغام شود.
واقعیت این است که چنین جریان هایی نه
فقط در داخل کشور ،بلکه در خارج از کشور
نیز فعال هستند .رسانه دارند و اتفاقا از قدرت
و نفوذ هم برخوردارند .از سویی دیگر ،پنهان
نمی توان کرد که در میان شعار و مطالبات
معترضان ،شعارهای نژادپرستانه یا ارتجاعی

آنان به درستی درک کرده اند در تداوم و استمرار این وضعیت،

نیز شنیده می شود .به این اعتبار ،خودفریبی است اگر گمان کنیم

هیچ شانسی برای آنان حتی برای بقایشان نیست .روز به روز

که حرکت اعتراضی دی ماه  ۶۹یک سر پیش رو و مترقی و در

وضعیت بدتر شده است و برنامه ها و وعده های اقتصادی نیز

آن نیروهای چپ ،پیش رو بوده اند.

راه به هیچ جایی نبرده است .آن ها می
بینند در سفره ای که وابستگان حاکم بر

اجتماعی

واقعیت این است که بهترین نامی که می

واقعیت این است که بهترین نامی که

پرونده ویژه

هیات حاکمه جمهوری اسالمی به سبب بی لیاقتی ،بی

در نهایت در البه الی چرخ دنده های یک اقتصاد فاسد و رانتی،

چنین جریان هایی نه فقط در داخل واقعیت این است نه تنها در ایران یا
کشور ،بلکه در خارج از کشور نیز فعال خاورمیانه ،بلکه در خود اروپا یا آمریکا هم

سرش نشسته اند ،هیچ سهمی برای آنان هستند .رسانه دارند و اتفاقا از قدرت و نفوذ هم همواره این احتمال هست که معترضان
قرار نیست باشد و حذف شده اند.
برخوردارند .از سویی دیگر ،پنهان نمی توان رادیکال خیابانی ،جذب نیروهای راست
خطا است اگر گمان کنیم این افراد الزاما کرد که در میان شعار و مطالبات معترضان ،افراطی شوند .این امر بارها و بارها ،به
فقیر یا تهی دستان شهری هستند .شعارهای نژادپرستانه یا ارتجاعی نیز شنیده ویژه در دوره هایی که نظام سرمایه داری
بسیاری از آنان ممکن است که در الیه می شود .به این اعتبار ،خودفریبی است اگر در بحران های جدی است؛ یا هنگامه
های نزدیک به طبقه متوسط یا حتی در گمان کنیم که حرکت اعتراضی دی ماه  ۶۹هایی که نیروهای چپ قادر نیستند
خود طبقه متوسط شهری جای گیرند .با یک سر پیش رو و مترقی و در آن نیروهای آلترناتیوی مطمئن و امیدبخش ارائه دهند؛
این وجود احساس می کنند که حذف
یا اساسا به واسطه سرکوب های سیاسی
چپ ،پیش رو بوده اند.
شده اند یا به حاشیه رانده شده اند.

(در خاورمیانه و غیره) صدا و حضوری در

مالباختگان موسسات مالی وابسته به سپاه و غیره ،مثال

جامعه ندارند؛ تکرار شده است .بنابراین دلیلی ندارد که در

مناسبی از این دست افراد هستند .گروه هایی که نمی توان آن

موقعیت فعلی ،در ایران ،در نبود نیروهای چپ و مترقی ،الزاما

ها را ” فقیر“ به معنای مرسوم آن قلمداد کرد .اندوخته ای

معترضان خیابانی مسیری درست را برگزینند .این خطری جدی

داشته اند و به این نهادهای مالی وابسته اعتماد کرده اند؛ اما

است که از همین ابتدا بایستی نسبت به آن هشدار داد.
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اجتماعی

پرونده ویژه

خطر دیگری که می تواند حرکت های اعتراضی کنونی در ایران

الزاما مترقی و پیش رو نباشد؛ به این معنا که هرچند این

را تهدید کند ،این است که این ”پتانسیل اعتراضی“ به جای آن

اعتراض ها تمامیت جمهوری اسالمی را نشانه گرفته اند ،اما

که در برابر

خواست ها یا

ج م هوری

مطالبات آن ها

اسالمی صف

الزاما مشروع و

آرایی کند در

قابل دفاع نباشد؛

برابر خودش

فر ضا گرا یش

بیاستند .به

های ا فرا طی

چه معنا؟ به

ناسیونالیستی در

این معنا که

آن برجسته تر

م ع تر ضان

شود و ما شاهد

ا ق ت صادی

هر چه

م ح لی

طرح
گ س ترده

در

ش هر های

تر

شعارهای عرب

کوچک ،بر سر منابع هر روز کم یاب شونده انرژی ،در برابر هم

ستیز ،افغان ستیز یا نظایر آن باشیم .یا در نهایت در نبود

بیاستند .بحران های زیست محیطی ،قطع نظر از این که علت یا

نیروهای چپ و مترقی ،این حرکت های اعتراضی در گفتار

عاملش چیست ،پیامدهای جدی سیاسی

غالب راست و نئولیبرال ادغام شود .به

-اجتماعی دامن گیری دارد .از موج های

بحران های زیست محیطی ،قطع نظر از این که هر روی این انتظار هست که فاصله

آتی مهاجرت که بگذریم؛ پیگیری اخبار

علت یا عاملش چیست ،پیامدهای جدی سیاسی -زمانی میان اعتراض ها –صرف نظر از

و گزارش های همین چند سال اخیر هم اجتماعی دامن گیری دارد .از موج های آتی مهاجرت ماهیت و جهت گیری آن ها ،-کم تر
نشان می دهد که در مناطق مرکزی و که بگذریم؛ پیگیری اخبار و گزارش های همین چند و مطالبات نیز از چیزی که هم اینک
خشک ایران تا چه اندازه شرایط همین سال اخیر هم نشان می دهد که در مناطق مرکزی و هست ،رادیکال تر شود.
االن هم بحرانی و پرتنش است .این

خشک ایران تا چه اندازه شرایط همین االن هم

البته روشن است که فاکتورهای مهم

تنش ها عالوه بر رشد خارجی ستیزی بحرانی و پرتنش است .این تنش ها عالوه بر رشد دیگری نیز در میان است؛ مهم ترین
(مشخصا افغان ستیزی) می تواند به خارجی ستیزی (مشخصا افغان ستیزی) می تواند به عاملی که باید بر سر آن صحبت کرد
درگیری های جدی محلی میان خود درگیری های جدی محلی میان خود مردمان بومی با چگونگی واکنش جمهوری اسالمی
مردمان بومی با هم بیانجامد .مردمانی هم بیانجامد .مردمانی که در تحلیل نهایی از قضا
شماره  82که در تحلیل نهایی از قضا هم زنجیر و
و 83
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و فروردین
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هم زنجیر و هم طبقه هستند.

هم طبقه هستند.

است .واقعیت این است که جمهوری
اسالمی ،هنوز کارت های زیادی برای
بازی دارد .از سوی دیگر ،به نظر می

چند پیش بینی کوتاه و نتیجه گیری

رسد که حاکمیت جمهوری اسالمی ،در جریان اعتراض های

انتظار می رود که حرکت های اعتراضی دی ماه  ،۶۹در کوتاه

دی ماه  ، ۶۹نه تنها با تمام توان سرکوب خود وارد نشد ،بلکه

مدت و میان مدت تکرار شوند .ممکن است که جهت گیری ها

حتی نیمی از آن را هم به کار نگرفت .به هر روی این واقعیتی
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مدیریت مهم و تاثیرگذار است؛ اما تنها زمانی می تواند به

با توجه به تحلیل و نیز تصویری که از آینده اعتراض ها در ایران

تغییرات اساسی و معنادار جامعه بیانجامد که توان یا ”مدیریت

ارائه شد؛ حال می توان در فضایی روشن تر به این پرسش

سرکوب“ نیز دچار بحران شود .به هر حال ،تا هنگامی که

کالسیک پرداخت که :چه باید کرد؟ به نظر می رسد پیروزی

جمهوری اسالمی ،یا هر نظام استبدادی دیگری ،بتواند هسته

یک ” سیاست خیابانی رادیکال“  ،در درجه اول در گرو مداخله

مرکزی سرکوب را حفظ و مدیریت کند  -با وجود آن که

جدی تر عناصر پیش رو و مترقی است .واقعیت این است که

بحران های مشروعیت و کارایی جدی است ،-کماکان می

خطر ادغام در گفتار راست یا نیروهای ناسیونالیست افراطی جدی

تواند در قدرت بماند.

است .باید نسبت به قدرت گیری این نیروها که تنها با جمهوری

اشاره شد که جمهوری اسالمی در برخورد با ناراضیان

اسالمی مشکل ” سیاسی“ دارند و از کنار نقد جدی اقتصاد-

اجتماعی -سیاسی هنوز کارت

پرونده ویژه

هیچ ساختار سیاسی تغییر نخواهد کرد .بحران کارایی یا

بسازند.

اجتماعی

تاریخی است که به صرف وجود پتانسیلی ناراضی در جامعه،

سلیمانی یا سایر چهره های سپاه ،قهرمان هایی ملی-میهنی

سیاسی آن می گذرند ،هشدار داد.

های زیادی برای بازی دارد.
طبقه متوسط ایران ،هنوز چیزهای زیادی برای از دست در پایان به نظر می رسد که باید بر
” دامن زدن به دغدغه های دادن دارد .به این معنا که به هر قیمتی حاضر نیست امنیت روی این نکته تاکید داشت که
امنیتی“ یا هراس افکنی ،می اقتصادی یا از آن بدتر جانی اش تهدید شود .برای مثال ،اگر تخطئه یا تحقیر طبقه متوسط ،می
تواند یکی از این ابزارهای

بُمبی در یکی از خیابان ها یا میدان های اصلی تهران

تواند خطایی تاریخی باشد .هرچند

کارآمد در راستای کن ترل منفجر شود یا عملیات هایی شبیه به آن چه که القاعده و این سخن قابل دفاعی است که
اجتماعی باشد.
داعش در اروپا انجام دادند ،در تهران طراحی و اجرا شود ،طبقه متوسط ایران ،این قابلیت را
واقعیت این است که طبقه اصال دور از ذهن نخواهد بود که بخش های قابل مالحظه دارد که از طریق تحریک دل
متوسط ایران ،هنوز چیزهای ای از جامعه ،به ویژه در میان طبقه متوسط یا باال -به رغم نگرانی های امنیتی اش ،پشت
زیادی برای از دست دادن دارد .آن که سبک زندگی به کل متفاوتی با حاکمیت دارند ،-جمهوری اسالمی بیاستد؛ اما به این
به این معنا که به هر قیمتی پشت جمهوری اسالمی یا سیاست های منطقه ای آن اعتبار نبایستی این طبقه را نادیده
حاضر نیست امنیت اقتصادی یا بیاستند و در نهایت از امثال پاسدار قاسم سلیمانی یا سایر
از آن بدتر جانی اش تهدید شود .چهره های سپاه ،قهرمان هایی ملی-میهنی بسازند.

اسالمی خواند .کاری که باید کرد

برای مثال ،اگر بُمبی در یکی از

این است که از میان فعاالن این

گرفت یا آن را هم دست جمهوری

خیابان ها یا میدان های اصلی تهران منفجر شود یا عملیات

طبقه ،برای پیش برد خواست ها و مطالبات آنان ،نظیر حقوق

هایی شبیه به آن چه که القاعده و داعش در اروپا انجام دادند،

زنان ،حقوق دگرباشان جنسی ،آزادی های فردی ،پوشش

در تهران طراحی و اجرا شود ،اصال دور از ذهن نخواهد بود که

اختیاری و غیره در برابر جمهوری اسالمی یارگیری کرد و این

بخش های قابل مالحظه ای از جامعه ،به ویژه در میان طبقه

عرصه ها را به نیروهای راست و نئولیبرال وانگذاشت.

متوسط یا باال -به رغم آن که سبک زندگی به کل متفاوتی با
حاکمیت دارند ،-پشت جمهوری اسالمی یا سیاست های
منطقه ای آن بیاستند و در نهایت از امثال پاسدار قاسم

پانوشت:
.1

تعلق  67درصدی جمعیت استان به جامعه کارگری ،وبسایت اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ۱۴ ،مهر ماه ۱۰۶۹
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پرونده ویژه

نیروی معترض و نیروی سرکوب؛
کدامیک بیش تر تجربه انباشت می کند؟

اجتماعی

مشروعیت بخش خویش می دانست و در برابر جریان اصالح
طلب درون خود آن ها را به رخ می کشید که محرومان اند و

رضا علیجانی

در دفاع از انقالب (اسم مستعار جریان والیی) و دفاع از کشور

روزنامه نگار

تا پای جان ایستاده اند و همانند پایگاه رقیب ،شمال شهری

در دی ماه  76جوانان و میانساالن جان به لب رسیده کم در آمدی

های مرفه بی درد نیستند .سیلی واقعیت در ابتدای اوج گیری

در حدود صد شهر در نقاط مختلف کشور به صحنه آمدند و

اعتراضات اما خیلی سخت بود.

اعتراضات اقتصادی و اجتماعی خویش را به کلیت ساختار قدرت

از دهه های پیش همیشه گفته می شد این انقالب ،انقالب

پیوند زدند.

محرومان و مستضعفان و پابرهنگان است و یک موی آنان به

این اعتراضات در ابتدا با خام اندیشی و تحریک مخالفان سرسخت

هزاران تن از کاخ نشینان می ارزد .مستضعف پناهی و شعار از

دولت در مشهد استارت زده شد تا شاید با تحت فشار قرار دادن

عدالت و محرومیت زدایی ،جدا از این که از اهداف انقالب بود

دولت آن را مجبور به پرداخت بدهی موسسات مالی کنند که

از شعارها و ابزارهای جریان راست والیی در برابر شعار آزادی

بدهکاران شان از مدت ها پیش به اعتراض در کف خیابان های

و دموکراسی بود که جریان رقیب پرچم خویش کرده بود .حاال

کشور بودند و بدین طریق دولت را
تیغ بزنند و بدهی افراد مشکوک و
ناشناسی که پشت این موسسات

از دهه های پیش همیشه گفته می شد این
انقالب ،انقالب محرومان و مستضعفان و پابرهنگان است
و یک موی آنان به هزاران تن از کاخ نشینان می ارزد.

گویی آتش در درون خیمه خودش
افتاده بود.
و نیز؛ در طول سالیان اخیر و در
جریان مشروعیت سازی برای

هستند ،از جیب دولت(و در واقع ملت) مستضعف پناهی و شعار از عدالت و محرومیت زدایی ،جدا از
حکومت و تربیت نیروی پا به
بپردازند (و البته در نهایت هم موفق این که از اهداف انقالب بود از شعارها و ابزارهای جریان
رکاب برای حفظ قدرت در پایگاه
شدند!) .آن ها شاید اهداف باالتری راست والیی در برابر شعار آزادی و دموکراسی بود که جریان
های مختلف بسیج و دیگر انواع
نیز علیه دولت داشتد .اما این رقیب پرچم خویش کرده بود .حاال گویی آتش در درون خیمه
نیروهای لباس شخصی که بتوان
ماجراجویی ابلهانه به سرعت آتش در
خودش افتاده بود.
آن ها را در هر زمان که الزم شد
خرمن نارضایتی اقشار کم درآمد در و نیز؛ در طول سالیان اخیر و در جریان مشروعیت سازی
چماق به دست به خیابان کشاند و
جای جای میهن زد و آه در سینه برای حکومت و تربیت نیروی پا به رکاب برای حفظ قدرت
علیه مخالفان به کار گرفت نیز
مانده طول سالیان آن ها را ،به در پایگاه های مختلف بسیج و دیگر انواع نیروهای لباس
سال ها و سالهاست که محور
شماره  82فریادی رسا و تند تبدیل کرد.
شخصی که بتوان آن ها را در هر زمان که الزم شد چماق
و 83
تبلیغات بر آمریکا ستیزی از یک
بهت
ابتدا
در
حکومت
العمل
عکس
اسفند 96
به دست به خیابان کشاند و علیه مخالفان به کار گرفت
سو و محروم و مظلوم ستایی از
و فروردین بود .جدا از این که می دانست
97

استارت اولیه اش را خودی ها زده اند ،اما مسئله مهم تر این بود

سوی دیگر استوار بوده است .حال همان محرومان و مظلومان

که کسانی به خیابان آمده بودند که تاکنون پایگاه رای و صف

سر به عصیان و اعتراض برداشته بودند.
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اجتماعی

به همین دلیل اعتراض پایگاه رای و اقشار کم درآمدی که به

مدیریت و تاحد امکان مدا را داده است.

زعم حکومت جمعیت راهپیمایی های مشروعیت بخش قدرت

در همین امتداد شنیده می شد که در شورای عالی امنیت ملی

اند ،در ابتدا همدلی هایی را نیز در بخش دیگری از اتکای

نیز تقاضای دخالت سپاه پذیرفته نشده و ابراز گردیده که دولت

اجتماعی جریان والیی یعنی همان
نیروهای شبه نظامی نیز بر می

و نیروی انتظامی خود مسئله را
از محافل رسانه ای در تهران شنیده می شد که

مدیریت خواهند کرد .البته شنیده

انگیخت .روحانیون حکومتی و ائمه مسئولیت برخورد و مدیریت اعتراضات بر عهده دولت برعکسی نیز در محافل مطبوعاتی
جمعه نیز که سال ها بر همین ساز قرار داده شده و دولت نیز به نیروی انتظامی دستور مطرح بود که سپاه نیز خود
مدیریت و تاحد امکان مدا را داده است.
نواخته بودند هم دچار گیجی شده
اشتیاقی برای ورود نداشته است؛
بودند .آن ها نیز یا صادقانه و یا به در همین امتداد شنیده می شد که در شورای عالی امنیت چرا که نمی خواسته بیش از این
مصلحت و برای نیش زدن به دولت ملی نیز تقاضای دخالت سپاه پذیرفته نشده و ابراز حیثیتش در انظار عمومی لکه دار
با جمعیت معترض به مشکالت و گردیده که دولت و نیروی انتظامی خود مسئله را مدیریت شود .این شنیده ها غیرقابل
فشارهای اقتصادی همراهی ها و

خواهند کرد .البته شنیده برعکسی نیز در محافل

ارزیابی هستند.

همدلی هایی نشان دادند .اما به مطبوعاتی مطرح بود که سپاه نیز خود اشتیاقی برای ورود به هر روی بعد از مدت کوتاهی
تدریج شکل و روند مسائل رنگ نداشته است؛ چرا که نمی خواسته بیش از این حیثیتش شعارها تندتر و رفتارها نیز رادیکال
در انظار عمومی لکه دار شود.
دیگری به خود گرفت.
تر شد .این امر باعث می شد که
از محافل رسانه ای در تهران شنیده

ابراز همدلی ها کمتر و محتاطانه

می شد که مسئولیت برخورد و مدیریت اعتراضات بر عهده

تر شود و نحوه برخوردها نیز آشکارتر و خشن تر.

دولت قرار داده شده و دولت نیز به نیروی انتظامی دستور

نکته مهم دیگری که هم در نحوه انجام تظاهرات ها و هم در
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نحوه برخورد با آن ها موثر بود ،این بود که بسیاری از این

همان موقع در مصاحبه ای با رادیو فردا مطرح کردم که این دو

تجمعات اعتراضی در شهرستان ها و به خصوص شهرستان های

طرح مکمل یکدیگر و برای برخورد با اعتراضات احتمالی

کوچک برگزار می شد که بسیاری افراد

اجتماعی

از هر دو سوی ماجرا همدیگر را می

اقتصادی است.
سپاه و بسیج از قبل انتظار اعتراضات و شورش

خاتمه

شناسند .همین امر باعث می شد های اقتصادی را داشتند .هر چند نه به این سرعت و حال با کنار هم قرار دادن این چند
ریسک و خطر امنیتی حضور در وسعت .ده روزی قبل از شروع اعتراضات ،سپاه اعالم نکته می توان نحوه برخورد با
تجمعات باالتر باشد در نتیجه افراد کرد بنا بر طرحی جدید می خواهد برای ایجاد امنیت اعتراضات دی ماه را بررسی نمود:
جان به کف تر کم تری حاضر به در شهرها ورود کند .وزارت کشور البته اعالم نمود در



حضور باشند و هم چنین سرکوبگران این باره خواسته ای از سپاه نداشته است .هم چنین

بخشی از شعارهای انقالب علیه

عدالت طلبی و مستضعف پناهی

نیز راحت تر توسط ناظران در صحنه بسیج اعالم کرد طبق طرحی می خواهد گشت های حکومت پیشین بوده است.
قابل شاسایی هستند.

محالت را سازماندهی کند .در همان موقع در



اقشار کم در آمد از نظر بخش

در این جا باید عنصر دیگری را هم به مصاحبه ای با رادیو فردا مطرح کردم که این دو طرح والیی حکومت تکیه گاه اصلی
این مجموعه افزود و آن این که مکمل یکدیگر و برای برخورد با اعتراضات احتمالی
ساختار قدرت و به خصوص بخش

اقتصادی است.

اجتماعی و پایگاه رای شان را تشکیل
می دهد.


امنیتی آن از سرکوب جنبش سبز نیز

شعار عدالت با رویکردی عمدتاً

”تجربیاتی“ اندوخته بود .حال بر اساس همین تجربیات سعی می

فریبکارانه و پوپولیستی توسط این جناح در برابر شعار

کرد نحوه برخورد و سرکوبش ” پیچیده تر“ از قبل باشد؛ به

آزادی و دموکراسی جریان مقابل (اصالحی-اعتدالی)

نحوی که کم تر از آن هنگام که
ناگهان غافلگیر شده بود ،به چشم بیاید

مطرح شده است.
اقشار کم در آمد از نظر بخش والیی حکومت تکیه



یکی از شعارهای هویت بخش به

و شکار دوربین ها شود که می تواند گاه اصلی اجتماعی و پایگاه رای شان را تشکیل می جریان والیی که نیروهای تحت امر و
بازتاب و انعکاس بین المللی و حقوق
بشری وسیعی بیابد.
این در حالی بود که سپاه و بسیج از

خیابانی اش را با آن تربیت و آماده

دهد.

شعار عدالت با رویکردی عمدتاً فریبکارانه و پوپولیستی برخورد با طبقه متوسط فرهنگی آزادی
توسط این جناح در برابر شعار آزادی و دموکراسی

– دموکراسی خواه می کند همانا

قبل انتظار اعتراضات و شورش های جریان مقابل (اصالحی-اعتدالی) مطرح شده است .دلسوزی برای فقرا و محرومان (به
اقتصادی را داشتند .هر چند نه به این یکی از شعارهای هویت بخش به جریان والیی که موازات دشمن ستیزی) است.
سرعت و وسعت .ده روزی قبل از

نیروهای تحت امر و خیابانی اش را با آن تربیت و

شروع اعتراضات ،سپاه اعالم کرد بنا بر

آماده برخورد با طبقه متوسط فرهنگی آزادی –

شماره  82طرحی جدید می خواهد برای ایجاد دموکراسی خواه می کند همانا دلسوزی برای فقرا و
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

امنیت در شهرها ورود کند .وزارت

محرومان (به موازات دشمن ستیزی) است.

کشور البته اعالم نمود در این باره

که توانست پس از هشت ماه حضور
خیابانی مستمر آن را مهار کند اما به
قیمت حیثیتی گزاف داخلی و بین
المللی برای قدرت مستقر تمام شد که

خواسته ای از سپاه نداشته است .هم چنین بسیج اعالم کرد طبق

طرحی می خواهد گشت های محالت را سازماندهی کند .در



سرکوب جنبش سبز علیرغم این

باید در هر رویداد جدیدی این تجربه را نیز در نظر گرفت.

براساس این مجموعه نکات بود که حکومت سعی کرد با مدارا
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اجتماعی

و مدیریت و البته پیچیدگی بیش تری با این اعتراضات

شده و نشده را به دنبال داشت که در بعضی موارد نیز سعی شد

برخورد کند .اما سیر شتابان

شکل خودکشی بدان داده شود .اما با

اعتراضات و تندتر شدن شعارها و

سیر شتابان اعتراضات و تندتر شدن شعارها و بعضاً تکرار این واژه افکار عمومی نیز در این

بعضاً رفتارها ،آستانه تحمل بسیار رفتارها ،آستانه تحمل بسیار پایین بخش امنیتی را نیز باره عکس العمل تند و طنزآلود به خود
پایین بخش امنیتی را نیز تحریک

تحریک می کرد .این نیروی خو کرده به سرکوب و

گرفت و حکومت و بخش امنیتی چند

می کرد .این نیروی خو کرده به رفتارهای لومپنی با همه این هشدار و انذارها و احتیاط پاره و چند الیه اش را مجبور به
سرکوب و رفتارهای لومپنی با ها اما ظرف کمتر از دو هفته جان بیش از  25نفر را در پنهانکاری بیش تر کرد.
همه این هشدار و انذارها و احتیاط خیابان گرفت .آن گاه نیز شاهد سرکوب شدید نفر به امید است که تجربیات موج اعتراضات
ها اما ظرف کمتر از دو هفته جان

نفر در پشت صحنه دور از انظار عمومی یعنی در

دی ماه مردم جان به لب رسیده همان

بیش از  20نفر را در خیابان محبس ها و بازداشت گاه ها بودیم و هستیم که نقطه گونه که برای بخش امنیتی سرکوبگر
گرفت .آن گاه نیز شاهد سرکوب چینی از مرگ های اعالم و آشکار شده و نشده را به حاوی درس هایی است ،برای مردم و
شدید نفر به نفر در پشت صحنه دنبال داشت که در بعضی موارد نیز سعی شد شکل
دور از انظار عمومی یعنی در

خودکشی بدان داده شود.

محبس ها و بازداشت گاه ها
بودیم و هستیم که نقطه چینی از مرگ های اعالم و آشکار

به خصوص فعاالن مدنی و سیاسی نیز
به انباشتی از تجربیات تبدیل شود و راه
به سوی آینده ایرانی آزاد و آباد و

مستقل بگشاید.
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آیا طبقه متوسط به اعتراض های دی ماه نپیوست؟

اجتماعی

است .فرج سرکوهی در تحلیل رابطه طبقه متوسط و حرکت
رضا حقیقت نژاد
عضو تحریریه وبسایت ایران وایر

شاپور بختیار ” برای تحقق دموکراسی پارلمانی“ ،نوشته است:
” بخش متمایل به مدرنیته طبقه متوسط شهری ایران ،از دهه
های چهل و پنجاه تاکنون نتوانسته است نمایندگی مستقل

در برنامه تلویزیونی پرگار که شنبه  ۱۹دی ماه پخش شد ،یک

سیاسی و فکری خود را تولید کند“ ،چون به عقیده او وابستگی

پرسش مهم مجری برنامه این بود ” :آیا طبقه متوسط شهری و

”الیه های گوناگون طبقه متوسط شهری ایران“ ”به درآمدهای

طبقه کارگر به اعتراض های دی ماه ایران پیوستند؟“ .میهمانان

نفتی“ ” ،راه حضور مستقل فکری و سیاسی را بر این الیه ها

برنامه پاسخ دقیق و مبسوطی ندارند ولی برآیند کلی نظرات

بسته است“ .با این حال او تاکید کرده ”حضور سیاسی این الیه

مجری برنامه و میهمانان این بود که این دو طبقه به اعتراض

ها ،حتی به رغم رشد کمی در سه دهه اخیر ،در قالب حمایت از

های دی ماه نپیوستند.

دیگران و از جمله جناح های حکومتی تجلی می باید“ .پس

تنها برنامه پرگار نبود که درگیر چنین بحثی شد ،در هفته های

کماکان پرسش باقی است .اگر حضور سیاسی طبقه متوسط در

گذشته بارها این موضوع در فضای مجازی و سایت ها به میان

قالب حمایت از دیگران امکان تجلی یافتن دارد ،آیا شاهد تجلی

آمده است .سوال یا ایده پیوستن طبقات مختلف به یکدیگر تازگی

آن در قالب حمایت از اعتراض های دی ماه  ۶۹بودیم؟

ندارد .همین برنامه پرگار در برنامه ای که  ۱۴خرداد  ۴۶پخش

وبسایت سحام نیوز روز پنج شنبه  ۳بهمن  ،۶۹چکیده ای از

شده ،به بررسی رابطه طبقه متوسط و جنبش سبز پرداخته و در

گزارش وزارت کشور در خصوص اعتراض های دی ماه را

برنامه دیگری که  ۱۹آذر  ۴۶پخش شده ،به این سوال پرداخته

منتشر کرد که برای ارائه به رئیس جمهور ایران تهیه شده بود.

است که ” کارگران تا چه حد جذب جنبش سبز شدند؟“ .موضوع

بر اساس محتوای این گزارش ۹۳ ” ،درصد مردم ،برخورد
با

ما ه یت

اما قدیمی تر از این حرف

ه مدال نه

هاست.

اعتراضات داشته ولی در

فرج سرکوهی ،روزنامه

آن شرکت نداشته اند“ .بر

نگار ،در یادداشتی که ۱۴

این اساس می توان گفت

مرداد  ۶۳در سایت بی بی

اگر منظور از حمایت را

سی فارسی منتشر شده،

” همدلی“ تصور کنیم،

به این سوال پرداخته است

ح ما یت حدا ک ثری در

شماره  82که ” چرا طبقه متوسط،

سطوح مختلف اجتماعی از

و 83
اسفند 96
و فروردین متنوعی به این پرسش داده ولی منظور این است که از نخستین
97
روزهای انقالب  ۳۹تاکنون پیوستن یا نپیوستن طبقه متوسط به

با این حال یک پرسش مهم تر این است که چه کسی می تواند

برخی حرکت های سیاسی و اجتماعی محل پرسش و گفتگو بوده

بگوید اکثریت بیش از  ۱۳۳هزار نفری که در طول یک هفته به

چپ ها و روشنفکران از بختیار حمایت نکردند؟“ او پاسخ های

جمله طبقه متوسط با این اعتراض ها وجود داشته است ولی این
پتانسیل بالقوه به پتانسیل بالفعل تبدیل نشده است.
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مالی که یکی از بسترهای مهم شکل گیری اعتراض های دی

که  ۱۰اسفند  ۶۹با خبرگزاری ایلنا انجام داده ،به یک مفهوم

ماه  ۶۹بود ،اشاره کرد .بر اساس برخی گزارش ها ،حدود  ۰و نیم

مهم اشاره کرده است ” :طبقه متوسط در حال سقوط“ .او با

میلیون نفر به صورت مستقیم درگیر بحران های ناشی از فساد و

متوسط جدید داریم که ”بسیاری از آن ها

حدود  ۰و نیم میلیون نفر به صورت

می گوید که مطالبات  ۶۴درصد معترضان

تحصیل کرده بودند اما دارای شغل ثابت با مستقیم درگیر بحران های ناشی از فساد و را که سرمایه ای کم تر از  ۲۳۳میلیون

اجتماعی

اشاره به این که ما در ایران یک طبقه

ورشکستگی صندوق های مالی بودند .دولت

پرونده ویژه

خیابان ها رفتند ،طبقه متوسط نبودند؟ دکتر نادر انتصار ،رئیس

برای درک دقیق تر موضوع می توان به بحران صندوق های

درآمد مناسب نیستند“ ،گفته است ”گروهی ورشکستگی صندوق های مالی بودند .دولت تومان در این صندوق ها داشتند ،پرداخت
از شهروندان ایرانی که نمی توان آن ها را می گوید که مطالبات  ۶۴درصد معترضان را کرده است .در واقع برخی از معترضان که
قشر مرفه دانست و در مقابل هم نمی که سرمایه ای کم تر از  ۲۳۳میلیون تومان پیش از اعتراض های دی ماه و یا در
توان آن ها را بخشی از بی خانمان ها به

در این صندوق ها داشتند ،پرداخت کرده

جریان اعتراض ها به خیابان آمدند ،احتماالً

حساب آورد ،به میدان آمدند“ ،عقیده دارد است .در واقع برخی از معترضان که پیش از بین  ۱۳۳تا  ۲۳۳میلیون تومان در این
این طبقه متوسط در حال سقوط که

اعتراض های دی ماه و یا در جریان

صندوق ها سپرده گذاری کرده بودند تا

” جایگاه اجتماعی و شغلی خود را در

اعتراض ها به خیابان آمدند

سودش را دریافت کنند .این افراد از طبقه

وضعیت نامناسبی دیده اند“  ،مرکز ثقل

کارگر یا در حاشیه مانده بودند؟

اعتراضات بود .این تحلیل هم مثل همه تحلیل های مرتبط با

یک مثال دیگر ،گزارش بهرنگ تاج دین است که  ۲۲آذر  ۶۹از

اعتراض های اخیر فاقد پایه و استنادات آماری است ولی زاویه

تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شده است .بررسی های این

دید روشنگرانه ای دارد.

گزارش نشان می دهد ”وضع خانوارهای شهری ایران در ده سال

ما در ایران امروز ،تحت تاثیر تحوالت سیاسی حکومت محور

گذشته به طور متوسط  ۱۳درصد بدتر شده؛ میزان کاهش برای

که منجر به ایجاد یک طبقه متوسط وابسته به حاکمیت شده و

دهک های میانی حدود  ۲۳درصد بوده“ است .نتایج این گزارش

تحوالت عصر ارتباطات که سبک زندگی

به خوبی نشان می دهد ”طبقه متوسط

طبقه کارگران و روستانشینان را متحول

در حال سقوط“ یک تعبیر سیاسی

کرده ،شاهد دگرگونی های وسیعی در

نیست ،یک واقعیت موجود در جامعه

ساختار اجتماعی هستیم .عمده پرسش

ایران است .از این زاویه می توان بر

هایی که درباره پیوستن یا نپیوستن طبقه

خالف این گزاره که طبقه متوسط به

متوسط به اعتراض های اخیر مطرح بود،

اعتراض های دی ماه ایران نپیوست،

دو اشکال عمده در طرح مسئله داشت:

این گزاره را مطرح کرد که بخش قابل

نگاهش به آرایش طبقات اجتماعی در

توجه و رو به رشدی از نمایندگان طبقه

ایران ،کالسیک و دور از تحوالت جامعه

متوسط ایران در اعتراض های اخیر در

ایران بوده و پیش فرض قطعی داشت که معترضان را طبقه

خیابان ها بودند ،طبقه متوسطی که در حال سقوط است و دنبال

حاشیه نشین تلقی می کرد.

سقوط وضعیت موجود است.
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سعید مدنی :معترضان دی ماه ،چیزی برای از دست دادن نداشتند
ابتدا اجازه دهید توضیح دهم که بر اساس شواهد و گزارش

گفتگو

های موجود استنباط من این است که اگرچه حوادث دی ماه
در سطح جغرافیای بسیار وسیعی شکل گرفتند و توسعه پیدا
گفتگو از مهدیه فتحی
سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه

نگار ،صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی به خصوص در حوزه
های آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد ،فقر ،و روسپی گری
است .کتاب های ”جامعه شناسی روسپیگری“” ،اعتیاد در ایران“،
”ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران“” ،خشونت علیه
کودکان در ایران“ و ” جنبش های اجتماعی (پدیدآیی ،فراز و
فرود)“ تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.
این جامعه شناس در گفتگو با خط صلح پیرامون اعتراضات

کردند اما از جهت تعداد جمعیت مشارکت کننده شاید نتوان از
آن به عنوان گسترده ترین اعتراض پس از انقالب یاد کرد.
بنابراین یکی از ویژگی های استثنایی این اعتراضات،
گستردگی جغرافیایی در نزدیک به  73شهر کوچک و بزرگ
بود .بارها گفته ام که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد.
یعنی هر مسئله و مشکل اجتماعی سیاسی یا اقتصادی استعداد
آن را دارد تا با تبدیل شدن به یک بحران ،موجب اعتراض
همه یا بخشی از جامعه شده و بحران های متوالی به شورش
ها و اعتراضات متوالی ختم شود .تا زمانی که نظام در همه
بر اساس شواهد و گزارش های موجود

سراسری دی ماه می گوید” :دامنه مطالبات در ایران گسترده شده
و تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را پوشش می دهد.

استنباط من این است که اگرچه حوادث دی ماه در سطح

تجمیع این مطالبات به بحران مشروعیت منجر شده که حاصل

جغرافیای بسیار وسیعی شکل گرفتند و توسعه پیدا کردند اما

آن سر دادن شعارهای رادیکال توسط معترضان است“ .آقای

از جهت تعداد جمعیت مشارکت کننده شاید نتوان از آن به

مدنی می افزاید ” :گسل های جامعه ایران از اواسط دهه 1073

عنوان گسترده ترین اعتراض پس از انقالب یاد کرد.

فعال شدند و جنبش اصالحی تالش داشت آن ها را در مسیر

بنابراین یکی از ویژگی های استثنایی این اعتراضات،

مدنی و دمکراتیکی قرار دهد .متاسفانه به دلیل ناتوانی نظری و

گستردگی جغرافیایی در نزدیک به  73شهر کوچک و بزرگ

عملی اصالح طلبان و با تقلیل جنبش اصالح طلبی به یک جناح

بود .بارها گفته ام که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار

رفرمیست درون نظام سیاسی که اساساً جامعه مدنی و حوزه

دارد .یعنی هر مسئله و مشکل اجتماعی سیاسی یا اقتصادی

عمومی را فراموش کرده بود و البته مقاومت حامیان وضع موجود،

استعداد آن را دارد تا با تبدیل شدن به یک بحران ،موجب

آن پروژه شکست خورد و در اواخر دولت اصالحات به بن بست

اعتراض همه یا بخشی از جامعه شده و بحران های

رسید“.

متوالی به شورش ها و اعتراضات متوالی ختم شود.

شماره 82
و 83
در دی ماه گذشته شاهد گسترده ترین اعتراضات در
اسفند 96
طول چهار دهه حیات جمهوری اسالمی بودیم .به نظر
و فروردین
شما چه شد که این اعتراضات به سرعت گسترش پیدا کرد و به
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ابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی دستخوش اصالحات ساختاری
نشود و به طور نسبی کارآمد ،سالم ،عادالنه و دمکراتیک نشود
قادر به کنترل این فرایند نخواهد شد.

شهرها و نقاط کور کشور رسید؟

آقای مدنی ،این اعتراضات نتیجه انباشت چه نوع
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دامنه مطالبات در ایران گسترده شده و تمامی ابعاد سیاسی،

دهد .اعتراضات دی ماه طی یکی-دو هفته سرکوب و کنترل شد

اقتصادی و اجتماعی را پوشش می دهد .تجمیع این مطالبات

اما آثار آن هم بر حاکمیت سیاسی و هم بر نیروهای منتقد و

به بحران مشروعیت منجر شده که حاصل آن سر دادن

مخالف ،به ویژه اصالح طلبان ،اثرات غیر قابل انکاری داشته و

رادیکال توسط

تردید پس از این نیز

معترضان است.

شاهد اع تراضا تی

در هر حال بر

حتی گسترده تر از

اساس شواهد و

دی ماه خواهیم بود؛

در

زیرا علل و عوامل

ا ع ترا ضات دی

آن اعتراضات پا

ماه ،نارضایتی از

برجا هستند .اما آیا

وضعیت اقتصادی

اعتراضات بعدی در

و به ویژه فقر و

پ یو ند یا تداوم

نابرابری اهمیت

اعتراضات دی ماه

قرا ین

بسیار داشت .با توجه به مخاطرات و ریسک باالی حضور در

خواهند بود؟ اگرچه به طور قطع مطالبات دی ماه در اعتراضات

این اعتراضات ،اغلب کسانی در آن مشارکت داشتند که

بعدی هم به نحوی تکرار خواهند شد و حتی اعتراضات دی ماه

چیزی برای از دست دادن نداشتند .ترکیب سنی معترضان

بر کمیت و کیفیت اعتراضات بعدی اثر گذار خواهند بود اما با این

نشان می دهد اغلب آن ها در دامنه سنی

گفتگو

ش عار های

خواهد داشت .بی

پرونده ویژه

مطالباتی بود؟

دهد ،اما آثار آن تا سال ها ممکن است جامعه را تحت تاثیر قرار

وجود ،نمی توان با قاطعیت در مورد پیوند

 10تا  03سال بودند و این به معنای آن با توجه به مخاطرات و ریسک باالی مستقیم اعتراضات دی ماه و اعتراضات بعدی
است که جنبش جوانان در این اعتراضات حضور در این اعتراضات ،اغلب کسانی در اظهار نظر کرد .به عبارت دیگر عوامل
فعال بوده است .جنبش جوانان عمدتاً

آن مشارکت داشتند که چیزی برای از

متعددی در این که اعتراضات دی ماه منجر

پیرامون مطالباتی در زمینه اقتصادی و

دست دادن نداشتند .ترکیب سنی

به یک جنبش اجتماعی یا حتی انقالب شود،

شغلی و هم چنین سبک زندگی شکل می معترضان نشان می دهد اغلب آن ها در نقش دارند .بنا براین نمی توان در این زمینه
گیرد.
دامنه سنی  10تا  03سال بودند و این به پیش بینی قطعی داشت اما از جهت هم
به نظر شما آیا می توان این معنای آن است که جنبش جوانان در این افزایی شورش ها و اعتراضات اجتماعی -
اعتراضات را تمام شده دانست و
حتی اگر سرکوب و کنترل شوند ،-نباید
اعتراضات فعال بوده است.
یا فقط باید گفت که حکومت ایران موفق

تردید کرد.

به مهار آن شده است؟

به تازگی موسسه نظرنسنجی ایسپا در رابطه با

در جامعه جنبشی ،هر شورش و اعتراضی مثل زلزله است .به

اعتراضات سراسری دی ماه نظرسنجی انجام داد که

این معنا که اگرچه زلزله دقایق کوتاهی بیش تر رخ نمی

نتایج آن ،جمعیت ناراضیان را نزدیک  ۹۳درصد برآورد کرد .این
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نتایج که نشان می داد گسل های جامعه ایران از بین نرفته است،

به طور کلی جامعه مدنی ایران در اعتراضات سراسری

موضوع نشستی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

دی ماه غایب بود .جامعه مدنی حتی چندان به پوشش

با حضور مشاور رئیس جمهور شد و نسبت به آن اظهار نگرانی

خبری این اعتراضات و یا اطالع رسانی در مورد کشته شدگان

گفتگو

صورت گرفت .به نظر شما گسل های
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ایران چطور
دوباره فوران می کند؟
گسل های جامعه ایران از اواسط دهه
 1073فعال شدند و جنبش اصالحی تالش
داشت آن ها را در مسیر مدنی و
دمکراتیکی قرار دهد .متاسفانه به دلیل
ناتوانی نظری و عملی اصالح طلبان و با
تقلیل جنبش اصالح طلبی به یک جناح
رفرمیست درون نظام سیاسی که اساساً

حوادث دی ماه نشان داد این
نارضایتیِ حاصل از بحران ها ،به نقطه
جوش رسیده و به همین دلیل همان طور
که در سال  1076شاهد بودیم ،در سال بعد
نیز با گسترده تر شدن و حتی رادیکال تر

شدن اعتراضات روبه رو خواهیم شد؛ مگر
آن که اصالحات عمیق و ساختاری در همه
حوزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی
آغاز شود.

(خصوصاً در مقایسه با نزدیک ترین نمونه مشابه
به لحاظ زمانی ،یعنی اعتراض های سال )۴۴
توجهی نکرد؛ چه رسد به سازماندهی نیروهایش
برای شرکت در اعتراضات .اگر موافق این
مسئله هستید ،علت را چه ارزیابی می کنید؟
در هر حال معترضان بخشی از جامعه مدنی
هستند که به رسمیت شناخته نشده اند .اما اگر
منظور شما این است که بخش مهمی از نیروها
و سازمان های جامعه مدنی با معترضان دی ماه
همراه نشدند ،با نظر شما موافقم .به نظر می

جامعه مدنی و حوزه عمومی را فراموش کرده بود و البته مقاومت

رسد جامعه مدنی ایران با طیف گسترده ای از نظرات محافظه کار

حامیان وضع موجود ،آن پروژه شکست خورد و در اواخر دولت

تا رادیکال ،از عقالنیتی برخوردار شده که بر پایه آن بر حرکت

اصالحات به بن بست رسید .پس از آن در مداری باالتر و با اتکا

آرام تدریجی غیر خشونت آمیز برای تغییر تقریباً به اجماع رسیده

به جنبش اجتماعی جامعه مدنی ،جنبش
سبز شکل گرفت که هنوز هم در تداوم

برخی دوستان اصالح طلب با نگرانی است .حاال دیگر اکثریت باالیی از منتقدین
از چنین روندی دائم خطر سوری شدن ایران را وضع موجود با این گزاره که ”خشونت به باز

خود رو به آینده دارد .منظورم این است گوشزد می کنند در حالی که به نظرم خود آن ها تولید خشونت منجر می شود“ ،موافقند و به
که دو دهه از فعال شدن گسل های هم می دانند جامعه ایران به دالیل مختلف از همین دلیل ،اگرچه اهل کنش جمعی و
جامعه ایران گذشته و در کنار آن جمله رشد و بلوغ نسبی جامعه مدنی و هم چنین اعتراض اند اما با حساسیت های دورانی آشنا
ناکارآمدی ،فساد ساختاری ،تبعیض و ترکیب نیروهای سیاسی و اجتماعی ،به احتمال هستند و حاضر نیستند شریک افتادن کشور
نابرابری ،و فضای سیاسی بسته ،همه زیاد در برابر چنین سناریویی قرار نمی گیرد .آن ها در مسیری از کشمکش و خشونت و منازعات
مانع از آن شدند تا نظام مستقر پاسخ به غلط برای اثبات مشی رفرمیستی و اصالحات ،بی پایان شوند .برخی دوستان اصالح طلب با
جدی و تعیین کننده به بحران های از باال جامعه مدنی را از سوری شدن می ترسانند؛ نگرانی از چنین روندی دائم خطر سوری
شدن ایران را گوشزد می کنند در حالی که
حاصل از فعال شدن گسل ها دهد.
به نظرم این روش اخالقی نیست.
به نظرم خود آن ها هم می دانند جامعه ایران

حوادث دی ماه نشان داد این نارضایتیِ
شماره  82حاصل از بحران ها ،به نقطه جوش رسیده و به همین دلیل همان

به دالیل مختلف از جمله رشد و بلوغ نسبی جامعه مدنی و هم

طور که در سال  1076شاهد بودیم ،در سال بعد نیز با گسترده تر

چنین ترکیب نیروهای سیاسی و اجتماعی ،به احتمال زیاد در برابر

و 83
اسفند 96
و فروردین شدن و حتی رادیکال تر شدن اعتراضات روبه رو خواهیم شد؛ مگر
 97آن که اصالحات عمیق و ساختاری در همه حوزه های سیاسی

اقتصادی و اجتماعی آغاز شود.

چنین سناریویی قرار نمی گیرد .آن ها به غلط برای اثبات مشی
رفرمیستی و اصالحات ،از باال جامعه مدنی را از سوری شدن می

ترسانند؛ به نظرم این روش اخالقی نیست.

35

هستند؟ اما به طور کلی به نظر شما چطور می

است ،برای برقراری نظم ،مجموعه قوانینی الزم است و حق هر

توان در طبقات فرودست جامعه مدنی را گسترش داد؟
اجازه دهید کمی درباره مفهوم
جامعه مدنی توضیح دهم تا به
جا م عه

ش نا خ تی،

جا م عه

) ( s o c i e t yکامل تر ین
ساختار اجتماعی است و شامل
گروه مستقلی از انسان هاست
که به طریق تعاونی سازماندهی
شده و سرزمین معینی را اشغال
کرده اند .به اعتقاد کارل
مارکس جامعه متشکل از
مناسبات بین مردم و گروه بند
های اجتماعی است .دورکهایم

دورکهایم معتقد است جامعه محیط است که انسان ها در
آن همیاری و کنش های متقابلی دارند ولی جامعه چیزی
فراتر از مجموع اجزای خود است و کنترلکننده رفتار آدمی
است .برای ماکس وبر ،جامعه مجموعهای از افراد است،
کنش های اجتماعی خشت های سازنده جوامع اند ،و جوامع

با نوع کنش افراد تغییر می کنند .پس جامعه به دنبال
گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری روابط اجتماعی متولد
می شود .اما ”جامعه مدنی“ نوع ایده آل یک ساختار
اجتماعی است که تمام اجزای آن مبتنی بر قانون است و
شکاف بین دو الیه حکومت و ملت توسط نهادهای مدنی پر
می شود ،تا اقتدار و آزادی بدون حد و مرز نگردد و بدون
دگرگونی ویرانگر بنیاد جامعه امکان بهبود آن ممکن شود.

این قوانین است .پس هر فرد باید
این قوانین را بشناسد زیرا یکی از
پایه های جامعه مدنی حقوق افراد
است که به نظر می آید یک فرد باید
ضمن اطالع از حقوق خود ،آن ها را
احراز نماید .در دوران معاصر
شخصی به نام آدام فرگوسن ،اهل
اسکاتلند و از اقتصاددانان سیاسی
کالسیک ،در سال  1767اولین
کتاب به نام ”رساله ای درباره تاریخ
جامعه مدنی“ را در مورد جامعه مدنی
نوشت .وی برای اولین بار ،اصطالح
جامعه مدنی را در استقالل و تمایز

معتقد است جامعه محیط است که انسان ها در آن همیاری و

کاملش با حوزه دیگری که عبارت باشد از جامعه سیاسی ،به کار

کنش های متقابلی دارند ولی جامعه چیزی فراتر از مجموع

برد و برای نخستین بار گفت که در بیرون از دولت ،و در مقابل

اجزای خود است و کنترل کننده رفتار آدمی است .برای

دولت ،حوزه ای از روابط و مناسبات به نام حوزه جامعه وجود دارد.

ماکس وبر ،جامعه مجموعه ای از افراد است ،کنش های

این روابط و مناسبات در حوزه خصوصی است و نام آن جامعه

اجتماعی خشت های سازنده جوامع اند ،و

مدنی است و در تمایز کامل با دولت قرار دارد.

جوامع با نوع کنش افراد تغییر می کنند.

هرچند مفهوم جامعه مدنی در ابتدا به طور

پس جامعه به دنبال گردهمایی افراد و

دقیقی به کار نمی رفت ،ولی به مرور زمان،

گروه ها و برقراری روابط اجتماعی متولد

مفهوم سازی های مختلف برای تفکیک جامعه

می شود .اما ”جامعه مدنی“ نوع ایده آل

مدنی از غیر آن ،به روشن تر شدن این مفهوم

یک ساختار اجتماعی است که تمام

کمک کرد .در رساله ای درباره تاریخ جامعه

اجزای آن مبتنی بر قانون است و شکاف

مدنی ،نوشته آدام فرگوسن ،جامعه مدنی یکی

بین دو الیه حکومت و ملت توسط

از خصوصیات جوامع پیشرفته در نقابل جوامع

نهادهای مدنی پر می شود ،تا اقتدار و

بدوی تلقی شد به این معنا که جوامع پیشرفته

آزادی بدون حد و مرز نگردد و بدون

دارای جامعه مدنی ولی جوامع ابتدایی فاقد آن

دگرگونی ویرانگر بنیاد جامعه امکان بهبود آن ممکن شود .در

هستند .هگل می گوید ” :جامعه مدنی فاصله ای است که بین
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خانواده و دولت ایجاد می شود ،اگر چه شکل گیری این وضعیت

مساجد ،خانواده و اتحادیه ها که نقش مستقیمی در اعمال

بعداً به تشکیل دولت منجر می شود .پس جامعه مدنی به مثابه

سلطه ندارند .گفته شده جامعه مدنی در نظریه سیاسی غربی،

حلقه واسط ،مستلزم دولت است؛ دولتی که او را به عنوان

تاریخی سراسر ابهام دارد با این وجود مفهومی نسبتاً جدید

موجودی مستقل قبل از خود باید داشته باشد ،تا بتواند شکل

محسوب می شود که تکوین آن به شکل گیری دولت های

بگیرد“ .هگل بارزترین نمایندگان جامعه مدنی را نمایندگان

ملی ،گسترش سرمایه داری و سکوالریسم ارتباط دارد .جامعه

اقشار اجتماع و اصناف می شناسد که هدف عالی آنان توجه به

مدنی ساختی از حوزه روابط اجتماعی است که در برابر دولت

حقوق فردی و سعادت اقتصادی اعضای جامعه است .به قول

قرار می گیرد .اما این لزوماً به معنای تضاد و مقابله با دولت

هگل ،فرد ،در جامعه مدنی برخالف

نیست .بلکه به معنای حوزه ای واسط

خانواده قادر است به استقالل فردی

میان فرد و دولت است .جامعه مدنی به

دست یابد؛ زیرا فردیتی که در خانواده

این ترتیب با ایجاد مجموعه ای از

تحت شعاع و نفوذ نیازهای مشترک

نهادها ،موسسات ،تشکل ها ،انجمن ها

قرار می گیرد ،در جامعه مدنی به

و گروه های غیر دولتی خود را از

واقعیت عینی می پیوندد .یعنی ایده

مداخله و اعمال قدرت دولت آزاد می

اخالقی از مرحله مفهومی به مرتبه

کند .ماردین محقق برجسته معتقد است

واقعی خود می رسد .بدین گونه ،گذر

جامعه مدنی رویایی غربی نیست بلکه

فرد از خانواده به جامعه مدنی به

میراث مشترک تمدن بشری است که

معنای ارتقای مرتبه منطقی-حقوقی،

در تاریخ خاورمیانه نیز شواهد فراوانی

او از شکلی جزئی به شکلی کلی

دارد .اگرچه او تاکید می کند که جامعه

است .گرامشی الگوی سه بعدی

مدنی به منزله پدیده ای مبتنی بر

جامعه ،جامعه مدنی و دولت را طرح

حکومت قانون و استقالل جامعه و فرد

کرد و گفت :بین زیربنای اقتصادی و

از دولت ،محصول تجربه تاریخی تمدن

دولت با دستگاه قانونگذاری و

غربی است .گاه جامعه مدنی را معادل

دستگاه امنیتی اش جامعه مدنی قرار

کل جامعه محسوب می کنند .در حالی

دارد .ویژگی جامعه مدنی گرامشی در این نیست که جامعه مدنی

که جامعه مدنی به شکل کلی با جامعه متفاوت است و

خودش را از اقتصاد یا دولت مستقل ساخته است ،بلکه در نوع

شهروندان در عرصه عمومی به بیان خواسته ها ،منافع ،اندیشه

رابطه خاص اش با دولت و اقتصاد است ،که بر اساس توافق

ها و تبادل اطالعات می پردازند.

قرار دارد .جامعه مدنی از نظر گرامشی ،قلمرویی است که در آن

با وجود این توضیحات ،ابهامات زیادی درباره تعریف جامعه

همه پویش های تشکیل هویت ،مبارزه ایدئولوژیک ،فعالیت های

مدنی وجود دارد .اما آن چه به پاسخ سوال شما مربوط می شود،

روشنفکرانه و ساختار ایدئولوژیک (چه اخالقی و چه فریبکارانه)

این است که فرودستان نیز بخشی از جامعه مدنی هستند و البته

شکل می گیرد .جامعه مدنی بستری است که در آن فرد آگاهی

اغلب ضعیف ترین صدا در جامعه مدنی که فقط در بزنگاه

می یابد و وارد عمل سیاسی می شود .در تحلیل گرامشی جامعه

اعتراض و شورش صدای آن ها به گوش دیگران می رسد.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

مدنی مرکب است از نهادهای داوطلبانه مانند مدارس ،کلیسا یا
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شادی صدر:

ترین نمونه مشابه به لحاظ زمانی ،یعنی اعتراضات سال -۴۴
 ،مهجور ماند؛ به این معنا که نه تنها این اعتراضات پوشش
خبری درخور توجهی در رسانه ها نداشت که حتی کسانی که

گفتگو از سیمین روزگرد

در حین این اعتراضات کشته شدند نیز توجهات چندان

سه خصیصه در رابطه با کسانی که در این اعتراضات شرکت

گسترده ای را به خود جلب نکردند .با این که چهره های

داشتند ،برجسته است .اول این که این اعتراضات بر خالف

بسیاری از قربانیان اعتراضات سال  ۴۴هنوز از اذهان پاک

بسیاری از اعتراضاتی که پیش تر شاهد آن بودیم ،از تهران شروع

نشده ،اما در عین حال ،کم تر کسی تصویر قربانیان

نشد .از مشهد شروع شد و بعد در شهرستان های دیگر گسترش

اعتراضات دی ماه را به خاطر سپرده است؛ حال بماند که از

یافت .تهران خیلی دیرتر به اعتراضات پیوست و همان تجمعات

اغلبشان هرگز نام و عکسی منتشر نشد.

هم در مقایسه با سایر شهرها و نسبت به آن چه که از شهر بزرگی

در این شماره از خط صلح ،با شادی صدر ،حقوقدان و

چون تهران انتظار می رود ،با تعداد کم تری بود .بر این اساس،

موسس سازمان عدالت برای ایران در خصوص چرایی این

می توانیم بگوییم که شهرستانی بودن ،یکی از خصائص این

مسئله و ماهیت اعتراضات سراسری دی ماه گفتگو کرده ایم.

اعتراضات بود .مورد دوم مربوط به شعارها و خواسته های

خانم صدر می گوید کسانی که در دی ماه گذشته به خیابان

رادیکالی بود که در این اعتراضات طرح می شد و آن را از

ها آمده بودند ،دارای سه خصوصیت بودند که باعث می شد

اعتراضات پیشین متمایز می کرد .البته من نمی خواهم بگویم

صدای آن ها ،آن طور که شایسته است شنیده نشود؛ آن ها

همه اعتراضات به یک شکل بودند و شعارهای واحدی داشتند،

شهرستانی بودند ،شعارهای رادیکال سر می دادند و به

ولی به طور کلی می توانیم بگوییم که شعارها بسیار رادیکال بود.

طبقات فرودست تعلق داشتند .وی هم چنین معتقد است که

تظاهرکنندگان در مجموع مشکالتی اعم از وضع معیشت ،فساد و

نحوه برخورد بسیاری از روزنامه نگاران و اعضای جامعه

فاصله طبقاتی را به کلیت حاکمیت وصل می کردند تا مخالفت

مدنی با اعتراضات دی ماه ،تاسف بار و حتی شرم آور بود:

خودشان را با این نظام ابراز بدارند .به این معنا ،زیر سوال بردن و

” نه تنها همراهی و همیاری نکردند ،بلکه با سرکوب

نقد کردن کلیت نظام جمهوری اسالمی یک خصوصیت روشن

همدستی کردند“.

این تظاهرات بود که تقریباً هیچ تفسیر دیگری نمی شد برای آن

خانم صدر ،خصوصیت کشته شدگان اعتراضات

در نظر گرفت .سومین مورد هم این که ،قاطبه کسانی که در این

سراسری دی ماه چه بود که تصویر آنان در رسانه

تجمعات شرکت کرده بودند ،جوان و از هر تغییری در نظام به

ها برجسته نشده و کسی اسم آنان را چندان به حافظه

شدت ناامید بودند .جوانانی که از نظر اقتصادی تحت فشار بودند و

نسپرده است؟

می توان گفت به طبقات فرودست جامعه تعلق داشتند.
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این سه خصوصیت یعنی شهرستانی بودن تظاهرکنندگان ،سر

همیاری نکردند ،بلکه همان طور که اشاره کردم ،با سرکوب

دادن شعارهای رادیکال و تعلقشان به طبقات فرودست ،باعث

همدستی کردند.

شد که صدای آن ها ،آن طور که شایسته است شنیده نشود و

بر این اساس ،آیا می توان گفت که جامعه مدنی

رسانه های داخل ایران و حتی رسانه های خارج از کشور ،اخبار

ایران به طور کلی مرکز گراست و توجهی به مناطق

آن ها را پوشش ندادند .کسانی هم که ممکن است رسانه

حاشیه ای و کور کشور ندارد؟

محسوب نشوند اما به هر حال گروه مرجع به حساب می آیند

ببینید ،فقط عدم توجه به مناطق حاشیه ای کشور نیست .مسئله

(مثل روشنفکران و صاحب نظران) نسبت به اهمیت این

عدم توجه به کسانی است که به طور کلی در حاشیه هستند؛

تظاهرات ها و انعکاس خواسته های آن ها ،کوتاهی کردند .یا

چه در شهر بزرگی چون تهران باشد و چه در شهرستان ها .البته

شعارها برایشان بیش از حد رادیکال بود ،یا شناخت درستی از

در شهرستان ها ،با توجه به فاصله جغرافیایی و دور بودن که

این طبقه که نه طبقه متوسط بود و نه مرکزنشین ،نداشتند که

دیگر هیچ توجهی وجود ندارد.

بتوانند مسئله را تحلیل کنند.
بسیاری از تجمعات در شهرهایی
شکل گرفت که حتی اسم هایشان
کم تر شنیده شده بود.
جامعه مدنی ایران در
جریان این اعترضات

کجا ایستاده بود؟ چرا هیچ جریان و
یا تشکل مدنی نیروی خودش را
برای شرکت در این اعتراضات
سازماندهی نکرد؟
به طور خالصه می توان گفت،
گروه ها و نهادهای سازمان یافته
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شاهد بودیم که بسیاری از روزنامه نگاران و یا
شخصیت هایی که از اعضای جامعه مدنی هستند ،با
این اعتراضات مخالفت کردند و حتی برخی با برخورد
سرکوبگرانه و خشن نیروهای امنیتی موافقت کرده و
همراه شدند .در مجموع به نظر من نیروهایی که به نظر
می رسید مترقی هستند و قرار است حامل تغییر باشند و
جامعه را به جلو ببرند ،کارنامه بسیار ضعیف و متاسفانه
در برخی موارد حتی شرم آوری از خودشان در نحوه
برخورد با این اعتراضات نشان دادند .چرا که نه تنها
همراهی و همیاری نکردند ،بلکه همان طور که اشاره
کردم ،با سرکوب همدستی کردند.

هرچه از نظر زمانی از اعتراضات دی
ماه فاصله می گیریم ،من این مسئله را
بیش تر می بینم که یکی از دالیل مهم
نپیوستن گروه های زیادی از مردم یا در
واقع فعاالن ،به این اعتراضات به این
خاطر بود که فکر می کردند این

اعتراضات بسیار رادیکال است و احتماالً
هزینه زیادی باید بپردازند .کسانی که
در این تجمعات شرکت کردند ،برعکس
باورهایی که سعی شد در اذهان جا
بیاندازند ،هزینه های بیش تری نسبت
به سایر تجمعات (به عنوان مثال

تر یا آن چه که جامعه مدنی نامیده می شود ،عقب ایستاده بود و

تجمعات پس از انتخابات سال  )00پرداختند .تعداد مرگ های

در بهترین و خوشبینانه ترین حالت نظاره گر بود .هم چنین

در زندان ،خود نشانه بسیار مهمی است .همین طور تعداد

شاهد بودیم که بسیاری از روزنامه نگاران و یا شخصیت هایی

بازداشتیان (که طبق آمارهای رسمی حداقل  4هزار نفر است)،

که از اعضای جامعه مدنی هستند ،با این اعتراضات مخالفت

نسبت به کل کسانی که در این تجمعات شرکت کردند ،باز هم

کردند و حتی برخی با برخورد سرکوبگرانه و خشن نیروهای

آمار بسیار باالتری نسبت به بازداشت های وقایع پس از

امنیتی موافقت کرده و همراه شدند .در مجموع به نظر من

انتخابات  00دارد .اما مسئله اصلی این است که ما نباید وجه

نیروهایی که به نظر می رسید مترقی هستند و قرار است حامل

طبقاتی بودن اعتراضات دی ماه را فراموش کنیم .این وجه

تغییر باشند و جامعه را به جلو ببرند ،کارنامه بسیار ضعیف و

بسیار پر رنگ است .واقعیت این است که در جامعه ایران درست

متاسفانه در برخی موارد حتی شرم آوری از خودشان در نحوه

است که به دلیل فساد سازمان یافته ،عدم وجود دموکراسی و

برخورد با این اعتراضات نشان دادند .چرا که نه تنها همراهی و

سایر عواملی که وجود دارد ،اقشار مختلف مردم زندگی شان
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هستیم .در اقشار متوسط و متوسط رو به باالی جامعه ،این

خودشان می پرسند که ما چرا گرسنه هستیم و جواب این سوال

حالت جان به لب آمدگی وجود ندارد .این دقیقاً همان شکاف

این است که چون ثروت و قدرت در دست عده ای محدود تقسیم

طبقاتی است که بین این ها وجود دارد .طبقه ای که به

شده و فساد گسترده باعث می شود که اصالً چیزی به سفره ما

خیابان آمده بود ،دیگر واقعاً هیچ چیزی برای از دست دادن

نرسد .به همین دلیل هم کلیت حکومت را نشانه می گیرند .با این

نداشت .این طبقه ،از گرسنگی به شکل کامالً عریان و خشن

که تصویری کلیشه ای در ذهن ما نسبت به این که طبقات

حرف می زند .در حالی که ما حتی در طبقات متوسط رو به

فرودست بی سواد هستند و قدرت تحلیل ندارند ،وجود دارد ،اما

پایین هم با مسئله گرسنگی مواجه نیستیم .پس تهران به

اتفاقاً تحلیل آن ها از اقتصاد سیاسی ،بسیار تحلیل درستی است و

عنوان مرکز و شهرستان به عنوان حاشیه فقط نیست ،مسئله

رابطه بین دموکراسی و اقتصاد را به خوبی درک می کنند.

طبقاتی بودن هم

به هر صورت فکر می

وجود دارد.

کنم چون این خواسته
چه کسی

ها از بین نمی رود و

می تواند

مسئله ای نیست که

صدای این معترضان

بشود آن را فراموش

باشد که حاال و پس

کرد -خصوصاً که

از مهار اعتراضات

هیچ اراده ای هم از

بخواهد خواسته های

سوی مقامات دولتی

آنان را بازگو کند؟ آیا

نمی بینیم که بخواهد

می توان این کمبود

به این خواسته ها

را برطرف کرد و یا جامعه مدنی را در طبقات فرودست

جواب دهد ،-این مردم سازماندهی خودشان و رهبران خودشان را

گسترش داد؟

پیدا خواهند کرد .ما شاید از شیوه های سازماندهی آن ها اطالعی

همان طور که اشاره کردید ،این اعتراضات مهار شد .چون به

نداشته باشیم ،اما آن ها قطعاً روش هایی داشتند که می دانستند

نظر من جمهوری اسالمی اگر در هیچ کاری مهارت نداشته

در فالن شهر کوچک ،سر فالن ساعت ،در فالن نقطه همه جمع

باشد ،در سرکوب کردن مهارت زیادی دارد .بنابراین این

می شوند .حتی اگر به شعارها نگاهی بندازیم ،می بینیم که اغلب،

سرکوب شدید ،همواره نتیجه می دهد و مردم را از خیابان به

شعارهایی نبود که اتفاقی و صرفاً در خیابان شکل گرفته باشند .به

خانه ها می راند .البته وقتی راجع به سرکوب حرف می زنیم،

هر حال کسانی در این جمع ها هستند که مسئولیت رهبری را به

نباید فعل ماضی به کار ببریم؛ سرکوب تمام نشده است .اما

عهده می گیرند و یا رهبرانی در آینده پیدا خواهند شد که بتوانند

به هر حال این باعث نمی شود که خواسته هایی که

این افراد را حول محور آن خواسته ها دوباره جمع کنند .بنابراین،

تظاهرکنندگان برایش به خیابان آمده بودند ،از بین بروند.

من فکر نمی کنم که ما بتوانیم با روش های مکانیکی میان این

همان طور که اشاره کردم ،خواسته های آنان نیازهای اولیه

طبقات ،جامعه مدنی ایجاد کنیم .جامعه مدنی بسیار ناکارآمد و
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پرونده ویژه

خیابانی ،با یک گروه از مردم جان به لب آمده ،مواجه

کنند .مسئله ،مسئله نان و گرسنگی است .آن انسان ها از

گفتگو

تحت تاثیر مسائل اقتصادی است ،اما ما در این اعتراضات

ای است که انسان ها نمی توانند بدون برآورده شدنشان زندگی
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گفتگو

پرونده ویژه

عقب افتاده ما ،اساساً نمی تواند چیزی به مردم فرودست یاد

ها را مهیا نمی کنند .به همین خاطر نمی شود نسخه پیچید و

بدهد .جامعه مدنی که از مردم عقب افتاده باشد ،حرفی برای

منتظر ماند که جامعه مدنی به مردم فرودست بپیوندد .به طور

گفتن ندارد .اتفاقاً برعکس ،جامعه مدنی باید بپذیرند مردم را

کلی هم من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد و بیش تر

نشناخته است و در نتیجه نمی تواند آن ها را نمایندگی کند .باید

امیدوارم کسانی که در دی ماه به خیابان آمدند ،بتوانند دوباره

بپذیرد که حاال مشق شبش این است که ببیند این آدم ها چه

خودشان را سازمان دهی کنند و از دل خودشان جامعه مدنی

می گویند ،و چگونه می تواند با این خواسته ها همراه شود؛ البته

دربیاید .گروه های دیگر اگر بخواهند آن وقت باید خودشان را

اگر بخواهند .باز هم تاکید می کنم که وقتی ما از مسئله طبقاتی

به این خواسته ها نزدیک کنند .البته می توان گفت که در

حرف می زنیم ،راجع به یک موضوع مهم حرف می زنیم .ممکن

جنبش زنان وقتی که تم اصلی  0مارس را اشتغال زنان

است که بسیاری از گروه های مردم باشند که وضعیت موجود را

گذاشتند ،نشانه ها و جوانه هایی مبنی بر نزدیک شدن به این

با کمی تغییر مطلوب ببینند .این گروه ها ،چه جزو جامعه مدنی

خواسته ها دیده شد .به نظر می رسید که آن ها می خواستند به

باشند و چه نباشند ،قاعدتاً نمی
توانند خودشان را با گروه هایی که
می گویند ما هیچ امیدی به هیچ
بخشی از این حاکمیت نداریم،
پیوند بزنند .ما راجع به اختالفاتی
حرف می زنیم که بسیار جدی

هستند و نمی توان مثل دو تکه
پارچه آن ها را با نخ و سوزن به
هم دوخت .چیزی که ما در دی ماه
دیدیم ،معلول بود و علت نبود .علت
ها ،جای دیگری هستند .علت ها
همین اختالفات اساسی هستند؛
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وقتی ما از مسئله طبقاتی حرف می زنیم ،راجع به یک
موضوع مهم حرف می زنیم .ممکن است که بسیاری
از گروه های مردم باشند که وضعیت موجود را با کمی
تغییر مطلوب ببینند .این گروه ها ،چه جزو جامعه مدنی
باشند و چه نباشند ،قاعدتاً نمی توانند خودشان را با گروه
هایی که می گویند ما هیچ امیدی به هیچ بخشی از این
حاکمیت نداریم ،پیوند بزنند .ما راجع به اختالفاتی حرف
می زنیم که بسیار جدی هستند و نمی توان مثل دو تکه
پارچه آن ها را با نخ و سوزن به هم دوخت .چیزی که ما
در دی ماه دیدیم ،معلول بود و علت نبود .علت ها،
جای دیگری هستند.

نوعی بخشی از خواسته هایی که در
اعتراضات دی ماه مطرح شده ،انعکاس
بدهند.
اعتراضات سراسری دی ماه
نتیجه انباشت چه نوع
مطالباتی بود؟ آیا می توان گفت که این

اعتراضات بیش از هر چیز بر پایه
مطالبات اقتصادی بود؟
به نظر من این که بگوییم در این
اعتراضات بیش تر مطالبات اقتصادی
مطرح بود ،تحلیل اشتباهی است .من
مطالبات اقتصادی و سیاسی را چندان

اختالفات طبقاتی ،سیاسی و نظری راجع به وضعیت ایران و

جدا از هم نمی بینم .به دلیل این که رابطه پررنگی بین اقتصاد

آینده ایران؛ راجع به طبقه حاکم و میزان نزدیکی و دوری به

و سیاست وجود دارد ،خط کشیدن بین این دو مطالبه ،کار

دولت .از طرفی ،بخش عمده ای از آن چه جامعه مدنی نامیده

چندان درستی نیست .خصوصاً در جامعه ای مثل ایران که به

می شود ،خودش را با اصالح طلبی تعریف می کند و یا نزدیک

شدت مسائل معیشتی مردم به عدم دموکراسی ،نبود شفافیت و

تر می داند .وقتی که هویت بخش بزرگی از این جامعه مدنی با

فقدان حاکمیت قانون گره خورده است .مردمی هم که به

پروژه اصالح طلبی یا اصالح طلبان گره خورده است ،چطور می

خیابان ها آمده بودند ،این را به روشنی دیدند و به طور واضح در

توان از آن توقع داشت که با مردمی همراهی کند که برایشان

خواسته هایشان مطرح کردند .مردم می بینند که محرومیت از

هیچ فرقی نمی کند که اصالح طلب یا اصولگرا بر سر کار باشد.

تامین مایحتاج زندگی و حقوق بسیار اولیه و بدیهی شان ،به

آن طور که از شعارهایشان متوجه شدیم ،آن ها به این نتیجه

وضعیت سیاسی ایران گره خرده است و برای همین هم عکس

رسیده اند که چه اصالح طلب و چه اصولگرا ،خواسته های آن

رهبر جمهوری اسالمی را آتش می زنند .آن ها می دانند که
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بود که تمام جناح های این حکومت به شدت از نظر

بود که همیشه گفته می شد که اکثریت مردم ایران ،طرفدار

اقتصادی فاسد هستند .فساد اقتصادی که در واقع ریشه اش

حکومت ایران هستند و می خواهند این حکومت سر کار باشد.

نبود دموکراسی ،آزادی بیان و رسانه های آزاد است .عدم

من نمی خواهم ادعا کنم که کسانی که به خیابان ها آمدند،

وجود این آزادی های مدنی و سیاسی ،جزو قوانین ایران

اکثریت بودند ،اما با آمدنشان به خیابان نشان دادند که تعدادشان

است.

خیلی بیش تر از آن چیزی است که سعی کرده بودند در ذهن
آیا می توان گفت که اعتراضات سراسری دی ماه،

همگان به عنوان یک واقعیت مسلم جا بیاندازند .واقعیت مسلمی

دستاوردهایی هم داشته است؟

که می گفت مردم ایران با حکومت ایران کنار آمده اند و با تمام

البته و ما نباید این دستاوردها را از یاد ببریم .با این که این

بدی ها ،به هر حال با هم به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده

اعتراضات دیگر ظهور و بروز خیابانی ندارد ،ولی با همان

اند .مردمی که به خیابان آمدند ،به ما ثابت کردند که نه تنها با

حضور دو -سه هفته ای ،معترضان با پرداختن هزینه های

حکومت ایران کنار نیامده اند ،بلکه به آن معترض اند .به نظر من

بسیار زیاد ،بر روی تمامی معادالت سیاسی و نگاه همه

این ها دستاوردهای بزرگی است که نباید بگذاریم فراموش شود.

تحلیل گران ،رسانه ها،

نباید اجازه بدهیم این آدم ها و

مجموعه های حقوق بشری

پیام هایشان فراموش شود .مهم

و تمام کسانی که به

ترین کار این است که سعی کنیم

تحوالت ایران نگاه می

از داستان ها و زندگی هایشان و

کنند اثر بسیار مهمی

هرچه که ممکن است از آن طریق

گذاشتند .ما می توانیم در

دیگران آن ها را بهتر بشناسند،

عرصه سیاست و تحلیل

بگوییم .از رهگذر سرگذشت

نظری ،همه چیز را به قبل

هایشان است که دیگران متوجه

و بعد از اعترضات دی ماه

می شوند این آدم ها چه می

تقسیم کنیم .تا قبل از

خواستند و چه می خواهند.

اعتراضات دی ماه ،گفتمان ”آرمین صادقی“ نوجوان  ۱۰ساله خمینی شهری
هایی بود که بدیهی فرض که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه جان باخت

فراموشی آن ها و اصوالً فراموشی
وقایع دی ماه ،چیزی است که

می شد؛ مثل این که اگر ما در ایران می خواهیم تغییری

جمهوری اسالمی و بسیاری از اصالح طلبان می خواهند .آن ها

ایجاد کنیم ،تنها راه آن اصالحات است؛ تنها نیرویی که می

می خواهند که وضعیت به وضعیت قبل از دی ماه برگردد .ما

توانیم به آن امید ببندیم -که ولو گام به گام و آرام تغییری

نباید اجازه دهیم که وضعیت ،به وضعیت قبل از دی ماه برگردد.

ایجاد کند ،-اصالح طلبان هستند .حاال ،این معادله دو گانه

ما باید وضعیت دی ماه را مثل سرمایه دستمان بگیریم و با آن به

بد و بدتری که هیچ گریزی از آن وجود نداشت ،کامالً

جلو برویم.

دگرگون شده است .معترضان دی ماه به ما نشان دادند که

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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نباشد .بنابراین ،چیزی که پس فکر تظاهرکنندکان بود ،این

این مسئله بسیار مهم بود .نکته دیگری که بسیار مهم بود ،این

گفتگو

همین کلیت است که باعث شده نان سر سفره هایشان

این دوگانه وجود ندارد و همه یک مجموعه هستند و به نظر من
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اعتراضات مردمی و مسئله ”اجرا“

اجتماعی

با این مقدمه ،آیا می توان اعتراضات خیابانی اخیر در ایران را از
منظر مسئله اجرا بررسی کرد و به نتایجی درباره جایگاه این

امید شمس

اعتراضات در تحوالت سیاسی چهل سال اخیر رسید؟ آیا می

نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر

توان نشان داد جنبه های تئاتری و پرفورماتیو در اعتراضات اخیر

اعتراض خیابانی به شکلی بنیادی با مفاهیم اجرا و نمایش گره

قوت گرفته است و به شکلی آگاهانه تر مورد استفاده قرار می

خورده است .دهخدا در توضیح واژه تظاهرات از ”نمایش ها“ به

گیرد؟ چنین رویکردی در اعتراضات خیابانی چه معنایی در بر

عنوان دومین مترادف واژه نام برده است ،درحالی که تجمع و

دارد؟ این مقاله تالش دارد تا در مجال اندکی که دارد به این

حرکت سیاسی مردم در خیابان ها معنای آخرین واژه است.

پرسش ها بپردازد.

تظاهرات خود ریشه مشترکی با مظاهره دارد که در عربی به

عرصه نمادها ،نشانه ها و رفتارها ،مهم ترین عرصه های نزاع

واژه

میان حکومت و مردم را تشکیل می دهند .شکل و شیوه انتخاب

""Demonstrationدر ریشه التین خود به معنای اشارت

و کاربرد آن ها بدنه ” پرفورمنس“ مبارزه را تشکیل می دهد.

کردن و نمایاندن و نمایش عملی یک چیز یا یک کار یا یک

واژه ” پرفورمنس“ یا اجرا ظرفیت فوق العاده ای برای توضیح

مفهوم است .گذشته از ریشه شناسی واژه ،اعتراض خیابانی در هر

تقابل هایی دارد که امروز در جامعه می بینیم .از یک سو به

شکل و شیوه اش دارای خصوصیات دراماتیک است؛ چرا که از

”انجام عمل“ داللت می کند ،از سوی دیگر به ”جنبه دراماتیک

طریق بدن و رفتارهای بدن یک مسئله را در مرکز توجه عمومی

عمل“ اشاره دارد ،و در نهایت به ”نحوه کاربرد فردی و جمعی

یا دست کم به تماشا می گذارد.

زبان“ ارجاع می دهد .اعتراضات مردمی را در هر سه معنی واژه

اعتراض خیابانی مانند هر شکل دیگری از رفتار عمومی یا رفتار در

پرفورمنس می توان بررسی کرد.

معرض عموم نوعی اجرا/پرفورمنس است .اجرا چنان که مارچال

در نگریستن به فرم رویارویی حکومت و مردم ،در حقیقت به دو

فوئنتس آن را توضیح می دهد ،هر شکلی از رفتار ساختمند در

اجرای متخاصم یا متقابل می نگریم؛ به ویژه اگر با حکومتی

زندگی روزمره را شامل می شود که با خود ،سیاست تجسم ( )1یا

تمامیت خواه و تا مغز استخوان ایدئولوژیک طرف باشیم .چراکه

بهتر است بگوییم سیاست جسمیت بخشیدن به یک ایده را همراه

حکومت تمامیت خواه ،در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی

می آورد .با این تعریف ،از زاویه تحلیل اجرایی/پرفورماتیو می توان

به دنبال انعکاس تایید کننده تصویر خویش است .درست به

رفتارهای روزمره افراد جامعه را تحلیل کرد و نشان داد که ساخت

همین دلیل به شکلی نظام مند تالش می کند تا مالک زبان،

های جنسیت گرایانه ،نژادگرایانه ،قومیت گرایانه ،طبقه گرایانه و

اندیشه و بدن باشد .چنین حکومتی همان گونه که بی وقفه

نیز رفتارهای در ضدیت با این ها چگونه شکل می گیرند .از جا

نظام نمادها ،نشانه ها و رفتارهای ویژه خود را به مثابه تنها

م ع نای

ن ما یش،

و

یاری

ر سا ندن

ا ست.
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یک اجرای دراماتیک تمام عیار بررسی کرد و از دل آن به روابط

سیاسی حاکم بر جامعه ایران نظر افکند.

الگوی حیات فردی و اجتماعی گسترش می دهد ،بی وقفه و به
طرزی پارانویید دست به تفسیر می زند تا در هر مظهر یا کنش
نامتعارفی ،جنبه های نهانی مقاومت و سرپیچی را کشف کند.
به همین دلیل ،تمام رفتارها و جنبه های مرئی تقابل میان
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برای مثال به تقابل رنگ ها نگاه کنیم .رنگ های حکومتی

کاشیناهوا قانون مهمی در سیاست روایت را توضیح میدهد :فرد

را در برابر رنگ های مردمی .یا به ظاهر و چهره به مثابه

چه باید بگوید تا شنیده شود یا به عبارت بهتر حق گفتن و شنیده

عرصه تقابل نمادین نگاه کنیم .تقابل ریش در برابر سبیل،

شدن داشته باشد؟

تقابل چادرهای مشکی در برابر روسری های رنگارنگ .تقابل

لیوتار می نویسد یک داستان گوی کاشیناهوا همواره داستانش را

شلوارهای پارچه ای گشاد در برابر شلوارهای جین تنگ .یا به

با یک فرمول معین رسمیت یافته آغاز می کند و به پایان می

رفتارها نظر کنیم :تقابل میان مشت های گره کرده و کف

رساند ” :این داستان  ...است .من آن را شنیده ام .و به نوبه خود

زدن های هماهنگ .تقابل میان شعار و سرود در صف آرایی

برای شما بازگو می کنم“ .اما مهم ترین بخش ،فرمول به پایان

های خیابانی .این ها جزئی ترین نمودهای تقابل های

بردن قصه است” :در این جا داستان  ...به پایان رسید .این داستان

سیاسی و فرهنگی میان گروه های اجتماعی است.

را من (نام قبیله ای داستان گو) برای شما تعریف کردم“.

تا همین اواخر مرجع پرفورمنس

در میان قبایل عرب نیز این رسم بوده

اعتراضی ایرانیان در عرصه

تا همین اواخر مرجع پرفورمنس اعتراضی ایرانیان در است که کسی که قصد سخن گفتن در
عرصه سیاست ،انقالب  07بود .چه در معنای اجرای میان اعضای قبیله را دارد ،سخنش را

سیاست ،انقالب  07بود .چه در

پرونده ویژه

سرکوب ،نقشی کلیدی دارند.

لیوتار در ” وضعیت پست مدرن“ با مثالی از قبیله سرخپوست

اجتماعی

حکومت و معترضانش در صحنه آرایی معرکه مبارزه و

نانوشته بود .اما این تصویر به ما چه می گوید؟

معنای اجرای دراماتیک ،و چه دراماتیک ،و چه در معنای کاربرد زبان این انقالب بهمن با نام خودش ،پدرش ،نسب و طایفه
در معنای کاربرد زبان این بود که هم چنان بر ”اجرای اعتراض“ سایه افکنده بود .اش و در نهایت نام قبیله آغاز می کرده

انقالب بهمن بود که هم چنان

شعارها همواره بُن مایه ای مذهبی داشت و گاه عیناً

است .به این ترتیب سخنگو با منسوب

بر ” ا جرای اعتراض“ سا یه بازتولید اجراهای بهمن  07بود :تکبیر گفتن بر پشت بام کردن خود به طایفه و قبیله به مثابه
افکنده بود .شعارها همواره بُن ها ،تکرار سرودهای انقالبی  ،07استفاده از حدیث ها مرکز اقتدار ،حق سخن گفتن یا
مایه ای مذهبی داشت و گاه (هیهات من الذله ،نصر من اهلل و فتح قریب ،مرگ بر این مشروعیت سخن گفتن را کسب می
عیناً بازتولید اجراهای بهمن  07دولت مردم فریب) ،یا شخصیت های مذهبی (یا حسین کرده است.
بود :تکبیر گفتن بر پشت بام ها ،میرحسین) ،یا حتی بازآفرینی برخی از شعارهای انقالب
تکرار سرودهای انقالبی ،07
(توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد).

جمع معترضان ،دقیقاً همین کارکرد

استفاده از حدیث ها (هیهات من

نمادین و تئاتری را دارد .با دست

تصویر یا سخنی از علی خامنه ای در

الذله ،نصر من اهلل و فتح قریب ،مرگ بر این دولت مردم

گرفتن این تصویر معترضان تالش می کردند تا خود را در تقابل

فریب) ،یا شخصیت های مذهبی (یا حسین میرحسین) ،یا

با قدرت مطلق که در درون آن تعریف کنند و به این ترتیب حق

حتی بازآفرینی برخی از شعارهای انقالب (توپ تانک بسیجی

سخن گفتن ،شنیده شدن و در امان ماندن از خشونت و سرکوب

دیگر اثر ندارد).

را به دست آورند .تالشی که در اکثر موارد محکوم به شکست

در بسیاری از اعتراضات خیابانی به ویژه در اعتراض به

بود.

مشکالت اقتصادی ،حمل تصویری از علی خامنه ای یا نقل

اگرچه این مرجعیت هنوز در بخشی از فرم اجرایی اعتراضات نمود

قولی از او یا روح اهلل خمینی در میان معترضان ،نوعی قانون

بارز دارد ،اما روز به روز کمرنگ تر می شود .حاال رفته رفته مردم
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نمادها ،رنگ ها ،فرم های اجرایی ،و اجرای زبانی خود را می

نشان می دهد که آن چه رخ داد تنها یک ”پیش پرده“ بود.

سازند .در موضوع مبارزه با حجاب اجباری ،ما بیش از هر شکل

در کمپین چهارشنبه های سفید ،ما با شکلی از اعتراض

پیشینی اعتراض در سال های پس از انقالب ،با یک

مواجهیم که فرم اجرایی منحصر به فردی دارد :اگرچه یک

”پرفورمنس“  ،یک اجرای ویژه طرفیم که ریشه در هیچ یک از

الگوی مشترک (شال یا لباس سفید) همه معترضان را به هم

فرم های اعتراضی پیش از خود ندارد :اعتراضی صرفاً کالمی

متصل کرده است اما در ویدئوهایی که این معترضان منتشر

نیست ،فرمی پرخاشگر و تهاجمی ندارد ،به روی تفسیر باز است،

می کنند ،هر کدام به زبان خود و از جایگاهی منحصر به فرد،

و قابلیت تکثیر و اعمال خالقیت دارد.

رابطه خود با سرکوب را توضیح می دهند؛ در نتیجه ما با

در کمپین آزادی های یواشکی ما با المان های پررنگ نمایشی

هزاران داستان فردی مواجهیم که مسئله ای جمعی را مطرح

روبه رو بودیم .نمایشی که در خود داستانی را حمل می کرد:

می کنند .و مهم تر از همه ،این کمپین اقتدار حکومت را در

میل به سرپیچی و آزادی که یواشکی و دور از چشم قدرت خود

مهم ترین جایگاهش یعنی در عرصه عمومی به چالش می

را نمایان می کرد .این داستان تنها با تصویر زنانی بدون روسری

کشد.

روایت نمی شد ،بلکه با عناصر فیگوراتیو و با یک کنش نمایشی

در نهایت ،دختران انقالب ما را در مواجهه با یک اجرای ناب

بیان می شد :تصویر

قرار می دهند .اجرایی که

زنانی که روسری خود را

تنها می توان بر آن نام

با یک ژست خاص از سر

” تئاتر چریکی“ نهاد)2 ( .

برداشته به باد سپرده

نمایشی که تاکتیک ها و

بودند .شاید بتوان گفت

اهداف مبارزه چریکی را در

” آزادی های یواشکی“

اقتباس کرده و در یک فرم

نخستین حرکت اعتراضی

مسالمت آمیز احیا کرده

پس از انقالب بود که

است .تئاتر چریکی از

کامالً بر محور جنبه های نمایشی و اجرایی بنا شده بود .به

تاکتیک حمله غافلگیرانه ،استفاده از امکانات محلی و منطقه

عبارت دیگر این فرم اعتراض بود که تکین بود و نه محتوای آن.

ای ،حرکت نامنظم و غیرقابل پیش بینی استفاده می کند تا

و به همین دلیل اکثر نقدها به این حرکت اعتراضی بر فرم این

عرصه عمومی و افکار عمومی را تصرف کند .به همین خاطر،

اعتراض متمرکز بود تا بر محتوای آن .مهم ترین جدال ها بر سر

تئاتر چریکی را می توان در پیوند با مفهوم ”نواحی خودمختار

عنوان کمپین و نحوه ”اجرای“ اعتراض به حجاب اجباری بود.

موقت“ حکیم بی ( )0فهمید .یک اجرای چریکی در لحظه ای

این حرکت عناصر اجرای خود را (اگرچه نصفه و نیمه) در تضاد

غافلگیرکننده ظاهر می شود و بخشی از فضای عمومی را از

با عناصر اجرای حکومت صورت بندی کرده بود :آشکار کردن در

اقتدار حاکم باز پس می گیرد و به طرز موقتی آزادسازی می

برابر پوشیده نگه داشتن؛ تاکید بر بدن ،به جای انکار بدن .با این

کند .سپس ناپدید می شود تا در جایی دیگر و منطقه ای دیگر

حال این اجرا هنوز نتوانسته بود در تقابلی تمام عیار با اجرای

که کسی انتظارش را نمی کشد ،ظاهر شود .دختران انقالب

حکومت قرار بگیرد .چرا که ویژگی ”پنهانی“ و یواشکی آن هم

آغازگر این نواحی خودمختار موقت بودند .یک سکو ،یک پیاده

چنان اقتدار حکومت در عرصه مهار بدن ها را به چالشی جدی

رو ،یک میدان ،یک بلوک سیمانی را به شکلی موقتی تصرف

نکشیده بود .اما تداوم و تکامل کمپین آزادی های یواشکی به ما

و به یک ناحیه خودمختار بدل می کنند .اما شاید برای روشن
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متنی کالسیک در دفاع از مبارزه چریکی را با دورنمای

انقالب بر سکو می رود .سومین و چهارمین دختر پیام دیگری هم

مبارزه دختران انقالب بازخوانی کنیم .نخست ببینیم اجرای

مخابره می کنند :نفر اول در این مبارزه تنها نیست .اما پیام مهم

دختران انقالب فراتر از مشابهت تاکتیکی با مبارزه چریکی،

تر این است که مردم از طریق مشاهده و مشارکت می آموزند.

ف ضای

تصرف نماز جمعه

و

تو سط کار گران

اجتماعی ایران

فوالد خوزستان را

دارد .مهم ترین

می توان در ادامه

ویژگی اعتراض

حر کت د خ تران

دختران انقالب

انقالب ،به مثابه

گر ف تن

شکل دیگری از

یکی از ممنوعه

ت ئا تر

چر ی کی

ترین بنیادهای

ن گری ست.

ب طن

س یا سی

هدف

سخن مذهبی و

صحنه ای از یک تئاتر چریکی در دانشگاه ویرجینیا

ا ین

گونه است که

سیاسی حکومت ایران به علنی ترین و صریح ترین شکل

نیروهای پیشگام ابتدا تصور چالش ناپذیر بودن قدرت را در هم

ممکن است .با هدف قرار دادن مقدس ترین تابوی مرئی در

می شکنند و سپس با یکدیگر تعاملی ارگانیک برقرار می کنند و

حیات اجتماعی ایران ،دختران
انقالب سلطه مطلق حکومت را در
تمامی عرصه های دیگر هم به
چالش می کشند .اما ویژگی دیگر
این حرکت آموزش دادن توده ها به
روشی است که آن ها می آموزند:
مشاهده و مشارکت .دختران انقالب
با عمل خود مشکلی را مطرح
می کنند (سلب اختیار فردی) ،و راه
حلی را نشان می دهند (مواجهه و به
چالش کشیدن علنی سرکوب در

مهم ترین ویژگی اعتراض دختران انقالب هدف
گرفتن یکی از ممنوعه ترین بنیادهای سخن
مذهبی و سیاسی حکومت ایران به علنی ترین و
صریح ترین شکل ممکن است .با هدف قرار دادن
مقدس ترین تابوی مرئی در حیات اجتماعی ایران،
دختران انقالب سلطه مطلق حکومت را در تمامی
عرصه های دیگر هم به چالش می کشند .اما
ویژگی دیگر این حرکت آموزش دادن توده ها به
روشی است که آن ها می آموزند :مشاهده و
مشارکت.

در نهایت به مردم این پیام را می دهند
که تنها نیستند.
حاال تکه ای از ” در ضرورت مبارزه
مسلحانه و رد تئوری بقا“ را در این پیش
متن بخوانیم.
” الزم است که تصور او را از ناتوانی
مطلقش در نابودی دشمن ،در هم
شکنیم .قدرت انقالبی در خدمت این امر
قرار می گیرد .اِعمال این قدرت که
عالوه بر سرشت تبلیغی خود با تبلیغ
مجزای سیاسی در مقیاس وسیع همراه

جایی که آن را محل اقتدار خود می داند) و این طرح مشکل

می شود ،پرولتاریا را به وجود منبعی از نیرو که متعلق به خود

و پیشنهاد راه حل را در قالبی تماشایی ارائه می کنند .چنان

اوست ،آگاه می سازد .نخست درمی یابد که دشمن ضربه پذیر

که به سرعت قابلیت بدل شدن به یک نماد منعطف و تکثیر

است و می بیند نسیم تندی که وزیدن گرفته است ،دیگر جایی
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اجتماعی

چه کارکردی در

این جاست که

پرونده ویژه

تر شدن ارتباط تئاتر چریکی و مبارزه چریکی ،بهتر باشد

پذیر را دارد .تماشاچیان تنها نظاره می کنند .دومین دختر خیابان

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

اجتماعی

پرونده ویژه

برای مطلق بودن سلطه دشمن نمی گذارد .اگر این ”مطلق“ در

و از طرفی در اعتراضات اخیر کارگری ،در شعار ” مرگ بر

عمل به مخاطره افتاده ،پس در ذهن او نیز نمی تواند به بقای

کارگر ،درود بر ستمگر“ ما با وجه دیگری از اجراگری مواجهیم.

خود ادامه دهد .از

دخل و تصرف در

این پس او به

” پر فور م نس

می

زبانی“ حکومت،

اندیشد که رهایی

چر خا ندن،

اش را آغاز کرده

منحرف کردن،

است .بیگانگی از

برعکس کردن و

پیشاهنگش جای

استفاده از آن بر

خود را به حمایتی

ع لیه ح کو مت.

که در درون او

شعار مرگ بر  ...و

نسبت به آن ها

درود بر ...که ابر

پیدا شده ،می

سا خ تار

س خن

دهد .اکنون این

سیاسی حامیان

ن یرو یی

پیشاهنگان انقالبی تنها از او دورند ،ولی دیگر به هیچ وجه با او

حکومت بوده است ،توسط کارگران مصادره شده است و به

بیگانه نیستند .او با عالقه به آن ها فکر می کند ولی نه فقط به

شکلی طنزآمیز بر علیه خود حکومت به کار رفته است.

این خاطر که می بیند جمعی کوچک به خاطر منافع او با دشمنی

کارگری که خواهان مرگ خود است و بر سرکوبگرش درود

برخوردار از زرادخانه ای بزرگ درافتاده است ،بلکه بیش تر به

می فرستد ،موقعیتی دراماتیک و آیرونیک ایجاد می کند .او

این سبب که آینده خود را با آینده مبارزه
این جمع کوچک در ارتباطی مستقیم
احساس می کند“.
این درست همان اتفاقی است که با
دختران انقالب رخ می دهد و در
اعتراضات کارگران فوالد خوزستان
تکثیر می شود .مشاهده و مشارکت ایده
اجرا را منتشر می کند .حاال مردم و
بازاریان شهر داران در مقابل فرمانداری
شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

شهرستان فریدن رسماً یک نمایش به
راه می اندازند :پهن کردن سفره های

این درست همان اتفاقی است که با دختران
انقالب رخ می دهد و در اعتراضات کارگران
فوالد خوزستان تکثیر می شود .مشاهده و مشارکت
ایده اجرا را منتشر می کند .حاال مردم و بازاریان
شهر داران در مقابل فرمانداری شهرستان فریدن
رسماً یک نمایش به راه می اندازند :پهن کردن
سفره های خالی که بر سر آن نشسته اند و نان
خالی می خورند .کشاورزان ورزنه هم نماز جمعه را
تصرف می کنند و این بار اجرا را یک مرحله
جلوتر می برند :پشت به امام جمعه می نشینند.

این ساختار مرگ بر  ...و درود بر  ...را
از کارکرد همیشگی اش تهی کرده
است .در عین حال پیام تلخ نهفته در
پس این شعار به سرعت دریافت می
شود .او فرم اجرای اعتراض خود را با
” تقلید“ از ساختار سخن حکومت
نساخته است ،بلکه اجرای خود را بر
سرنگون کردن یا واژگون کردن این
ساختار بنا نهاده است .در این سرنگونی
و واژگونی ،او پیام های متعددی
مخابره می کند :فرم اعتراض او نمونه

خالی که بر سر آن نشسته اند و نان خالی می خورند .کشاورزان

ای از نتیجه اعتراض اوست :سرنگونی نظام سرکوبگر طبقاتی.

ورزنه هم نماز جمعه را تصرف می کنند و این بار اجرا را یک

ما با تاکتیک دتورنمنت ( )4مواجه می شویم که نخستین بار

مرحله جلوتر می برند :پشت به امام جمعه می نشینند.

توسط لتریست ها و موقعیت گرایان مورد توجه قرار گرفت.
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یک محیط اجتماعی .در این معنا دیگر نقاشی یا موسیقی

کافی است به ساز و کار پروپاگاندای حکومت ایران در چهل سال

موقعیت گرایانه معنا نخواهد داشت ،بلکه تنها کاربرد موقعیت

گذشته نگاه کنیم تا سیطره عناصر نمایشی و مناسکی را در آن به

گرایانه این ابزار معنا خواهد یافت .در معنایی ابتدایی تر،

وضوح ببینیم .از نمایش دفاع مقدس ،تا نمایش امت همیشه در

دتورنمنت درون ساخت های فرهنگی کهنه ،یک روش تبلیغ

صحنه ،از کودکانی که به دست خمینی متبرک می شدند ،تا

(پروپاگاندا) است ،روشی که پوسیدگی و از اهمیت افتادن این

بسیجی هایی که سینه خیز به زیارت مقبره او می روند؛ از مشت

ساحت ها را آشکار میکند“ .داگالس هولت ،دتورنمنت را

ها و فریادهای هماهنگ نماز جمعه تا مانورهای امنیت؛ از معرکه

چنین تعریف میکند” :استفاده از عبارات و اصطالحات نظام

گیری های انصار حزب اهلل تا حواشی سخنرانی های سالمرگ

سرمایه داری و فرهنگ رسانه ای آن بر علیه خود این

خمینی ،از اعدام ها و شالق زدن های در مالءعام تا شب شعرهای

سیستم“ .اما سر دادن شعار ” مرگ بر
کارگر ،درود بر ستمگر“ در نماز جمعه،
امروز فراتر از چنین تاکتیکی ،یک کنش
تئاتری است .اتفاقی که در نماز جمعه
افتاد ،یک نقطه عطف در بلوغ سیاسی
جامعه کارگری ایران بود ،کنشی عمیقاً

دراماتیک و به معنای اشغال صحنه
اجرای حکومت و اشغال زبان اجرای
حکومت ،سرنگون کردن آن و استفاده از
آن بر علیه حکومت.

می بینیم که از حمل تصویر رهبر حکومت
تا اعتراضات اخیر چه تحول عمیقی در فرم و
محتوای اجرای اعتراضات در ایران رخ داده
است .می توانیم به جرات بگوییم که توجه
آگاهانه به شیوه اجرا (به تمامی معانی که واژه
پرفورمنس متضمن است) و مستقل کردن آن

بیت رهبری ما با حکومتی طرف هستیم که
نمایش را به مثابه جوهره رفتار سیاسی خود
درونی کرده است .و درست به همین دلیل
است که آن چه دهه ها در خدمت سرکوب
بوده است ،امروز امکانی برای مقاومت است.
پانوشت ها:

از عناصر هویت ساز اجرای حکومت و انقالب
 ،07ویژگی بارز اعتراضات ادامه دار این
روزهای ایران است.

می بینیم که از حمل تصویر رهبر حکومت تا اعتراضات اخیر
چه تحول عمیقی در فرم و محتوای اجرای اعتراضات در

Embodiment
.2

1.

تئاتر چریکی مفهوم تازه ای در عرصه کنشگری

سیاسی نیست اما شاید مفهومی مهجور در عرصه مبارزه
امروز باشد .مقاله ”موزه خیابان“ از ابی هافمن به ترجمه
نگارنده که سال  00در سایت شیزوکالت منتشر شد،

نخستین و شاید تنها متنی به فارسی است که به طور اختصاصی به تئاتر
چریکی پرداخته است .در سال  72در موسسه تئاترمان با نام محتاطانه ”موزه

ایران رخ داده است .می توانیم به جرات بگوییم که توجه

خیابان :تئاتر رادیکال“ کارگاهی درباره تئاتر چریکی برگزار کردم .برخی از

آگاهانه به شیوه اجرا (به تمامی معانی که واژه پرفورمنس

شرکت کنندگان آن کارگاه بعدها تجربه هایی در این حوزه کرده اند .در ایران

متضمن است) و مستقل کردن آن از عناصر هویت ساز

نمونه های انگشت شماری از تئاتر چریکی پیش از انقالب موجود است که در
مقاله ای مفصل به آن پرداخته ام .پس از انقالب یک اجرای ع.منصوری در

اجرای حکومت و انقالب  ،07ویژگی بارز اعتراضات ادامه دار

روز  0مارس در مراکز خرید تهران و چند اجرای پراکنده افسانه شفیعی در

این روزهای ایران است .فراموش نکنیم که پرچم داران

اصفهان و تهران نمونه های خوبی از تئاتر چریکی محسوب می شوند .با افسانه

مبارزات امروز در ایران زنان ،کارگران ،معلمان و کشاورزان

شفیعی و چند رفیق دیگر به ویژه در دوره همکاری در گروه شورای آزادسازی

هستند .شاید هیچ چیز نتواند گسست سرکوب شده ترین
اقشار جامعه ایران از گفتمان حکومت و گفتمان انقالب

پرونده ویژه

” ادغام تولیدات هنری گذشته و امروز در جهت ساخت برتر

معنایی دارد؟

اجتماعی

دتورنمنت را موقعیت گرایان این گونه تعریف کرده اند:

عناصر نمایشی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران چه

زندگی روزمره تالش کردیم اشکالی از تئاتر نامرئی را با تئاتر چریکی پیوند
بزنیم که در آن مقاله کذا به جزئیات در این باره نوشته ام.
Hakim Bay, Temporary Autonomous Zones
Detournment

اسالمی را به این وضوح نشان دهد .اما این تاکید بر اجرا و
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مسئول اصلی رفتارهای غیردمکراتیک ،مستبدِ خشن است

گفتگو

پرونده ویژه

عباس میالنی:

است .در یک رژیم خشن و مستبد ،طبعاً رفتار خشن و گاه
گفتگو از مرتضی هامونیان

استبدادی ،در مردم هم پیدا می شود .گاهی از سر استیصال و
گاهی از سر فقر ،آن هایی که یک عمر تحت خشونت و

دکتر عباس میالنی ،نظریه پرداز ،مورخ و نویسنده ایرانی ساکن

استبداد قرار گرفته اند ،ممکن است رفتاری غیر دمکراتیک از

ایالت کالیفرنیای امریکا است که مدیریت برنامه مطالعات ایرانی

خودشان نشان دهند .مسئولیت اصلی این رفتار ،مستبدِ خشن

در دانشگاه استنفورد را بر عهده داشته و هم چنین یکی از

است .مسئول بعدی آن کسی است که دست به این خشونت

سرپرستان پروژه دموکراسی ایران در موسسه هوور است .از جمله

می زند .راه نجات برای ایران ،خارج شدن از این دور خشونت

کتاب های او می توان به ”معمای هویدا“” ،تجدد و تجدد ستیزی

است .جامعه در یک مقطعی باید به این نتیجه برسد که برای

در ایران“ و ”معمای شاه“ اشاره کرد.

گریز از تکرار گذشته و خروج از دور باطل خشونت و استبداد،

دکتر میالنی در گفتگو با خط صلح در رابطه با اعتراضات

راه دیگری را پیش بگیرد.

سراسری دی ماه ضمن تاکید بر این که ”رژیم ایران با نافرمانی

به نظر شما آیا می شود در برهه هایی ،خشونت

مدنی مجبور به عقب نشینی خواهد شد“ ،می گوید” :آن هایی که

مشروعیت پیدا کند؟

در محکوم کردن آن خشونت ها ،فقط به مردم انتقاد می کردند،

رژیم ها و اندیشه

اما به دستگاه خشونت نهادینه شده رژیم که باعث کشته و

هایی خشونت مشروع

بازداشت شدن هزاران نفر شد ،خرده نمی گرفتند ،آن فجایع را

را طرح می کنند که

نادیده گرفتند“.

به نوعی خودشان را

مشروح گفتگوی ” خط صلح“ با عباس میالنی در خصوص

مستحق یک جایگاه
و یژه

”اعتراضات سراسری دی ماه  “76در ذیل از نظرتان می گذرد.

بدا ن ند.

چه

جناب میالنی ،خشونت چیست و خشونتگر کیست و از

مارکسیست ها که

طرفی شرایط یا قدرت تا چه حد در تعبیر یک عمل به

خشونت انقالبی را
متفاوت از خشونت

عنوان امر خشن موثر است؟

ارتجاعی می دانند و چه مذهبیون که خشونت مسیحی،

شماره  82خشونت طیف وسیعی را در بر می گیرد؛ از ضرب و شتم و خشونت
و  83های کالمی و لفظی گرفته تا تبعیض های ساختاری و جلوگیری

خشونت یهودی ،خشونت بودایی و یا خشونت اسالمی را

از رشد طبیعی و مستحق انسان ها .اما بدترین آن ،خشونت بدنی،

متفاوت مطرح می کنند .به نظر من این دور باطلی است.

اسفند 96
و فروردین
اعدام ،شکنجه و حبس است.
97

باید در نظر بگیریم که رابطه حکومت با مردم ،یک رابطه متقابل

کشتن کسی به خاطر عقیده اش –هر عقیده ای که باشد،-

غلط است و به گمان من مشروعیتی هم ندارد.
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میان آورد؟ هم چنین برخی معتقدند که اعتراضات سراسری

اعتراضات سراسری دی ماه آن چنان زیاد نبوده است .حتی با

دی ماه ،در برخی شهرها با خشونت های کور از سوی عده

استناد به کشته شدن دستکم  20شهروند و بازداشت هزاران نفر،

ای از معترضان همراه بوده است .نظر شما در این خصوص

برخی معتقدند میزان خشونت های اعمال شده در مقایسه با

چیست؟

گستردگی اعتراضات از طرفی و سابقه سرکوبگری دستگاه های

این مسئله بستگی به دیدگاه تفسیری افراد دارد .اگر از یک

امنیتی از طرف دیگر ،کم تر بوده است .نظر شما در این خصوص

دیدگاه ابزارگرایانه به سیاست نگاه کنید و یا یک دیدگاه

چیست؟

مصلحت گرایانه صرف ،حتماً می توانید بگویید که بعضی از

ببینید ،مقایسه کردن با گفتن این که این ”بد“ است اما ”بدتر“

این خشونت ها ،خشونت های

اگر از یک دیدگاه ابزارگرایانه به سیاست نگاه نیست ،فضیلتی نیست .مردم باید
کنید و یا یک دیدگاه مصلحت گرایانه صرف ،حتماً می حق تظاهرات مسالمت آمیز داشته

خشونت ها ،خشونت های کور

باشند .رژیمی که  00سال حق این

دفاعی بود .بعضی از این

توانید بگویید که بعضی از این خشونت ها ،خشونت های

پرونده ویژه

خشن ،از نظریاتی اعم از دفاع مشروع صحبت به

خشونت به کار گرفته شده توسط حاکمیت در مهار

گفتگو

آیا می توان در مواجه شدن با به تعبیر شما مستبد

گفته می شود که نحوه برخورد و در واقع میزان

بود و سایر تعاریفی که ارائه می دفاعی بود .بعضی از این خشونت ها ،خشونت های کور بود و تظاهرات مسالمت آمیز را از مردم
شود .ولی اگر به این نتیجه سایر تعاریفی که ارائه می شود .ولی اگر به این نتیجه رسیده گرفته است ،دیگر نمی توان گفت
رسیده باشید که راه گریز از این باشید که راه گریز از این دور باطل ،نافرمانی مدنی است ،نه که اگر یک بار به جای کشتن 2
دور باطل ،نافرمانی مدنی است ،باالبردن میزان خشونت در جامعه و یا دست برتر پیدا کردن در هزار نفر 23 ،نفر را کشتند و به

نه باالبردن میزان خشونت در

خشونت ،آن وقت هر کدام از این خشونت ها ،محل انتقاد

جای بازداشت کردن  13هزار نفر،

جامعه و یا دست برتر پیدا هستند .البته در انتقاد هم ،باز به گمان من باید متوجهِ ایجاد  4هزار نفر را بازداشت کردند ،کم تر
کردن در خشونت ،آن وقت هر کننده این دور باطل بود .آن هایی که در محکوم کردن آن خشونت کرده است .رژیم در جریان
کدام از این خشونت ها ،محل

خشونت ها ،فقط به مردم انتقاد می کردند ،اما به دستگاه

همین تظاهرات ،چند ده دانشجوی

انتقاد هستند .البته در انتقاد هم ،خشونت نهادینه شده رژیم که باعث کشته و بازداشت شدن بی گناه را به عنوان پیشگیری
بازداشت کرده است .این چه نوع
باز به گمان من باید متوجهِ هزاران نفر شد ،خرده نمی گرفتند ،آن فجایع را نادیده
ایجاد کننده این دور باطل بود.

عدم خشونتی است؟

گرفتند.

آن هایی که در محکوم کردن

به نظر من باید کمی به این مسئله

آن خشونت ها ،فقط به مردم انتقاد می کردند ،اما به دستگاه

در چهارچوب تاریخی نگاه کرد .اگر حتی اگر بخواهیم این دیدگاه

خشونت نهادینه شده رژیم که باعث کشته و بازداشت شدن

را هم بپذیریم ،دلیل خشونتِ کم تر را باید این بدانیم که رژیم به

هزاران نفر شد ،خرده نمی گرفتند ،آن فجایع را نادیده

درستی می دانست که به قول ما ایرانی ها ”این تو بمیری ،دیگر

گرفتند .اگر به شکنجه ها در زندان ،خشونت های روزمره

از آن تو بمیری ها نیست!“ .کسانی که این بار به خیابان آمده

نیروهای بسیج ،نیروی انتظامی ،سپاه و روحانیت نسبت به

بودند ،طبقه زحمتکش شهرنشینِ اغلب مومنی بودند که تا چندی

مردم ،توجه نشود و فقط خشونت مردمی محل انتقاد قرار

پیش شاید حتی مدافع این رژیم بودند .بر این اساس ،به گمان

داده شود ،به گمان من نگاهی منصفانه نیست.

من آن ها نگران بودند که اعمال بیش از یک حدی از خشونت،
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به یک انفجارِ دیگرِ غیرقابل کنترل منجر شود .در نتیجه باید

حاکمیت از آن بهره می برد؟ آیا اساساً می شود زمانی را تصور

تاکید کرد عدم خشونتی که نتیجه استیصال و نتیجه احتیاط

کرد که این حکومت خشونت نورزد؟

است ،متفاوت است از عدم خشونتی که قانون عامل کنترل

اگر خشونت را به مفهوم انگلیسی ) (Violenceدر نظر

کننده آن است .این رژیم به لحاظ پایبندی به قانون نبود که کم

بگیریم ،انحصار خشونت ،بخشی از ذات هر قدرتی است .یعنی

تر خشونت داشت .در آمریکا ،یک هفته بعد از انتخابات ریاست

دولت در مفهوم وبری تنها نهادی در جامعه است که حق

جمهوری ،دو -سه میلیون نفر به خیابان ها آمدند و تظاهرات

خشونت دارد ،ولی حق خشونت آن تابع قانون است .یعنی حق

کردند اما یک نفر هم به دالیل سیاسی بازداشت نشد.

خشونت دولت ،قابل تغییر است .رژیم های مختلف ،در این

ضمن این که ما حتی مطمئن نیستیم که اگر آمار کل کشته

رابطه متفاوت اند .نه تنها از لحاظ مقدار خشونتی که می

شدگان ،بازداشتیان و پیامدها را داشته باشیم و در کنار جمعیت

ورزند ،بلکه از بابت توجیهشان برای خشونت .رژیم ایران

تظاهر کننده بگذاریم ،خشونت ها آن قدر کم تر بوده باشد .حتی

مفاهیمی را برای توجیه خشونت استفاده می کند که هیچ

یک کشته هم زیاد است .حداقل  0نفر از زمان تظاهرات تا امروز

مبنای قانونی در مفهوم جدید ،آن را در بر نمی گیرد .واژگانی

در زندان ها کشته شده اند .کشته شدگان در زندان را هم ،باید

نظیر ” تعزیر“ که به عنوان قوانین شرعی به کار گرفته می

جزو پیامدهای این اعتراضات دانست.

شوند ،توجیه ” شکنجه“ و ” قطع دست“ است .یا توجیه

شما در رابطه با نسبت خشونت با جمهوری اسالمی

”جاسوسی“ به عنوان ”وظیفه شرعی“ و توجیه ”خشونت علیه

صحبت کردید .شما آیا خشونت را بخشی از ذات

زن“ به عنوان پدیده ای که به لحاظ ” تاریخ استنباط های

حکومت ایران می دانید یا به نظرتان خشونت ابزاری است که

شرعی“ موجه است .این ها جنس خشونت های به کار گرفته
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لحاظ کیفی متفاوت بود .به این معنا که فکر می کرد قانون

باشید که این رژیم توان تحمل استادیوم های خالی را نخواهد

را اجرا می کند و مثالً قانون به او اجازه می دهد که هر

داشت؛ چه به لحاظ حرص مالی ،چه به لحاظ ارزش نمادی آن.

کسی که در تشکیالت کمونیستی است ،بازداشت کند .ولی

خیلی راحت می شود با این مسئله مبارزه کرد و هیچ کسی هم

این ها قانونی ورای قانون که طبق استنباط شخصی آقایان

هیچ کسی را به زندان نخواهد انداخت .فقط تصور کنید که اگر

برای هر چیز است ،به کار می گیرند .الجرم هم انواع

مردان از رفتن به مسابقه فوتبال استقالل و پرسپولیس امتناع

خشونت را گسترده می کنند و هم نوع توجیه آن را تغییر می

کنند ،چه می شود .من تردیدی ندارم که یک امتناع یک ماهه از

دهند.

شرکت در هر بازی به عنوان تماشاچی ،آن رژیم را وادار به عقب
به عنوان سوال آخر ،بفرمایید که رویکرد معقول در

نشینی می کند .اما متاسفانه علی رغم این که  00سال است زن

برابر حکومتی که خشونت جزو ذاتی رفتار آن شده

ها برای حقوق زن و مرد در ایران در حال مبارزه هستند ،تا به

است ،چیست؟ در مواجه با این شرایط آیا رواداری و تسامح و

حال چنین همدلی با آنان صورت نگرفته است.

صلح طلبی امری عقالنی است یا خیر؟

نافرمانی مدنی یعنی امتناع از پذیرفتن قانونی که ما آن را غیر

من فکر می کنم که هیچ گروهی در
جامعه ایران نیست که به اندازه زنان

پرونده ویژه

می کرد .اما خشونت آن رژیم ،هم از لحاظ کمی و هم از

در هر مسابقه ای ،در هر جای کشور امتناع کنند ،تردیدی نداشته

گفتگو

شده توسط رژیم را متفاوت می کند .رژیم شاه هم خشونت

تصمیم بگیرند که در همدلی با زن ها از حضور در هر استادیومی،

زنان ایران ،در یک پروسه  00اخالقی و غیرانسانی می دانیم و امتناع از آن
ساله ،با نافرمانی مدنی ،سنگر به سنگر ،به شیوه قانونی و پرداختن بهایی برای آن

تحت خشونت رژیم قرار گرفته باشند .این رژیم و قوانین و کردار ضد زن آن را کار .نافرمانی مدنی فقط این گونه نیست که
یعنی خشونت نهادینه شده و مستمر سعی کردند به عقب نشینی وادار کنند و تا بگوییم ما تا زمانی در شهر بیرمنگهام
دائمی .اما نحوه ای که زن ها با این حد زیادی هم موفق شدند .با خشونت به نافرمانی مدنی انجام می دهیم که پلیس با
خشونت مواجه شدند ،می تواند سرمشقی این کار اقدام نکردند و نافرمانی مدنی سگ به جان تظاهرکنندگان سیاه پوست
برای تمام جامعه ایران باشد .زنان ایران،

گسترده انجام دادند .به نظر من خیلی

نیفتاده باشند ]اشاره به مبارزات مدنی ضد

در یک پروسه  00ساله ،با نافرمانی راحت می شود بسیاری از سیاست های این نژاد پرستی در ایاالت متحده امریکا در دهه
مدنی ،سنگر به سنگر ،این رژیم و رژیم را ،با همین نافرمانی مدنی گسترده .[1763 ،آن ها رسمشان خشونت ورزی نبود،
قوانین و کردار ضد زن آن را سعی

رسمشان را هم نگه داشتند .و به رغم

به عقب راند.

کردند به عقب نشینی وادار کنند و تا حد

خشونتی که بود (یعنی حبسش را می

زیادی هم موفق شدند .با خشونت به این کار اقدام نکردند و

کشیدند ،کتکش را می خوردند ،تاوان آن را پرداخت می کردند و

نافرمانی مدنی گسترده انجام دادند .به نظر من خیلی راحت

حتی سگ هار به جانشان می افتاد) ،اما با نافرمانی مدنی ،در

می شود بسیاری از سیاست های این رژیم را ،با همین

نهایت آن رژیم نژاد پرست را وادار به عقب نشینی کردند .رژیم

نافرمانی مدنی گسترده ،به عقب راند .بگذارید مثالی بزنم.

زن ستیز ایران هم تردیدی ندارم که با یک نافرمانی مدنی و

عدم حضور زنان در استادیوم های ورزشی ،بخشی از یک

زمانی که مردها در کنار زنان همدل باشند ،ناچار به عقب نشینی

نوع خشونتی است که بر علیه زنان صورت می گیرد و زن ها

خواهد شد.

در حال مبارزه با آن هستند .ولی اگر یک بار مردان ایران

با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

52

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

پرونده ویژه

توشه؛ میانبری امن و سریع برای دریافت اخبار در زمان فیلترینگ
فیلترینگ اینترنت و قطع کامل دسترسی مردم به شبکه های

گفتگو

اجتماعی از جمله تلگرام ،مردم در ایران بیش از پیش به راه
های جایگزین برای دریافت اخبار و اطالعات آزاد نیاز داشتند و
گفتگو از بهزاد حقیقی
پروژه ” توشه“ که بیش از دو سال است راه اندازی شده ،این

امکان را برای کاربران فراهم می کند که فایل های ویدئویی،
متنی و سایر محتوای دیجیتال موجود در اینترنت را ،از طریق یک
کانال ماهواره ای به همین نام ،به صورت رایگان دریافت کرده و
به کامپیوترهایشان منتقل کنند .اهمیت این روش ارسال و
دریافت اطالعات که برای اولین بار در جهان توسط تیم پروژه
توشه راه اندازی و در اختیار کاربران فارسی زبان قرار گرفته است،
در مواقعی که دسترسی به اخبار و اطالعات با توجه به فیلترینگ
گسترده در ایران محدودتر می شود ،مضاعف می شود.
در این شماره از خط صلح با میالد حسینی کشتان ،مدیر محتوا و
شبکه های اجتماعی پروژه توشه ،گفتگویی داشتیم .آقای حسینی
کشتان در ایران از رشته مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده و در
سال های اخیر در جهت تحقق آزادی های اجتماعی و حقوق بشر
با سازمان ها و کمپین های متعددی از جمله سازمان اتحاد برای
ایران ،کمپین حق حیات ایران و کمپین نه به حجاب اجباری

سرویس توشه چنین امکانی را فراهم می کرد .در همان
روزهای اولیه اعتراضات اهمیت سرویس توشه برای من روشن
شد ،به این ترتیب که یک پست ما در خصوص نحوه استفاده
از سرویس توشه برای دریافت اخبار اعتراضات و فیلترشکن ها
در شبکه های اجتماعی بیش از  ۲۳۳هزار بار دیده شد .من و
دیگر همکارانم در بخش تهیه محتوا از نقش موثر سرویس
توشه در انتقال اخبار سانسور نشده و فیلترشکن ها ،بسیار
هیجان زده بودیم و همکارانم روزانه ،ساعت ها برای جمع
آوری اخبار و ویدئو ها از وب سایت های خبری و شبکه های
اجتماعی وقت صرف می کردند .نتیجه آن ارسال روزانه بسته

کامل خبری شامل مهم ترین رویدادهای روز ،تحلیل
کارشناسان و داغ ترین مطالب شبکه های اجتماعی با حجم
حدوداً  ۳۳۳مگابایت بود .هم چنین به کمک یکی از ناشران
همکار توشه به نام ”پسکوچه“ روزانه بسته ای به حجم ۱۳۳
مگابایت شامل بیش از  ۰۳نوع فیلترشکن مختلف برای همه
نوع سیستم های عامل را ارسال می کردیم.
آیا شما از قبل پیش بینی چنین شرایطی را کرده

همکاری داشته است.

بودید؟

آقای حسینی کشتان ،در جریان اعتراضات سراسری در

بله کامالً .جالب این که شروع اعتراضات سراسری هم زمان

دی ماه ،دولت ایران مجدداً اقدام به فیلتر کردن شبکه

بود با تعطیالت سال جدید میالدی و برای همین در آن زمان

های اجتماعی کرد .در زمانی که دسترسی به اخبار و اطالعات با

من و چندین نفر دیگر از همکاران در مسافرت به سر می

شماره  82توجه به این فیلترینگ گسترده در ایران بسیار محدود شده بود،
و ” 83توشه“ یکی از معدود ابزارهایی بود که دسترسی به اخبار از طریق

بردیم .خوشبختانه به دلیل پیش بینی های قبلی خیلی زود
برنامه های توشه را با توجه به شرایط تغییر دادیم و به بهترین

آن برای شهروندان میسر بود .از تجربه خودتان در این دوران

شکل توانستیم پاسخگوی نیازهای کاربران باشیم .مهم ترین

اسفند 96
و فروردین
 97بگویید.

همان طور که فرمودید ،با شروع اعتراضات سراسری و افزایش

نیاز ها دریافت آخرین اخبار سانسور نشده از شرایط کشور و

فیلترشکن های به روز و مطمئن بود که پیش تر در مورد
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گفتگو
عکس از توشه

چگونگی ارسالشان توضیح دادم .پیش بینی دیگر ما برای

تاثیر پارازیت در شهرهای متعددی در سراسر کشور قرار داشتند.

چنین شرایطی کوچک تر کردن بسته های ارسالی توشه بود

این پارازیت ها روی ماهواره های یوتلست ،هاتبرد و یاهست

تا از این طریق زمان دریافت بسته ها کاهش یابد.

وجود داشته و بنابراین کانال توشه هم از این موضوع مستثنی

طی این دوران ،آیا
گزارشی از این که

نبوده است .ولی ما به طور خاص در
براساس اخباری که از داخل ایران توسط کاربران

یک نظرسنجی تلگرامی در تاریخ ۲۱

ماهواره یاهست و به صورت خاص

شبکه های اجتماعی -به خصوص در توییتر -منتشر دی ماه از کاربران توشه در این باره

کانال توشه هدف پارازیت قرار

شده است ،بسیاری از کانال های ماهواره ای از جمله

سوال کردیم که  ۳۹درصد پاسخ

گرفته باشد ،دریافت کردید و آیا

بیبیسی فارسی و شبکه منوتو در دوران اعتراضات

دهندگان وجود پارازیت روی کانال

اساساً این پارازیت ها به میزانی تحت تاثیر پارازیت در شهرهای متعددی در سراسر کشور توشه در زمان اعتراضات سراسری را
بود که تاثیری بر کیفیت و امکان قرار داشتند .این پارازیت ها روی ماهواره های یوتلست ،تایید کردند .پاسخدهندگان از سراسر
دریافت سیگنال های توشه بگذارد هاتبرد و یاهست وجود داشته و بنابراین کانال توشه هم از کشور در این نظرسنجی شرکت کرده
و دریافت فایل ها را ناممکن کند؟ این موضوع مستثنی نبوده است .ولی ما به طور خاص در بودند و به ترتیب استان های تهران،
بله ،براساس اخباری که از داخل یک نظرسنجی تلگرامی در تاریخ  ۲۱دی ماه از کاربران اصفهان ،گیالن ،فارس و خراسان
ایران توسط کاربران شبکه های

توشه در این باره سوال کردیم که  ۳۹درصد پاسخ

رضوی بیش تر میزان گزارش

اجتماعی -به خصوص در توییتر-

دهندگان وجود پارازیت روی کانال توشه در زمان

پارازیت را داشتند.

منتشر شده است ،بسیاری از کانال

اعتراضات سراسری را تایید کردند.

های ما هواره ای از ج م له
بیبیسی فارسی و شبکه منوتو در دوران اعتراضات تحت

اما خوشبختانه سرویس توشه در
مقایسه با کانال های ماهواره ای

دیگر ،شانس بیش تری برای مقابله با پارازیت دارد .به این

54

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

گفتگو

پرونده ویژه

صورت که مهندسین توشه بخشی از پهنای باند ارسال داده را به

تعداد کاربران توشه در یک هفته اول اعتراضات سراسری

بازسازی محتوای در حال ارسال اختصاص داده اند که موجب

حداقل شش برابر بیش تر از آمار کاربران یک هفته پیش از آن

ترمیم محتوایی می شود که به طور کامل دریافت نشده است .در

بوده است .در مدت همان یک هفته بیش از  ۲۱هزار نفر نرم

شرایط خاص هم چون وجود پارازیت

افزار توشه را به طور مستقیم از وب

روی کانال که امکان دریافت فایل

سایت ما یا گوگل پلی دانلود کرده

ها برای کاربران توشه دشوارتر است،

بودند و این در حالی است که ما

ما سهم پهنای باندی که مربوط به

آماری از تعداد دانلود نرم افزار از

ترمیم داده های ارسالی است را

طرق دیگر از جمله تلگرام نداریم.

افزایش می دهیم تا کاربران بتوانند

برنامه توشه برای آینده

بدون مشکل و تنها با صرف اندکی

و شرایط مشابه چیست؟

زمان بیش تر برای ضبط ،محتوای

خوشحالم که در این جا خبر از

ارسالی را به طور کامل دریافت کنند.

افزایش  ۱۳درصدی پهنای باند

در طی روزهایی که

توشه در روزهای اخیر بدهم و

ا ع ترا ضات

سرا سری

میالد حسینی کشتان

امیدوارم این تغییر کمک موثری در

جریان داشت ،محتوای ویژه ای برای مخاطبان با زمان بندی

تسریع ارسال برنامه ها به کاربران کند.

متفاوتی در نظر گرفته بودید و این که آیا بازدید شما تغییری

هم چنین ما اخیراً امکان جدیدی را روی سرویس توشه آزمایش

داشت و در واقع با استقبال بیش تری
مواجه شدید؟
همان طور که اشاره کردم در دوران
اعتراضات ما اندازه بسته های ارسالی
توشه را کوچک تر کردیم و به این
ترتیب افراد با سرعت بیش تری قادر
به دریافت محتوای مورد نظرشان
بودند .در این دوران نیمی از بسته
ارسالی روزانه را محتوای ویژه
اعتراضات سراسری و فیلترشکن ها
تشکیل می دادند.
شماره  82در دوران اعتراضات سراسری آمارهای

کردیم که افراد می توانند تنها
در دوران اعتراضات سراسری آمارهای استفاده از
سرویس توشه به طور چشمگیری افزایش داشت .با وجود
این که به دلیل ماهیت آفالین بودن سرویس توشه نمی
توان آمار دقیقی از کاربران توشه داشت ،اما داده های ما
نشان می دهد که تعداد کاربران توشه در یک هفته اول
اعتراضات سراسری حداقل شش برابر بیش تر از آمار

کاربران یک هفته پیش از آن بوده است .در مدت همان
یک هفته بیش از  ۲۱هزار نفر نرم افزار توشه را به طور
مستقیم از وب سایت ما یا گوگلپلی دانلود کرده بودند و
این در حالی است که ما آماری از تعداد دانلود نرم افزار از
طرق دیگر از جمله تلگرام نداریم.

و 83
اسفند 96
و فروردین چشمگیری افزایش داشت .با وجود
 97این که به دلیل ماهیت آفالین بودن سرویس توشه نمی توان آمار

استفاده از سرویس توشه به طور

محتوای مورد نظر خودشان را با
توجه به یک جدول زمان بندی
دریافت کنند و نیازی نیست که
حتماً همه بسته روزانه را دریافت
کنند .این امکان در شرایط مشابه
کمک موثری به کاربرانی می کند
که برنامه های معمول توشه را نمی
خواهند و تنها به دنبال دریافت
اخبار یا فیلترشکن از طریق
سرویس ما هستند.
تیم تهیه محتوای توشه هم همواره
آمادگی کامل برای ارسال محتوای
جامع و مناسب در چنین شرایطی را

دارد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

دقیقی از کاربران توشه داشت ،اما داده های ما نشان می دهد که
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فاصله جامعه مدنی و معترضان دی ماه
”جامعه مدنی“ در ایران یکی از واژه هایی است که در نوشته
مشخصی برایش وجود نداشته باشد .عموماً وقتی صحبت از
جامعه مدنی می کنیم ،منظور ما مجموعه ای از گروه ها و

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

فعاالنی است که در مورد مسائل متفاوتی مشغول فعالیت

تغییر قانون هم ندارد؛ زیرا هیچ یک از قوانین موضوعه ایران ورود

مدنی بوده و سعی در ایجاد تغییر مثبت در جامعه می کنند .از

زنان به ورزشگاه ها را ممنوع نمی کند.

این رو گروه های محیط زیستی ،فعاالن حقوق معلوالن،

این خصائص آن چه ما به عنوان جامعه مدنی می شناسیم ،هم آن

اتحادیه های کارگری ،کانون وکال ،و بسیاری دیگر با وجود

را به رویکردی اصالح طلبانه سوق می دهد و هم دامنه فعالیتش

این که در پی دغدغه های متفاوتی هستند ،همگی ذیل

را به شهرهای بزرگ ،علی الخصوص تهران ،متمرکز می کند .از

عنوان ”جامعه مدنی“ شناخته می شوند.

آن جا که در ایران حکومت در عمل در همه حوزه ها ،از اقتصاد تا

جامعه مدنی ،همان طور که از اسمش پیداست ،به دنبال

هنر تا ورزش ،نقش اصلی را در کشور ما بازی می کند ،و از آن جا

تغییر رادیکال یا بنیادین نیست .این به معنای کم اهمیت

که پویش های جامعه مدنی هم طبیعتاً ناظر بر تعامل با حکومت و

بودن خواسته ها و دغدغه های جامعه مدنی نیست .معنایش

متقاعد کردن آن برای تغییر است ،طبیعتاً بخش عمده ای از

این است که حصول مطالبات جامعه

فعالیت های جامعه مدنی در تهران

مدنی ،حداقل روی کاغد ،نیازمند

جامعه مدنی ،همان طور که از اسمش پیداست ،به صورت می پذیرد)1( .
دنبال تغییر رادیکال یا بنیادین نیست .این به معنای رویکرد اصالح طلبانه و تعامل جویانه
کم اهمیت بودن خواسته ها و دغدغه های جامعه جامعه مدنی و متمرکز بودن نسبی آن

تغییر حکومت نیست .این که فرضاً
روند سدسازی متوقف شود ،یا این

اجتماعی

های سیاسی به کرات استفاده می شود اما شاید تعریف

شاهین صادق زاده میالنی

که وسایل نقلیه عمومی برای مدنی نیست .معنایش این است که حصول مطالبات در پایتخت ،طبیعتاً باعث همگرایی آن
معلوالن قابل استفاده شوند ،نیازمند جامعه مدنی ،حداقل روی کاغد ،نیازمند تغییر حکومت با اصالح طلبان و خاستگاه اجتماعی
برافتادن جمهوری اسالمی نیست .در نیست .این که فرضاً روند سدسازی متوقف شود ،یا آنان یعنی طبقه متوسط شهری می
بسیاری از موارد فعالین مدنی حتی

این که وسایل نقلیه عمومی برای معلوالن قابل

گردد .مجموعه فعاالن مدنی ،اصالح

به دنبال اجرای قوانین خود جمهوری

استفاده شوند ،نیازمند برافتادن جمهوری اسالمی

طلبان ،و روزنامه ها و خبرنگاران

اسالمی هستند و نه حتی تصویب نیست .در بسیاری از موارد فعالین مدنی حتی به دنبال اصالح طلب در سال های اخیر توانسته
قوانینی جدید .برعکس مطالبه ای اجرای قوانین خود جمهوری اسالمی هستند و نه بودند رویکرد تعامل خواهانه خود را
حتی تصویب قوانینی جدید.
نظیر جدایی دین از حکومت ،که در
تبدیل به گفتمان غالب در ایران کنند.
جمهوری اسالمی غیرممکن و تحقق

به عبارت دیگر ،غیر از گفتمان

آن منوط به پایان یافتن جمهوری اسالمی است ،مطالبه ای

اصولگرایان که از رانت و بودجه مخصوص خود برخوردار بوده و

نظیر اجازه ورود زنان به استادیوم های ورزشی ،حتی نیاز به

متکی به انواع و اقسام رانت های حکومتی است ،گفتمان جامعه
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ایران شنیده می شد.

سرشناس و تشکل های اصالح طلب ،از جمله مجمع روحانیون

جنبش اعتراضی دی ماه  1076این فضا را بر هم زد .مرکز ثقل

مبارز ،تظاهرات ساختارشکنانه را محکوم و از آن فاصله گرفتند.

این جنبش نه تهران بلکه شهرهای کوچک تر نظیر خرم آباد،

البته واضح است که جامعه مدنی ایران هویتی مستقل از

چابهار ،تویسرکان و قهدریجان بودند .شعارها و خواسته های

اصالح طلبان دارد .این هویت مستقل در این جا مورد بحث

اجتماعی

پرونده ویژه

مدنی/اصالح طلبانه قوی ترین صدای آلترناتیوی بود که در

ساکت و نظاره گر بودند .در روزهای بعد بسیاری از افراد

تظاهرکنندگان با خواسته های
اصالح طلبانه جامعه مدنی تفاوت و
حتی تعارض داشت .برخی شعارها
در حمایت از حکومت پهلوی ،شعار
”استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی“
و دست آخر فریاد ” اصالح طلب،
اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا“ که از
سوی تعدادی از دانشجویان دانشگاه
تهران سر داده شد ،به هیچ عنوان
شماره 82
و 83
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در چارچوبی که از سوی جامعه
مدنی و اصالح طلبان رعایت می
شد ،نبود .در روزهای آغازین
تظاهرات ،بعضی از اصالح طلبان و

در روزهای آغازین تظاهرات ،بعضی از اصالح طلبان
و فعاالن و خبرنگاران نزدیک به آن ها در مورد این
تظاهرات ساکت و نظاره گر بودند .در روزهای بعد
بسیاری از افراد سرشناس و تشکل های اصالح طلب ،از
جمله مجمع روحانیون مبارز ،تظاهرات ساختارشکنانه را

محکوم و از آن فاصله گرفتند.
البته واضح است که جامعه مدنی ایران هویتی مستقل از
اصالح طلبان دارد .این هویت مستقل در این جا مورد
بحث نیست .در عین حال این هم قابل کتمان نیست
که فعالین مدنی برای این که بتوانند در فضای ایران
فعالیت کنند مجبور به رعایت خطوط قرمز جمهوری
اسالمی هستند.

فعاالن و خبرنگاران نزدیک به آن ها در مورد این تظاهرات

نیست .در عین حال این هم قابل
کتمان نیست که فعالین مدنی برای
این که بتوانند در فضای ایران فعالیت
کنند مجبور به رعایت خطوط قرمز
جمهوری اسالمی هستند .فراموش
نکنیم که جمهوری اسالمی حتی با
فعالینی که ماهیت فعالیتشان به هیچ
وجه ساختارشکنانه نیست برخوردی
قهری دارد .مثال اخیرش بازداشت
تعدادی از فعالین محیط زیست و مرگ
مشکوک کاووس سیدامامی در زندان
اوین بود.
با وجود این که جامعه مدنی به هیچ

وجه از برخورد جمهوری اسالمی در امان نبوده ،اما برای ادامه
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بین جامعه مدنی و معترضین دی ماه هم در همین نکته

جرایم امنیتی اعدام می شوند هم ،اطالعات روشنی نداریم .در

بنیادین است .برای معترضینی که از اساس مشروعیتی برای

بسیاری از موارد فقط حروف ابتدای اسامی کوچک و خانوادگی

جمهوری اسالمی قائل نیستند ،دغدغه ها و روش های

اعدام شدگان از سوی مقامات حکومتی اعالم می گردد ،و رسانه

فعالین مدنی چنگی به دل نمی زند .از سوی دیگر ،برای

ها به بازتاب اظهارات مقامات حکومتی بسنده می کنند .در نتیجه

فعالینی که هدفشان تعامل و اقناع جمهوری اسالمی برای

روایت اعدام شدگان و خانواده های آن ها برای عموم نقل نشده

اعمال تغییر است ،اتخاذ رویکردی که مشروعیت جمهوری

و از جامعه پنهان می ماند .مثالً آیا شما به یاد میآورید که یک

اسالمی را هدف قرار می دهد ،قابل تصور نیست :اگر شما از

روزنامه اصالح طلب شرح حالی از اعدام شدگان عرب اهوازی و

اساس حکومتی را مشروع نمی دانید ،کار شما برای تغییر

یا مصاحبه هایی با خانواده های آنان منتشر کرده باشد؟

دیدگاهش بسیار دشوار یا حتی
غیرممکن خواهد بود.

پرونده ویژه

عنوان حکومت مشروع ایران بوده است .عامل اصلی شکاف

خودداری می کنند .ما در مورد افرادی که در جمهوری اسالمی به

اجتماعی

حیات خود به ناچار مجبور به پذیرش جمهوری اسالمی به

دالیل امنیتی از انتشار گزارش های دقیق و غیرجانبدارانه

ادامه این رویکرد به افزایش شکاف
در تظاهرات دی ماه  1076و متعاقب آن در چند

بین اصالح طلبان و بدنه معترض

نام های بی نشان
بازداشتگاه ،حداقل  03شهروند ایرانی جان باختند .غیر خواهد انجامید .در این میان فاصله
در تظاهرات دی ماه  1076و از سینا قنبری ،جوانی که در زندان اوین درگذشت ،بقیه جامعه مدنی از بدنه معترض هم
متعاقب آن در چند بازداشتگاه،

جانباختگان ساکن شهرهای دیگر ایران بودند .اسامی

افزایش پیدا خواهد کرد .بدنه معترض

حداقل  03شهروند ایرانی جان بسیاری از جانباختگتان هنوز مشخص نیست و اطالعاتی مطالباتی که بسیار فراتر از خطوط قرمز
باختند .غیر از سینا قنبری ،جوانی در مورد آن ها در رسانهها منتشر نشده است .داستان فعالین مدنی است را به صحنه سیاسی
که در زندان اوین درگذشت ،بقیه زندگی این شهروندان ایرانی پشت فشار و تهدید امنیتی و کشور کشانده .تا به حال جامعه مدنی
جانباختگان ساکن شهرهای نادیده گرفته شدن رسانه ای گم شده است .با وجود عمدتاً غیر از دفاع از حق معترضان
دیگر ایران بودند .اسامی بسیاری

تاسیس ده ها سایت و روزنامه که بعضاً اخبار تکراری

برای اعتراض مسالمت آمیز ،نتوانسته

از جانباختگتان هنوز مشخص

یکدیگر را منتشر می کنند ،اعزام خبرنگار از سوی

فراتر برود .نحوه مواجه شدن نهادها و

نیست و اطالعاتی در مورد آن ها مطبوعات سراسری به شهرستان ها برای تهیه گزارش
در رسانه ها منتشر نشده است .در مورد جانباختگان تظاهرات ،روند معمول نیست.

فعاالن جامعه مدنی با این واقعیت
جدید در ماه های آینده شاید سرنوشت

داستان زندگی این شهروندان

ساز باشد .پذیرفتن مطالبات سیاسی

ایرانی پشت فشار و تهدید امنیتی و نادیده گرفته شدن رسانه

بنیادین از سوی جامعه مدنی می تواند به تغییر مسالمت آمیز در

ای گم شده است .با وجود تاسیس ده ها سایت و روزنامه که

ایران کمک کند .در عین حال ،ادامه روند فعلی به گسترش

بعضاً اخبار تکراری یکدیگر را منتشر می کنند ،اعزام خبرنگار

شکاف دامن خواهد زد و حتی امکان به خشونت کشیده شدن

از سوی مطبوعات سراسری به شهرستان ها برای تهیه

اعتراض ها در آینده را افزایش خواهد داد.

گزارش در مورد جانباختگان تظاهرات ،روند معمول نیست.
این روند البته مسبوق به سابقه است .از رسانه های اصولگرا
طبیعتاً انتظاری نمی رود .اما رسانه های اصالح طلب هم به

پانوشت:
.1

برای مالحظه دو نمونه از فهرست سازمان های مردم نهاد اینجا و اینجا را
نگاه کنید .اکثر سازمان های مذکور در این دو فهرست در تهران قرار دارند.
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شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

پرونده ویژه

تلگرام به مثابه اینترنت برای ایرانیان
بودم ،در خیلی از مناطق و جاده ها ،حتی آنتن دهی خطوط
موبایل به درستی کار نمی کرد و اگر شما از مراکز شهر ها

اجتماعی

امیر رشیدی
محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق
بشر در ایران

مقداری دور می شدید ،عمالً موبایل شما دارای کارایی نبود.
امروز اما نه تنها با دور شدن از مرکز موبایل شما هم چنان کار

از حدود چهار سال پیش که اپلیکیشن تلگرام در ایران به محبوب

می کند ،بلکه بر روی آن به شبکه اینترنت نیز دسترسی دارید.

ترین اپلیکیشن موبایلی در حوزه پیام رسان ها بدل شد تا امروز،

بر اساس آمار هایی که وب سایت ” درگاه پایش جامعه

سه تغییر بسیار عمده در شرایط کاربران و اینترنت ایران رخ داده

اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران“ منتشر کرده است ،هیچ

است .عمده ترین تغییر افزایش سرعت و سهولت برای دسترسی

نقطه ای در ایران وجود ندارد که در آن دسترسی به شبکه

به اطالعات در سطح اینترنت است .این تغییرات که در ادامه مقاله

اینترنت به صورت نسل سوم و چهارم فراهم نباشد .بنابراین

به آن ها خواهیم پرداخت تغییرات ،بسیار مهمی هستند که نتیجه

اولین مشکل اساسی در سراسر ایران که بحث دسترسی به

آن ها این است که نقش تلگرام در زندگی مردم ایران به چیزی

شبکه اینترنت است ،تقریبا حل شده است.

فراتر از یک اپلیکیشن موبایل افزایش پیدا کرده است.

بی معنی شدن فیلترینگ

تلگرام با ویژگی های نیمه رسانه ای که دارد عمالً تبدیل به

مشکل دوم در حوزه اینترنت ایران ،دسترسی به محتوای شبکه

اینترنت برای کاربران ایرانی شده است؛ به

است که از همان روز های ابتدایی اینترنت در ایران تا امروز با

صورتی که بخش بسیار بزرگی از نیازهای

دیوار بلند فیلترینگ هم چنان وجود

رسانه ای خود را ،با توجه به فیلتر نبودن
آن ،از این طریق کسب می کنند.
دسترسی به اطالعات در مناطق دور از
مرکز
به لطف توسعه شبکه نسل سوم و چهارم

اینترنت موبایل ،امروز تقریباً در اکثر
شهر های کشور هر کسی که دارای یک
سیم کارت و یک گوشی هوشمند نه
چندان گران قیمت باشد ،می تواند به
شماره  82اینترنت با سرعت قابل قبولی وصل شود.

تلگرام با بیش از  ۱۳میلیون کاربر فعال در داخل
ایران ،نقشی کلیدی و اساسی را بازی می کند .به
دلیل آن که شبکه تلگرام در ایران فیلتر نیست ،هر
وب سایت و یا اپلیکیشنی که فیلتر شود ،می تواند به
راحتی با راه اندازی یک کانال تلگرامی و بدون
صرف حتی یک دالر هزینه ،محتوای تولیدی خودش
را به دست مخاطبان خود در داخل کشور برساند.
مخاطب هایی که برای دریافت این اطالعات نیازی
به استفاده از فیلترشکن ندارند.

و 83

اسفند  96بنابراین یکی از مشکالت اینترنت در
و فروردین گذشته که ،دسترسی به شبکه اینترنت در سطح کشور باشد ،به
97

داشته و در طول زمان قدرتمندتر نیز
شده است.
در این حوزه تلگرام با بیش از ۱۳
میلیون کاربر فعال در داخل ایران،
نقشی کلیدی و اساسی را بازی می
کند .به دلیل آن که شبکه تلگرام در
ایران فیلتر نیست ،هر وب سایت و یا
اپلیکیشنی که فیلتر شود ،می تواند به
راحتی با راه اندازی یک کانال
تلگرامی و بدون صرف حتی یک
دالر هزینه ،محتوای تولیدی خودش

را به دست مخاطبان خود در داخل کشور برساند .مخاطب

میزان قابل توجهی حل شده است.

هایی که برای دریافت این اطالعات نیازی به استفاده از

به یاد دارم در زمانی نه چندان دور ،وقتی در شهر اصفهان دانشجو

فیلترشکن ندارند.
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تلگرام در ایران فیلتر نیست ،تمام رسانه ها و یا مراکزی که

یک رسانه و نه ابزاری برای سازماندهی فعالیت ها ،می تواند

اقدام به تولید اطالعات در هر زمینه ای می کنند ،می توانند با

بازی کند.

استفاده از این ویژگی که فیلتر نیست و از سرعت قابل قبولی

این موضوع با بررسی میزان استفاده کاربران داخل کشور از

هم برخوردار است ،محتوای تولید شده خود را بدون هیچ

تلگرام در اعتراض های دی ماه قابل بررسی و درک بهتری

مشکلی در سطحی بسیار وسیع منتشر کنند.

است .بر اساس اطالعاتی که وب سایت ” رتبه نگار“ منتشر

تلگرام به مثابه اینترنت

کرده است ،در دی ماه و تا  ۱دی  ۱۰۶۹میزان استفاده از

دو عامل باال یعنی فراهم شدن دسترسی به شبکه و بی معنی

اپلیکیشن تلگرام به صورت طبیعی نسبت به آذر ماه در جریان

شدن فیلترینگ با استفاده از تلگرام ،عمالً باعث شده است تا

بود.

تلگرام به صورت اینترنت برای کاربران ایرانی عمل کند و

اما هم زمان با شروع شدن اعتراضهای سراسری و فراگیرشدن

مفهومی بسیار وسیع تر و فراگیرتر از صرفاً یک پیام رسان و

اعتراض ها در روزهای  ۳و  ۹دی ماه ،استفاده از این اپلیکیشن

یا حتی یک شبکه اجتماعی داشته باشد؛ به طوری که با قطع

افزایش یافت و در روز  ۱۳دی ماه -که شاید بتوان از آن به

شدن این شبکه شاید شاه راه جریان اطالعات در ایران با

عنوان روز اوج اعتراض های سراسری نام برد ،به طوری که

اختالل جدی مواجه شود.

دامنه این تظاهراتها به شهرهای بسیاری که از مراکز استان ها
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کانال ،برای استفاده به صورت یک رسانه وجود دارد ،و چون

بسیار پرنگی را در جنبش های سیاسی و اجتماعی و به عنوان

اجتماعی

به بیان بهتر ،در شبکه تلگرام به دلیل آن که ابزاری به اسم

همین ویژگی ،یعنی شاه راه ارتباطی/اطالعاتی کشور نقش

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

اجتماعی

پرونده ویژه
دور بودند هم کشید ، -میزان استفاده از این اپلیکشن از چند صد

مسدود کردن تلگرام باعث ریزش  ۶۳درصدی کاربران ایرانی

هزار بازدید در طول روز به بیش از ۲

این اپلیکیشن شده است .اگر مبنای

میلیون و  ۰۹۹هزار بازدید در روز رسید.

عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق قضاوت آقای خرمآبادی اطالعات تازه

این جهش بسیار زیاد نشانه هجوم محتوای مجرمانه در تاریخ  ۲۲دی  ۱۰۶۹ادعا کرد منتشر شده در این وب سایت باشد ،می
گستره کاربران ایران ساکن ایران و نه که مسدود کردن تلگرام باعث ریزش  ۶۳درصدی توان گفت که این ادعا از نظر عدد
خارج از ایران به سمت استفاده از این کاربران ایرانی این اپلیکیشن شده است .اگر مبنای درست بوده است اما این کاهش به
شبکه برای دریافت آخرین اخبار و یا قضاوت آقای خرمآبادی اطالعات تازه منتشر شده در معنای از دست دادن کاربر برای تلگرام
حتی مشارکت در نشر خبر است .جالب این وب سایت باشد ،می توان گفت که این ادعا از نیست ،بلکه کاربران به دلیل آن که
اینجاست که دقیقاً یک روز بعد از آن ،و نظر عدد درست بوده است اما این کاهش به معنای پشت دیوار بلند فیلترینگ گیر کردند
زمانی که در روز  ۱۱دی ماه تلگرام به از دست دادن کاربر برای تلگرام نیست ،بلکه کاربران قادر نبودند تا از اپلیکیشن خود استفاده
دستور شورای عالی امنیت ملی فیلتر می به دلیل آن که پشت دیوار بلند فیلترینگ گیر کردند کنند.
شود ،میزان استفاده از این شبکه به

قادر نبودند تا از اپلیکیشن خود استفاده کنند.
پانوشت:

شماره  82حدود  ۱۲۶هزار بازدید در روز کاهش
و 83
اسفند 96
و فروردین سراسری می رسد.
 97طی روز های بعد عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین

.1

پیدا می کند و تقریباً به همان سطح روزهای قبل از اعتراض های

برای اطالعات بیش تر می توانید به ”درگاه

پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران“ مراجعه کنید.
.2

وبسایت ”رتبه نگار“ به تازگی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
معرفی شده است و بر اساس بررسی ترافیک شبکه ایران ،میزان بازدید از

وبسایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی را اعالم می کند.

مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ  ۲۲دی  ۱۰۶۹ادعا کرد که

61

پرونده ویژه

تاملی در عبارت ”بازداشت پیشگیرانه“
پس از اعتراض های اخیر ،در خصوص برخی از بازداشت
گرفته شد .این اصطالح نه تنها از هیچ منطق و توجیه
حقوقی برخوردار نیست ،بلکه خالف اصول مسلم حقوق

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

اساسی شهروندان است .شایان ذکر است ،بازداشت یکی از

مدنی ،بازداشت های اداری ،بیماری روانی ،کنترل مهاجرت یا

سنگین ترین مجازات ها است که بزرگ ترین موهبت

ولگردی در معرض بازداشت قرار می گیرد ،باید رعایت شود .این

بشری ،یعنی آزادی را ،سلب می کند .چه این که در پرتو

تضمین مورد تایید اصول  06 ،02قانون اساسی کشورمان نیز قرار

آزادی ،دیگر حقوق انسان محقق می شود؛ هم چنین ،عدالت،

گرفته است .افزون بر آن که بازداشت نباید خودسرانه باشد ،باید به

خالقیت و توسعه نیز به آن وابسته است .بنابراین ،آزادی

دلیل مستند باشد.

انسان ها باید مصون از تعرض باشد و سلب آن به موارد

در منابع داخلی نیز برابر اصل  ۰۹قانون اساسی ،حکم به مجازات

استثنایی و قانونی محدود گردد .در ادامه به برخی از

و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

معیارهای بین المللی تضمین آزادی افراد در برابر بازداشت

مطابق اصل  ۰۹قانون پیش گفته ،اصل برائت است؛ مگر خالف

های غیرقانونی و خودسرانه می پردازیم.

آن در دادگاه صالح اثبات شود .اصل  ۰۲قانون یادشده نیز

برابر ماده  0اعالمیه جهانی حقوق بشر ،ماده  7میثاق بین

می گوید ،هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ،مگر به حکم و

المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده  6منشور افریقایی ،ماده 1

ترتیبی که قانون معین کرده است و در صورت دستگیری باید

اعالمیه امریکا ،ماده  7کنوانسیون امریکایی و ماده 0

تشریفاتی از قبیل تفهیم اتهام ،ابالغ دالیل به طور کتبی ،حق

کنوانسیون اروپایی ،حق آزادی فردی یک حق بنیادین بشری

اعتراض به بازداشت ،امکان دفاع و برخورداری از وکیل انتخابی

است .نتیجه اصلی حق آزادی ،حمایت از افراد در برابر

رعایت شود .برابر ماده  2قانون مجازات اسالمی مصوب سال

بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است .در واقع ،حکومت ها

 1072نیز ،هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای

نباید آزادی افراد را سلب کنند ،مگر به طور استثنائی و با

آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود.

شرایطی که از سوی قانونگذار معین شده است .در این راستا،

بازداشت در چه شرایطی قانونی است؟

استانداردهایی در حقوق داخلی و حقوق بشر بین الملل وجود

تنها زمانی می توان آزادی اشخاص را سلب کرد که بازداشت بر

دارد که تضمین می کند ،آزادی افراد به طور غیرقانونی یا

اساس قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با اصول دادرسی

خودسرانه تضییع نگردد ،هم چنین از بازداشت شدگان در

عادالنه ،صورت پذیرد .در همین راستا ،دادگاه اروپایی حقوق بشر،

مقابل سوءاستفاده های احتمالی حمایت می کند .ماده 4

گفته است که عبارت ”مطابق قانون آیین دادرسی کیفری“ در بند

اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد” :هیچ کس نباید به

 1ماده  0کنوانسیون اروپایی ،بر قانونی داخلی داللت دارد که برابر

صورت خودسرانه بازداشت شود“ .این تضمین اساسی برای

اصول مندرج در کنوانسیون پیشگفته ،تصویب شده باشد .برابر بند

هر شخصی که به هر علتی اعم از اتهام کیفری ،تعهدات

 1ماده  0کنوانسیون یادشده ،دستگیری شخصی به منظور احضار
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نزد مقام قضایی ،وقتی دارای توجیح حقوقی است که بر اساس

استفاده کرده اند ،خودسرانه و ناقض ماده  6منشور افریقایی

”فرض معقول“ مبنی بر ارتکاب جرم توسط وی باشد .برابر نظر

است .کمیسیون یادشده همچنین می گوید ،بازداشت یک

دادگاه اروپایی ”فرض معقول“ در صورتی توجیه کننده دستگیری

شخص پس از پایان یافتن مدت مجازات ،نقض ماده  6منشور

است که دالیلی

افر ی قا یی است.

م ب نی

داد گاه ارو پا یی

احتمال ارتکاب

حقوق بشر نیز در

بزه از سوی آن

بررسی غیرقانونی

و جود

یک

قوی

ش خص

بودن

داشته باشد.

بازداشت ،استدالل

از سویی دیگر ،در

کرده است که آیا

مواردی م م کن

این بازداشت بر

است که بازداشتی

ا ساس

ا صول

قانونی باشد ،اما

شکلی و ماهوی

م طا بق ا صول

قوا ن ین دا خ لی

دادرسی عادالنه مندرج اسناد بین المللی حقوق بشر ،بازداشت

صورت گرفته و یا خودسرانه بوده است .اما کمیسیون امریکایی

خودسرانه محسوب گردد .برای نمونه اگر قانونی که به استناد آن

سه نوع بازداشت خودسرانه را برشمرده است -1 .بازداشت

شخصی بازداشت می شود ،مبهم

غیرقانونی (بازداشتی که از هیچ مبنایی

یا خیلی کلی باشد ،یا با دیگر

اگر قانونی که به استناد آن شخصی بازداشت می شود ،قانونی برخوردار نیست مانند بازداشت
مبهم یا خیلی کلی باشد ،یا با دیگر معیارهای اساسی ،از سوی قوه مجریه ،یا بازداشت با

معیارهای اساسی ،مانند آزادی

بیان مغایر باشد .کمیته حقوق مانند آزادی بیان مغایر باشد .کمیته حقوق بشر استدالل
بشر استدالل کرده است که کرده است که منظور از واژه ”خودسرانه“ در بند  1میثاق های شبه نظامی) -2 .بازداشتی که
منظور از واژه ”خودسرانه“ در بند حقوق مدنی و سیاسی فقط ”بازداشت غیرقانونی“ نیست .قانون را نقض می کند -0 .بازداشتی
 1میثاق حقوق مدنی و سیاسی بلکه تفسیر موسع آن مواردی مانند ”متناسب نبودن“ ،که اگرچه ظاهراً مطابق قانون است،
موافقت نیروهای امنیتی توسط گروه

فقط ”بازداشت غیرقانونی“ نیست” .ناعادالنه بودن“ و ”صادر نشدن کیفرخواست“ را نیز در بر اما ناشی از سوءاستفاده از قدرت است.
بلکه تفسیر موسع آن مواردی می گیرد .کمیسیون افریقایی حقوق بشر نیز نظر داده است بنابراین ،بازداشت افراد و سلب آزادی
مانند ”متناسب نبودن“” ،ناعادالنه که بازداشت های گسترده کارمندان اداره ای در ماالوی با آن ها باید بر اساس قوانینی صورت
بودن“ و

” صادر

ن شدن

شماره  82کیفرخواست“ را نیز در بر می
و 83
گیرد .کمیسیون افریقایی حقوق

اسفند 96
و فروردین
97

این استدالل که آن ها از وسایل اداری با هدف اخالل

پذیرد که با اصول دادرسی عادالنه

گرایانه استفاده کرده اند ،خودسرانه و ناقض ماده 6

مورد تاکید اسناد بین المللی حقوق

منشور افریقایی است.

بشری منطبق باشد .این مهم تنها در
پرتو رعایت اصول حکمرانی مطلوب و

بشر نیز نظر داده است که
بازداشت های گسترده کارمندان اداره ای در ماالوی با این

پیروی از اصول دموکراتیک در تصویب و اجرای قوانین میسر

استدالل که آن ها از وسایل اداری با هدف اخالل گرایانه

خواهد بود.
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پرونده ویژه

عیسی سحرخیز :خاموشی به این معنا نیست که اعتراضی وجود ندارد
عیسی سحرخیز ،از روزنامه نگاران با سابقه کشور و از
کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اصالحات و مدیر
مسئول روزنامه توقیف شده ”اخبار اقتصاد“ و ماهنامه توقیف

گفتگو از علی کالئی

شده ” آفتاب“ در سال های گذشته بارها طعم زندان را

باور من عمق چندان زیادی نداشت .منظورم از این عمق این

چشیده و حبس در زندان های مختلفی از اوین تا رجایی شهر

نیست که نارضایتی وجود ندارد ،بلکه تعداد شرکت کنندگان آن به

را تجربه کرده است.

مقدار الزم برای یک جنبش اجتماعی نبود و به این دلیل نتوانست

با این فعال اصالح طلب و روزنامه نگار سرشناس در

حمایت گسترده ای را به خود جلب کند و در مرحله ای خاموش

خصوص اعتراضات سراسری دی ماه سال  76به گفتگو

شد .البته این خاموشی به این معنا نیست که این جنبش بار دیگر

نشستیم تا ابعاد مختلف این واقعه را از نگاه وی بررسی کنیم.

به حرکت نخواهد افتاد .این جنبش در واقع گستره و عمق الزم را

سحرخیز اما در نگاه به این اعتراضات سراسری گسترده ،آن

نداشت و در نتیجه در کالن شهرها و به خصوص در تهران

را دارای عمق چندانی ندانسته و این عدم وجود عمق و پویا

نتوانست آن حرکت الزم را ایجاد کند .طبیعتاً اگر این گستره الزم

نبودن را به دلیل عدم استمرار آن می داند .او اما جامعه ایران

وجود داشت و کالن شهرها هم جزئی از آن بودند ،بحث عمق،

را آماده انفجار می داند و می گوید که در کنه این جامعه بی

جلوه جدی تری پیدا میکرد.

اعتمادی رسوخ کرده است .آقای سحر خیز می گوید” :در

نکته دوم این که به عنوان یک پیش فرض ،نهادهایی از حاکمیت

جامعه ما همه نسبت به وضعیت و شرایط موجود آگاه هستند،

در شکل گیری و راه اندازی این جنبش ،به ویژه در استان خراسان

ولی چون خودشان چندان کنشگر نیستند و آمادگی این

رضوی و در شهرهای مشهد و نیشابور نقش داشته و اقداماتی را

کنش را ندارند –به هر حال اقشار مردم نیز منافع خودشان را

انجام دادند .این اقدامات با هدفی خاص صورت گرفت که من

دارند -شوکه میشوند“.

پیش از این نیز گفته ام که عمدتاً دایر بر این مسئله بود که دولت

مشروح گفتگوی خط صلح با آقای عیسی سحرخیز با

را تضعیف کنند و یا حتی در شرایط ممکن آن را کنار بگذارند و

موضوع بررسی اعتراضات سراسری دی ماه  1076را در ذیل

دولت دیگری را با انتخابات پیش فرض یا حتی یک شرایط غیر

می خوانید.

معمول سر کار بیاورند .اگر این پیش فرض ها نباشد ،ما طبیعتاً در

در دی ماه گذشته شاهد گسترده ترین اعتراضات

تحلیل این مسائل دچار مشکل خواهیم شد.

در طول چهار دهه حیات جمهوری اسالمی بودیم.

اما واقعیت امر این است که در چهار دهه ای که از انقالب گذشته،

به نظر شما چه شد که این اعتراضات به سرعت گسترش

قطار انقالب همواره حمایت بیش از  73درصد جامعه (درست یا

پیدا کرد و به شهرها و نقاط دورافتاده کشور رسید؟

نادرست و عمدتاً از نظر من درست) را به سمت خود داشته ،اما به

اجازه دهید در ابتدا نکاتی را خدمت شما عرض کنم .نکته

سرعت و شاید از همان روز اول انقالب و بعد از پیروزی ،این قطار

اول این است که اگرچه این اعتراضات گسترده بود ،ولی به

همواره مانند یک قطار عادی در هر ایستگاهی که توقف می کند،
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مرحله به مرحله و قدم به قدم مسافرانش کم می شوند .این قطار

رفته بودند .بسیاری از آنان کسانی بودند که خود را محذوفین

متاسفانه قطاری نبود که در این ایستگاه ها مسافر جدیدی سوار

این جامعه می دانستند؛ کسانی که نمی توانند سوار بر این قطار

کند .از این رو این مسافران دائم تخلیه شدند ،تا جایی که در

انقالب شوند یا از آن پیاده شده اند .افراد تحصیل کرده ای که

ایستگاه هایی که در ماه های اخیر در آن قرار داریم ،تعداد بیش

شغلی ندارند .کسانی که فساد ،بی عدالتی ،نابرابری و رانت

تری خارج شدند و این خروج در سطح بسیار باالیی شکل گرفت.

خواری را می بینند .در عین حال که خودشان از بسیاری از مزایا

در برخی موارد نیز شاید بهتر است بگوییم که اخراج بوده است و

محروم هستند ،افرادی را می بینند که دهان خود را باز کرده و

نه خروج .یعنی کسانی که هدایت قطار را در اختیار دارند ،حتی

سرشان را رو به آسمان گرفته اند تا از ”نعمت الهی“ پول نفت

بخشی از کسانی که قصد خروج نداشتند را در ایستگاه های

بهره بگیرند .آن ها نه تنها محروم هستند ،بلکه به گونه های

مختلف پیاده کردند .به گونه ای که تقریباً می توان گفت تمام

مختلف از جیبشان پول برداشته و خرج دیگران می شود .این

روسا ،از نخست وزیرهای اولیه گرفته تا رئیس جمهورهای بعدی،

دیگران یا در داخل جامعه هستند و یا حتی خارج از جامعه و در

همه در جاهایی یا خارج شدند و یا

کشورهای دیگر زندگی میکنند و

اخراج .تمام روسای مجلس تاکنون

حتی جزو این مملکت نیستند ،اما

چنین وضعیتی پیدا کرده اند .بسیاری

کماکان از این پول بهره مند می

از نمایندگان مجلس ،بسیاری از وزرا و

شوند.

معاونین وزرا و مدیرکل ها را دیدیم که

این نارضایتی ها که مجموعه

چنین وضعیتی پیدا کردند.

گسترده ای از عوامل را شامل می

این در مورد نسلی است که در این

شود ،نه تنها از حامیان انقالب و

انقالب سوار این قطار بودند .اما

حاکمیت کسر می کند که حتی

همان طور که گفتم ،این قطار انقالب

ممکن است مانند برف در زمستان

نتوانست مسافرین جدید را سوار کند و

که از قله کوه راه افتاده و تبدیل به

در نتیجه نسلی که اکنون چهار دهه

بهمنی شده عمل کند؛ روز به روز

(اگر افرادی را که در زمان انقالب زیر

گسترده تر می شود و در دامنه کوه

 13سال داشتند نیز حساب کنیم ،پنج

مشکالت جدی به وجود می آورد.

دهه) از عمرشان میگذرد ،تقریباً سوار

در

اول

بر این قطار نشدند .یا تماشاچی بودند

صحبتتان اشاره کردید

و یا بعضاً کسانی بودند که به دلیل

که این جنبش اجتماعی ،جنبش

نارضایتی که داشتند ،مانند زمان قدیم در جنوب شهر از سر خشم

ب خش

پویایی نبود .منظور از پویا نبودن چیست؟

شماره  82و از سر بازی سنگ به شیشه های این قطار می زدند و نارضایتی

منظور من از پویا نبودن این بود که استمرار نداشت .این جنبش

و 83
اسفند 96
و فروردین تحلیل من این است که اگرچه نارضایتی باید در اقشار محروم
جامعه و شاید هم تحصیل نکرده وجود داشته باشد ،ولی این
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را با وضعیتی که در دو رویداد پیشین (انقالب و جنبش
ابتدا هر چهل روز یک شهر اعتراض می کرد و هر قدر جلوتر

نارضایتی عمدتاً برآمده از کسانی بود که تحصیل کرده و دانشگاه

رفته و به انقالب نزدیک تر می شویم ،این فاصله زمانی تبدیل

و خشم خود را این گونه نشان می دادند.

اصالحات) اتفاق افتاد ،مقایسه کنید .شما می بینید که در انقالب
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به نظر شما آیا می توان این اعتراضات را تمام شده

درگیر این تظاهرات کلی و سراسری هستیم.

دانست و یا فقط باید گفت که حکومت ایران موفق به

اعالم نتایج انتخابات و در واقع همان شب اول پیش از بسته

من دیدگاه دیگری را مطرح می کنم .حکومت موفق به مهار آن

شدن صندوق ها ،تعدادی دستگیر شدند .تقریباً تمام کادر

نشد ،بلکه آن شمعی که روشن شده بود ،فتیله اش عمق الزم را

مرکزی احزابی که جزو جنبش اصالحات بودند و یا بخشی از

نداشت و نخ کوتاهی بود که تا انتهای شمع نمی رفت .مردم

آن ها که جزو اپوزیسیون بودند ،بازداشت و به سرعت به زندان

انتظار داشتند تحولی عظیم صورت بگیرد اما این اتفاق نیفتاد و

منتقل شدند .دبیران کل آن ها ،شورای مرکزیشان ،بسیاری از

باعث ناامیدی برخی شد .در جایی حاکمیت هم وارد عمل شد و

روزنامه نگاران و تعداد زیادی از فعاالن مدنی را دستگیر کردند.

این ناامیدی را شدت بخشید .در نتیجه من این را یک موفقیت

با این حال ،در خیابان هم صحنه خالی نمی شود .اما از آن

برای حاکمیت نمی دانم و در جواب سوال شما باید بگویم که فکر

جایی که حاکمیت خود نمی خواست در این جریان نقشی پیدا

نمی کنم این موضوع فروکش کرده و تمام شده است .در بطن

کند ،به سرعت در دیگر شهرها حکومت نظامی برقرار کرد و

این دریا امواج متالطمی وجود دارد که در حرکت است و اگر به

جریان های حامی را شناسایی کرد .در آن زمان این گستردگی

خواسته ها و مطالبات مردم رسیدگی نشود ،یا به گونهای باشد که

مورد بحث وجود نداشت و این جریانات را در شهرهای کوچک

رضایت عمومی را جلب نکنند ،این دریا دوباره طوفانی خواهد شد،

نمی دیدید .اما در اعتراضات اخیر شاهد بودیم که تعداد شرکت

تالطمش بیش تر و امواجش بزرگ تر می شود و ضربات سنگین

کنندگان افزایش پیدا کرد اما عمق و استمرار الزم را نداشت.

تری وارد خواهد کرد.

اگر بخواهیم این اعتراضات را با یک دریاچه مقایسه کنیم ،این

به نظر شما اعتراضات سراسری دی ماه نتیجه انباشت

دریاچه بسیار کم عمق است که حتی در جاهایی به چند

چه نوع مطالباتی بود؟

سانتیمتر هم می رسد .تعداد شرکت کننده ها بسیار محدود بود.

این اعتراضات ،اعتراضات قشر کشاورز نیست که روستاییان در آن

البته فیلم های بسیاری از تجمعات گوناگون در فضای مجازی

نقش زیادی ایفا کنند .حتی اعتراضات کارگری نیست .اگرچه ما

پخش شد ،اما اکنون با کثرت رسانه های جدید ،هر کسی می

اعتراض کارگری زیادی در کشور و کارخانجات داریم ،ولی این دو

تواند حتی از جمع محدودی فیلم گرفته و اظهار کند که

با یکدیگر هم بستگی چندانی ندارند .در این اعتراضات برخی از

تظاهراتی وجود داشته است .واقعیت امر این است که این

سبک زندگی خود ناراضی هستند ،برخی از تبعیض ،برخی از رانت

جنبش نتوانست جمع زیادی را به خود جلب کند .عدهای

خواری ،برخی از فساد و برخی از این که در حکومت نقشی ندارند.

کنشگر در این ماجرا شرکت کردند ،ولی با این حال آن پویایی

افراد حاضر در خیابان ها عمدتاً جوان بودند و از دیدگاه من آن ها

مردمی را که الزمه گسترش آن بود ،نداشت و در نتیجه به

به یک طبقه متوسط رو به پایین و شاید بعضاً باال هم مرتبط

راحتی خاموش شد .این خاموشی به این معنا نیست که دیگر

بودند .افراد تحصیل کرده ای بودند که اشتغال نداشته و دنبال کار

نارضایتی وجود ندارد .نارضایتی وجود دارد و عمق آن نیز زیاد

بودند .می خواستند دیده شوند .این دیده شدن هم در بعد

است ،اما افرادی نداشت که اهل ریسک باشند و قبول کنند که

اقتصادی معنا پیدا می کرد و هم در بعد سیاسی و اجتماعی .این

پس از مدتی که فقط مانند تماشاچی تشویق می کردند ،اکنون

جوانان خواستار بیان چیزی بودند که در این چهار دهه از آن ها
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مهار آن شده است؟
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به هفته و سپس روز می شود .به گونه ای که در بازه زمانی

باید وارد جریانات شده و به یک کنشگر تبدیل شوند.
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گرفته شده است و این که چرا در این حاکمیت و دموکراسی که

ها کاشته یا ایجاد شده است مانند منابع فسیلی که در جامعه

همه باید در آن شرکت کنند ،آن ها به گونه ای حذف شده اند.

وجود دارد ،هر روز زیادتر و ارتباطشان با یکدیگر بیشتر می

شاید بتوان گفت که این قشر محذوف نقش مهم تری را در این

شود.

تجمعات داشت.

اگر یک حرکت اصالحی –اصالحی نه به معنای معمول و

به تازگی موسسه نظرسنجی ایسپا در رابطه با

ملموس ،بلکه یک تحول اساسی ،-در بافت و ساختار حاکمیت

اعتراضات سراسری دی ماه نظرسنجی انجام داد که

به گونه ای که مردم آن را حس کنند صورت نگیرد ،این مواد

نتایج آن ،جمعیت ناراضیان را نزدیک  ۹۳درصد برآورد کرد .این

منفجره و نقاط اتصالشان بیش تر شده و می تواند فاجعه ای

نتایج که نشان می داد گسل های جامعه ایران از بین نرفته است.

ایجاد کند.

همین مسئله موضوع نشستی در مرکز بررسیهای استراتژیک

بسیاری از تحلیل گران و رسانه ها از بروز این

ریاست جمهوری با حضور مشاور رئیس جمهور شد و نسبت به آن

اعتراضات شوکه شدند و این اعتراضات را ناگهانی و

اظهار نگرانی صورت گرفت .به نظر شما گسل های اجتماعی،

بی مقدمه توصیف کرده اند .این در حالیست که برخی دیگر با

سیاسی ،اقتصادی ایران چطور دوباره فوران می کند؟

توجه به دالیلی اعم از فقر ،بیکاری ،گرانی و فسادهای موجود

شما در آن چیزی که بهار عربی نامیده می شد ،می دیدید که

که رسانه ای هم شده اند ،آن را واکنشی که پیش بینی آن از

کوچک ترین جرقه ای باعث می شد ماجرایی شکل بگیرد .شاید

قبل محتمل بود ،شمرده اند .نظر شما در این خصوص چیست؟

ایران به دلیل دو انقالب و چند جنبش اجتماعی که داشته ،به

در عین حال که قابل پیش بینی بود ،فکر نمی کردند که به

نوعی واکسینه شده باشد .حتی شما می بینید که وقتی شخصی

این زودی و در این زمان اتفاق بیفتد .مثل داستان زلزله .چند

خودسوزی می کند ،اهمیت چندانی برای مردم ندارد .مردم به

سال است که می گویند در تهران زلزله بزرگی اتفاق می افتد،

مانند کسانی که در بیمارستان کار می کنند ،به قدری مسائل

اما بعد از زلزله کرج ،همه شوکه شدند .جامعه ایران هم این

دلخراش دیده اند که برایشان طبیعی شده؛ واکنش سریعی نشان

گونه است ،چرا که همه می دانند فساد ،تبعیض و نابرابری

نمی دهند و فکر می کنند که این نیز بخشی از زندگی است.

وجود دارد.

هرچند که در ایران نیز با وجود واکسینه شدن مردم در مواجهه با

در جامعه ای که تمامی معاونین رئیس جمهور و یا برادران

این مسائل ،هر حادثه ای می تواند مشکل ساز شود .برای مثال

رئیس قوه قضاییه به گونه ای درگیر فساد بوده اند و یا در دفتر

درگیری های اخیر دراویش را ببینید؛ ماجرا از دستگیری یک نفر

رهبری اش عده ای فاسد هستند (البته من به درست و غلط

شروع شد .ممکن است کسی یک بسیجی را با تیر بزند و

بودن اتهامات کاری ندارم و اساساً قصد ورود به این مسئله را

حادثه ای اتفاق بیفتد .یا این که یک بسیجی وارد عمل شده و به

ندارم) ،پس از آن که اخبار این قبیل فسادها منتشر می شود،

کسی شلیک کند و این شروع ماجرا باشد.

مردم چه برخوردی خواهند کرد؟ این اخبار در ذهن می نشیند.

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که زیر آن پر از مواد محترقه و

در ایران از راس مملکت همه از باال تا پایین فاسد هستند .این

شماره  82منفجره است و هر لحظه ممکن است جرقه ای زده شود .این مواد

فسادها حتماً هم نباید مالی باشند .فساد در جامعه ای مانند

محترقه مانند جزایر پراکنده هستند؛ به گونه ای که به حریم

جمهوری اسالمی گاهی فساد جنسی تلقی می شود؛ فالنی با

و 83
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و فروردین یکدیگر ارتباط پیدا نمی کنند .جایی منفجر می شود ،اما صدایش
 97به جاهای دیگر نمی رسد .جایی آتش می گیرد ،اما شعله اش به

سوال که مطرح می شود این است که در چنین جامعه ای ،چرا

جای دیگر کشیده نمی شود .با این حال نقاطی که این مواد در آن

باید برای مثال در ماجرای گوسفند دزدی در خراسان ،دست

فالنی رابطه داشته یا فالن شخص به استخر زنانه رفته است.
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تمام این مسائل باعث به وجود آمدن غده ها و آبله هایی در

اعتمادی گسترده ای در آن ها به وجود آمده است.

جامعه می شود که منتظر نیشتره ای است تا کثافتش بیرون

زمانی به طنز یا جدی می گفتند که ” من همیشه به همان

بزند .این انتظار وجود دارد ،اما زمانی که اتفاق می افتد همه

نماینده های قبلی رای میدهم؛ زیرا می دانم که آن نماینده

شوکه می شوند و می گویند که من انتظار روی دادن آن در

قبلی تا کنون  0یا  4دوره نماینده بوده و تا جایی که میخواسته

امروز را نداشتم و باید فردا اتفاق می افتاد .در جامعه ما همه

جیبش را پر کرده است و حاال اگر بخواهد پولی بخورد ،آن پول

نسبت به وضعیت و شرایط موجود آگاه هستند ،ولی چون

زیاد نیست .اما اگر فرد جدیدی بیاید ،می خواهد در یک روز و در

خودشان چندان کنشگر نیستند و آمادگی این کنش را ندارند

یک دوره به اندازه فرد قبلی پول بخورد .پس من در این جامعه

(به هر حال اقشار مردم نیز منافع خودشان را دارند) ،شوکه می

به آدم جدیدی رای نمی دهم“ .منظور این که شرایط طوری

شوند.

شده که مردم دیگر به هیچ کس اعتماد و اعتقاد ندارند.

مردم ایران انقالبی کرده اند .اگرچه می خواهند که تغییر و

بخشی از این بی اعتمادی نیز مربوط به جامعه است .مردم می

تحولی ایجاد شود ،اما نمی خواهند که آن انقالب دوباره اتفاق

بینند که در بازار همه سر هم کاله می گذارند .یا در شرکت ها،

بیفتد .این مردم ،انقالب خودشان و انقالب های بیرون و ورود

همه کارمندان می خواهند وظیفه خود را به دیگری محول کنند.

نیروهای خارجی مانند عراق ،افغانستان ،وضعیت سوریه،

این ها باعث بی اعتمادی مردم به خودشان می شود .اگر می

وضعیت لیبی و غیره را دیده اند و از انقالب ترس دارند .در

خواهید آسیب شناسی کنید ،ببینید که زمانی در ایران پر بود از

عین حال که از شرایط ناراضی هستند اما از تغییر نیز می

شرکت هایی با نام های ”فالنی و پسران“ و ”فالنی و برادران“.

ترسند .به قول ضربالمثل ”هر سال دریغ از پارسال“ ،مردم نیز

اما اکنون چنین نام هایی را نمی بینید چرا که دیگر نه برادر به
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کنند به زندگیشان می رسند؟

جدیدی هم بیاید ،بدتر از قبلی است .یاس ،ناامیدی و بی

گفتگو

سارقان را قطع کنند اما کسانی که دزدی های بزرگ تری می

می ترسند که شرایط از قبل بدتر شود و می گویند اگر شخص
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برادر ،نه پدر به پسر و نه پسر به پدر زیاد اعتماد ندارد .در برخورد

به مسائل جاری کشور واکنش نشان می دهد .در این چهار دهه

با غریبه ها نیز این بی اعتمادی بیش تر می شود.

چه زمانی ورزشکاران و حتی هنرمندان ما در رابطه با چنین

عالوه بر بی اعتمادی ،ناامیدی در مردم به وجود آمده است .مردم

مسائلی صحبت می کردند؟

در زمانی که حضور فعال بسیار باالیی داشتند ،رئیس جمهور

این نخبه گرایی که من می گویم ،به معنای این نیست که هر

انتخاب کردند .اما چند ماه بعد به آن معترض شدند .همین نشان

کاری نخبگان کردند ،درست است .حتی نخبگان هم باید جایی

می دهد که مردم صبر ،حوصله و اعتماد ندارند که بشود کاری

نگاه کنند که توده مردم چه کاری می خواهند انجام دهند که در

کرد .در نتیجه زمانی که می خواهند کنشی انجام دهند ،منتظر

غیر این صورت می شود جریان های چریکی ما و سیاهکل .مانند

عملی شدن ساز و کارهای دموکراسی نشده و خود وارد عمل می

داستان موتور کوچک و موتور بزرگ؛ همه فکر می کنند که اگر

شوند .شاید نیاز باشد مردم جامعه قبل از این که دست به کنش

موتور کوچک راه بیافتد ،موتور بزرگ هم به کار می افتد؛ در

بزنند ،کمی فکر کنند .اگر روزی در خیابان اعتراضاتی بود ،چون از

صورتی که اصالً موتور کوچک به موتور بزرگ وصل نبوده است.

وضعیت ناراضی هستند در آن شرکت نکنند .زیرا اگر در هر

نخبگان و توده ها باید یک ارتباط ارگانیک با هم داشته باشند تا

تجمعی که شکل می گیرد ،شرکت کنند و کاری از دستشان

بتوانند درست عمل کند .آن که می تواند عمل کند ،الزاماً نمی

برنیاید ،ناامیدی در آن ها به وجود می آید و نسبت به این مسائل

تواند خوب هم فکر کند تا بهترین راه حل را پیدا کند .این ارتباط

واکسینه می شوند .همین باعث می شود در زمانی که باید در

ارگانیک بدان معنا نیست که مثالً اگر اصالح طلبان و کسانی که

اعتراضات شرکت کنند ،آمادگی اش را نداشته باشند و تماشاگر

در حال حاضر در دولت و مجلس هستند ،حامی جریانی بودند ،آن

شوند.

جریان الزاماً درست است .حرف من این است که اگر کسی

در واقع بحث من دایر بر این است قبل از این که بخواهند کاری

می خواهد کاری را انجام دهد باید کمی فکر و کند و پشت پرده

کنند ،باید تفکر و مشورت کنند .در همین جنبش اخیر نیز یکی از

را هم ببیند .در رابطه با جریانات پشت پرده -که روی آن تاکید

دالیلی که باعث فروکش کردن آن شد ،این بود که نیروهای

ویژه دارم ،-برای مثال ساواک را در نظر بگیرید؛ احزابی را درست

مرجع آن را تایید نکردند ،در نتیجه بسیاری که پیرو آن ها بودند،

کرد ،حتی جریانات مسلحانه ای را به وجود آورد که نیروها را

وارد این جنبش نشدند .یا حتی کسانی که وارد شدند نیز پس از

جمع کند و سپس سرکوبشان کرد .این مسائل اکنون نیز می

این که مصاحبه هایی شد و کسانی که به آن ها اعتقاد داشتند،

تواند وجود داشته باشد .خصوصاً زمانی که می دانند جامعه آماده

گفتند که شرایط مشکوک است (مشکوک از نظر هدایت کننده

انفجار است ،سوزنی می زنند تا بخشی از این فشار انفجار کاهش

های این جریان) وارد نشده و جلوی آن را هم نگرفتند.

پیدا کند و بتوانند کار را پیش ببرند.

آیا این دیدگاه نخبه گرایانه ای نیست؟ این که ما به

مشکالت در جامعه ایران مقداری مزمن و پیچیده شده و نیاز به

مردم بگوییم صرفاً دست به کنش هایی بزنند که

تفکر و تعمق بیش تری دارد .قبل از این که فردی بخواهد از

طبقه نخبگان موافق آن هستند؟
شماره  82نیروهای مرجع را نمی توان نادیده گرفت .البته این نیروهای
و  83مرجع حتماً نباید دانشگاهی یا سیاسی باشد .برای مثال زمانی که
اسفند 96

و فروردین مسابقه کشتی با ورزشکار اسرائیلی لغو شد ،ورزشکاران گفتند که
 97چرا ما قبالً چنین مسابقاتی داشتیم اما االن اجازه مبارزه با

ساکن تبدیل به تماشاچی و از تماشاچی تبدیل به کنشگر شود،
باید اندیشه و مشورت بیش تری داشته باشد و از همه مهم تر
مردم باید با یکدیگر رابطه ارگانیک و سازمان دهی شده ای
داشته باشند ،تا بتوانند کار را جدی تر ،مستمرتر و عمیق تر پیش
ببرند.

با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

ورزشکاران این کشور را نداریم .یا مثالً لیال حاتمی را می بینید که
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کُالژی از شعارهای اعتراضات سراسری دی ماه
در تظاهرات گسترده دی ماه  ،۱۰۶۹شعارهای جدیدی برای
نیست .اما خواسته های افراد حاضر در این اعتراضات را
نشان می دهد.

روزنامه نگار

انقالب بهمن  ۳۹به نام مبارزه با طاغوت و به نام خلق های

اصلی معترضان بدل شد و این در حالی است که در اعتراضات

مستضعف ،فقیر و به حاشیه رانده شده ،پیروز شد .بخشی از

سال  ،1000ماه ها طول کشید تا از شعارها از مسئله پیگیری رای

شعارهای طرح شده در آن انقالب نیز ناشی از همین خواست

در انتخابات به رُخ به رُخی با شخص اول مملکت بدل شود .این

ها بود .حال اما  ۰۶سال پس از پیروزی انقالب بخشی از

هدف شدن شخص اول ممکلت توسط شعار دهندگان می تواند

همان خلق های مستضعف در صف اول اعتراض بر علیه دو

نتیجه دخالت تمام عیار مقام رهبری جمهوری اسالمی در تمامی

جریان اصلی سیاست در کشور شعار دادند و گفتند که:

امور و شئون باشد که منجر به این شده که مردم در شهرهای

”اصالح طلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا“ .این شعار نیز در

کوچک و بزرگ شخص او را مسئول اصلی مشکالت اقتصادی،

وضعیتی سر داده شد که صدای اعتراض زنان ،کارگران،

سیاسی و اجتماعی کشور قلمداد کنند .در جریان اعتراضات سال

کشاورزان ،معلمان ،دانشجویان ،بازنشستگان و مالباختگان

 00اصالح طلبان که خود را رهبران جنبش سبز می دانستند ،سعی

موسسات مالی کمابیش هر روز از ایران به گوش میرسد و

در کنترل شعارها و خواسته ها داشتند و این تقابل آنان با خواست

ظاهراً معترضان امیدی به اصالح ندارند.

های براندازانه به حدی جدی بود که پس از اعتراضات موسوم به

اعتراضات دی ماه  ۱۰۶۹در حدود صد شهر کشور منجر به

عاشورا -که به درگیری شدید معترضان با پلیس و نیروهای لباس

کشته شدن دستکم  20نفر از معترضان در خیابان ها شد.

شخصی انجامید ،-بالفاصله اصالح طلبان در نقش کارشناسان و

البته این آماری است سخنگوی قوه قضاییه ایران اعالم کرد

مهمانان شبکه های ماهواره ای به تقبیح ”خشونت“ و ”شعارهای

و آمارهای غیر رسمی از عددی بیش از تعداد اعالم شده

ساختار شکنانه“ پرداختند .اما شعارهای طرح شده در اعتراضات

حکایت دارد.

سراسری دی ماه  76محورهای دیگری هم داشت که در زیر به

مبارزه با دیکتاتور:

اختصار در خصوص آن ها توضیح داده می شود.

یکی از نکات بسیار جدی و جدید در شعارهای مطرح شده

علیه مداخله جویی:

که تفاوت این اعتراضات و شعارهایش را با جنبش سبز نشان

بخشی از این شعارها در نقد سیاست های مداخله جویانه ایران در

می دهد ،شعارها علیه شخص اول حکومت است .شعارهایی

منطقه بود .گفتنی است که جمهوری اسالمی ایران در سال های

از جمله ” :مرگ بر دیکتاتور“ ” ،ملت گدایی می کند ،آقا

گذشته درگیر در جنگ های منطقهای بوده و البته شعار علیه

خدایی می کند“” ،ای رهبر واداده قبرت شده آماده“ و ”مرگ

رفتارهای ایران در منطقه در جنبش سبز نیز سابقه دارد .شعارهایی

بر خامنه ای“.

هم چون ” نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران“ در همان زمان

این شعارها در کم تر از  24ساعت به بخشی از شعارهای

موجب خشم شدید هسته سخت حاکمیت شد و این بار نیز
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معترضان سیاست های جنگ طلبانه ایران در منطقه و دخالت

صرف حرکات جنگ طلبانه در کشورهای خاورمیانه شده است.

های آن را هدف قرار می دهند و دوباره می گویند که ”نه غزه،

دشمن شناسی؛ از رهبری تا مردم:

نه لبنان ،جانم فدای ایران“ و یا شعار می دهند ” سوریه را رها

در ادبیات رهبری جمهوری اسالمی” ،دشمن“ نقش و جایگاه

کن ،فکری به حال ما کن“ و یا ”مرگ بر روسیه“.

ویژه ای دارد .در این شعارها اما انگار مردم هم تعبیر خود را از

این شعارها نیز باز نشان از آگاهی عمومی از تاثیر رفتارهای بین

دشمن عرضه کرده بودند .سر دادن ” مرگ بر ها“ از رئیس

المللی حاکمیت جمهوری اسالمی در مسائل داخلی ایران دارد.

جمهور ”روحانی“ تا شخص اول حاکمیت ،چه با نام شخصی و

صرف میلیاردها دالر بودجه ای که می تواند در مسیرهای

چه با اطالق دیکتاتور گرفته تا کشورهای اصلی حامی نظام

عمرانی و در بهتر کردن زندگی مردمان در ایران و بهبود

ایران چون روسیه و و چین و حتی حزب اهلل لبنان .و ایضاً

وضعیت زندگی و

شعارهایی چون ” این

معاش ایرانیان نقش

همه لشگر آمده ،علیه

در

ره بر آ مده“ و ش عار

های

طنزآمیز اصفهانی ها با

منطقه ای و فرامنطقه

ا ین

که

ای جمهوری اسالمی

” س ید ع لی ب ب خ ش ین!

مسئله ای است که

دیگه باید بلند شین!“ ،

در این شعارها مورد

همه نشان از دشمن

هدف مردم قرار

شناسی مردم این بار

گرفته است .و باید به

ع لیه صدر تا ذ یل

این مسئله درک تاثیر

حاکمیت از سویی و

روسیه ،بر رفتارهای

حامیان منطقه ای و

حاکمیت جمهوری

فرامنطقه ای جمهوری

اسالمی را نیز اضافه

اسالمی از سویی دیگر

کرد .تا ث یری که

دارد .م ع ترضانی که

بازی

ک ند،

ما جرا جو یی
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م ض مون

توسط توده مردم درک شده و در قالب یک شعار به آن اعتراض

(همانطور که پیش تر گفته شد) هر دو جریان اصلی حاکمیت را

می شود.

مشروع نمی دانند و دیگر آن ها را (دستکم بنا بر آن چه که در

در اعتراضات سال  ،1000شعارهای مطرح شده علیه دخالت

اعتراضات سراسری دی ماه  76شعار داده شد) بر نمی تابند.

های منطقه ای جمهوری اسالمی رنگ بوی ناسیونالیستی و یا

معروف ترین شعار در این زمینه شعار ”اصالح طلب ،اصولگرا،

سیاسی داشت اما در اعتراضات دی ماه  1076شعارهایی که

دیگه تمومه ماجرا“ بود که در ابتدا از دانشگاه تهران آغاز شد و

علیه دخالت های منطقه ای جمهوری اسالمی طرح می شد،

به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت .این شعار نمودی بود از

بیش تر ریشه اقتصادی داشت .معترضان در شرایط بد اقتصادی

احساس خیانتی که معترضان نسبت به همه جناح های شریک

ایران به هزینه های نجومی اما نامعلومی معترض بودند که به

در ساختار قدرت جمهوری اسالمی داشتند .این شعار چنان برای

جای آن که صرف ایجاد اشتغال در ایران یا آبادانی کشور شود،

اصولگرایان و اصالح طلبان گران آمده بود که وزرات اطالعات
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صورت مشخص علیه این شعار موضع گیری کردند.

امروز دو روی یک سکه اند .یعنی در یک حکومت دمکراتیک و

شعارهای ایجابی:

شفاف ،فسادها نمایان می شود و با حل مسئله فساد و یا کم تر

اما عالوه بر این شعارها ،شعارهایی نیز به صورت ایجابی سر

شدنش ،بخش اعظمی از مشکالت اقتصادی مردم نیز به سمت

داده شد .از ”استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی“ که شعاری بود

حل شدن می رود .مجموعه شعارهایی که در اعترضات دی ماه

که این بار نیز سر داده شد و یادگاری از شعارهای جنبش سبز

مطرح شد ،فریاد این نکته بود که معترضان برای رفع مشکالت

است که در همان دوره نیز بحث های بسیاری را برانگیخت تا

اقتصادی و معیشتی راه حل اصالح طلبانه را کارآمد نمی دانند و

” می جنگیم ،میمیریم ،ایران رو پس میگیریم“” ،این است

رفع مشکالت اقتصادی را با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار

شعار مردم ،رفراندوم ،رفراندوم“” ،نان ،کار و آزادی“ و ”اسالم

سیاسی و ساختار قدرت در ایران ممکن می دانند.

رو پله کردید ،مردم رو ذله کردید“
که به نوعی نمایشگر تمایل
معترضین به عرفی شدن امر
سیاست در ایران و پایین آمدن
حاکمان ایران از آسمان ذهنیت
هایشان به زمین واقعیت های

زندگی روزمره مردم است که با
توجه به شعارها می بایستی در
ایرانی با حکومت جمهوری بدون
پسوند یا پیشوند برآورده شود.
یعنی در واقع معترضین تا این جا
علیه دو جریان اصلی کشور موضع
جدی گرفته اند ،با دشمن شناسی
شان دلیل اصلی مشکالت را

پرونده ویژه

صنفی دانشگاه ها کرد و چهره های برجسته اصالح طلب به

سیاسی در این کشور می گذرد و سیاست و اقتصاد در ایران

اجتماعی

دولت حسن روحانی اقدام به بازداشت یک به یک فعاالن

اند ،راه حل مسئله اقتصاد از طریق حل معضل اصلی در حوزه

یادی از گذشته در برابر حال:
از ”استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی“ که شعاری بود
که این بار نیز سر داده شد و یادگاری از شعارهای جنبش
سبز است که در همان دوره نیز بحث های بسیاری را
برانگیخت تا ”میجنگیم ،میمیریم ،ایران رو پس
میگیریم“” ،این است شعار مردم ،رفراندوم ،رفراندوم“،
”نان ،کار و آزادی“ و ”اسالم رو پله کردید ،مردم رو ذله
کردید“ که به نوعی نمایشگر تمایل معترضین به عرفی
شدن امر سیاست در ایران و پایین آمدن حاکمان ایران از
آسمان ذهنیت هایشان به زمین واقعیت های زندگی
روزمره مردم است که با توجه به شعارها می بایستی در
ایرانی با حکومت جمهوری بدون پسوند یا پیشوند
برآورده شود.

در م یان ش عار های ا ع ترا ضات
سراسری دی ماه  ،76شعارهایی هم
در حمایت و یا یادبود رژیم سیاسی
پیشین ایران وجود داشت” .رضاشاه
روحت شاد“ و یا ” شاهنشاه روحت

شاد“ و ” ای شاه ایران برگرد به
ایران“ که اتفاقاً در شهرهای مذهبی
کشور به مانند قم نیز سر داده شد.
جالب تر آن که بر مبنای ویدئوهای
منتشر شده از اعتراضات شهرهای
مختلف ایران ،می توان این گونه
نتیجه گرفت که وسیع ترین کاربرد
این شعارها در شهر قم بود که

شناسایی کرده اند و بعد در

پا ی ت خت ا یدئو لوژ یک ج م هوری

شعارهایی با ارائه راه حل (در اینجا مثالً رفراندوم) خواستار حل

اسالمی محسوب می گردد و اکثر مراجع شیعه در این شهر

سیاسی برای مسئله شده اند.

ساکن هستند.

نکته قابل توجه در شعارهای این دور اعتراضات چرخش سریع

به گزارش خبرگزاری مهر ،مورخ  12بهمن  76به نقل از نصرت

شعارها از امر معیشت مردم(اقتصاد) به امر سیاست است .یعنی

اهلل لطفی ،قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی00 ،

انگار مردم دریافته بودند که در ایرانی که صاحبان امر سیاست

درصد جمعیت کشور در زمان انقالب بهمن  07یا متولد نشده

مداخله خود را تا تمامی حوزه های زندگی انسانی گسترش داده

بودند و یا کودک  0ساله بودند .این بدان معنی است که 00
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درصد جمعیت کشور هیچ تجربه وجودی از دوران حکومت پیشین

تبلیغاتی امثال تلویزیون پر بیننده ای که ذکر شد از سویی دیگر،

ایران ندارند و صرفاً با قیاس کارنامه دو حاکمیت از سویی و تاثیر

موجب شده که نسلی که هیچ درک حضوری و وجودی از آن

رسانه هایی به مانند تلویزیون ”من و تو“ که در تالش هستند تا

دوران ندارد و تنها درگاه دریافت اطالعاتش هم همین رسانه

تصویری سفید و بی مشکل و یا کم ترین مشکل از آن دوران

های اصلی از هر دو سو است ،یک روش مقابله با ساختار موجود

ارائه کنند (و اتفاقاً یکی از پر بیننده ترین تلویزیون های فارسی

را ذکر نیک از گذشتگان حاکمیت دیروز و یا خواست احیای

زبان سال های اخیر هم هست) ،با گذر از ساخت حاکمیت موجود

روزگار پیشین بداند .در واقع این یادها بیش تر سلبی است و نه

به نفع حاکمیت دیروز ایران شعار می دهند.

ایجابی .رضا شاه و محمد رضا شاه نماد حکومتی سکوالر ،مدرن

فراموش نکنیم که دستگاه رسمی جمهوری اسالمی چهار دهه

و ملی گرا هستند .درست است که معترضان امروز دقیقاً حکومت

است به سیاه نمایی مطلق از دوران پهلوی دست می زند (آخرین

پهلوی را نمی خواهند اما وجوهی از حکومت سکوالر ،مدرن و

شماره  82تالش هایش به مانند سریال ”معمای شاه“) و در واقع ذکر نیک

محترم در جامعه جهانی را می پسندند.

و 83
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و فروردین حاکمیت فعلی نیز تعبیر می شود .یعنی در واقع عدم صداقت
 97تاریخی ،حمالت بسیار بد ،یک سویه و غیرعلمی و غیرمنطقی

و همزمان همان دولتی که می گوید بودجه ندارم و در ایجاد

دستگاه رسمی جمهوری اسالمی از سویی و فعالیت رسانه ای و

اشتغال ناتوان است ،خود را به عنوان یک قدرت نظامی منطقهای

از ساختار رژیم پهلوی در وضعیت امروز ایران به مقابله جویی با

سیاست های اقتصادی دولت های ایران در سه دهه پس از
جنگ ،به محرومیت بخش های وسیعی از جامعه دامن زده است
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و فساد تمام عیار و سیستماتیک در ساختار جمهوری اسالمی،

فوتبال ایرانی از میزبانی کشورهای عربی بعد از اشغال سفارت

در واقع به ناکارآمدی ساختاری حاکمیت امروز منجر شده و

عربستان در تهران گرفته تا آخرین نمونه که محرومیت مربی و

معترضین اعتراضات سراسری بر این ناکارآمدی ساختاری

بازیکن تیم ملی کشتی ایران به دلیل عدم رویارویی با ورزشکار

شوریده اند.

اسرائیلی است سبب شده یک احساس حقارت و شکست

میزان حقارتی که مردم ایران و به خصوص جوانان ایرانی از

عمومی بر روحیه جمعی مردم ایران حاکم شود که همگی ناشی

انزوای سیاسی حکومت ایران متحمل می شوند ،بسیار بیش از

از انزوای سیاسی حکومت ایران در جهان و ضعف این نظام در

آن است که تا کنون مورد توجه قرار گرفته است .از بی

همه عرصه های روابط دیپلماتیک است.

اعتباری پاسپورت ایران گرفته تا اینهمانی نام ایران و ایرانی با

اعتراضات سراسری دی ماه  76فرونشسته است؛ اما تمام نشده

ترور و تروریسم برای مردم و جوانان ایرانی غیر قابل تحمل

و فعالً بدل به آتشی زیر خاکستر شده .در واقع انگار تن زنده

است .داغ ایران و ایرانی بودن حتی بر پیشانی پناهندگان

جامعه ایران می خواهد واکنش حکومت را در قبال آن

سیاسی فرار کرده از کشور درج شده است و جهان در مواجهه

اعتراضات ببیند .واکنشی که در ماه های بعد و کنونی با

هر روزه با اخبار منفی در خصوص حرکات غیر دیپلماتیک و

سرکوب های گسترده -از فعاالن محیط زیست و زنان گرفته تا

تروریستی جمهوری اسالمی ،ناخودآگاه احساسی منفی نسبت

دراویش ،-همراه بوده و انگار حاکمیت در دوراهی شنیدن

به ایران و ایرانیان پیدا کرده است .هم چنین ضعف روابط بین

صدای مردم و افزایش سرکوب ،دومی را برگزیده است .باید

المللی حکومت ایران که حتی در ضعف فدراسیون های ورزشی

منتظر بود و دید در فازهای بعدی اعتراضات در ایران این

ایران در استیفای حقوق تیم های ملی و باشگاهی ایران

شعارها چگونه پیگیری می شود.
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سیاست های اقتصادی و سرکوب های همه جانبه  4دهه اخیر

و جوانان ایرانی تبدیل شده است .از محروم شدن تیم های

اجتماعی

مطرح می کند و در رقابت های منطقه ای حضور دارد .این

خودش را نشان می دهد ،به یک فشار روانی در نزد همه مردم
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جنبش دانشجویی دهه نود؛
روی شانه غول ها و آموختن از تاریخ به شیوه لقمان
علی عجمی
فعال حقوق بشر

فرودستان بوده است؛ شعار یا آرمانی را هم نشانه نگرفتند که
نتوانند از پسش بربیایند.
یکی از مهم ترین ویژگی های فعالیت سیاسی این دانشجویان

دو سال پیش رفیق جوانی پرسید چرا شما فعاالن دانشجویی چپ

که اغلب فعاالن صنفی بودند ،این واقعیت مهم بود که که آنان

دهه هشتاد تجربیات خودتان را برای نسل کنونی جنبش

اعتراض را از شرایط عینی و مشکالت و مطالبات خودشان آغاز

دانشجویی مکتوب نمی کنید .تنها جوابی که آن لحظه به ذهنم

کردند؛ مشکالتی که البته مختص آنان نبود و همین واقعیت

رسید و گفتم این بود که بقیه را نمی دانم ولی از نظر من فعاالن

آنان را به سایر گروههای فرودست پیوند میزد .در واقع اعتراض

نسل کنونی نه تنها از ما بلکه از کلیت تاریخ چپ تنها به شیوه

این دانشجویان از دغدغه های خودشان در محیط دانشگاه مثل

لقمان می توانند چیزی یاد بگیرند و چون جوابی در این مایه ها داد

افزایش شهریه و هزینه های خوابگاه و سنوات تحصیلی و

که لقمان دیگر چه خری است ،ناچار شدم اشاره کنم به حکایت

کنترل دانشجویان دختر شروع می شد ،ولی این پولی شدن

سعدی در گلستان که” :لقمان را گفتند ادب از که آموختی ،گفت از

فزاینده فضاهای آموزشی چیزی نبود که فقط در دانشگاه اتفاق

بی ادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد ،از فعل آن پرهیز

افتاده باشد و نتیجه بالفصل آن چیزی بود که تحت عنوان

کردم“  ،و خالصه کردم که جنبش دانشجویی دهه نود بیش تر می

خصوصی سازی از سال ها پیش در همه عرصه های جامعه

تواند به شیوه ای سلبی از اشتباهات نسل پیشین یاد بگیرد و پرهیز

ایران آغاز شده بود .سرمایه داران جمهوری اسالمی شروع

کند تا به شکلی ایجابی از دستاوردها.

کردند تا امتیازاتی که بخش های پیشرو انقالب  ۳۹برای

هرچند این جواب یک شوخی برای رفع مسئولیت و پایان دادن به

فرودستان به ارمغان آورده بود ،در همه حوزه ها و از جمله

مکالمه بیش تر نبود ،اما رگه هایی از واقعیت را نیز در خود داشت؛

آموزش بازپس بگیرند .شتاب این فرایند که در مقیاس بزرگ تر

رگه هایی که اینک پس از آشنایی بیش تر همگان با فعاالن این

به نئولیبرالیسم جهانی پیوند می خورد ،در سال های پس از

نسل در مراسم  ۱۹آذر سال  ،۱۰۶۹پیوند خوردنش با اعتراضات

توافق هسته ای به اوج خود رسید و تاثیرات فاجعه بارش بیش از

سراسری دی ماه ،و به ویژه پس از بازداشت پیشگیرانه شان در

پیش آشکار شد .بنابراین طبیعی بود که ذهن نقاد دانشجویانی

جریان اعتراضات بیش تر آشکار شده است.

که خود از قربانیان این برنامه ها بودند ،از اعتراض به موضوع به

گرایشهای سیاسی فعاالن صنفی-دانشجویی دهه نود خیلی متنوع

ظاهر ساده ای مثل گرانی خوابگاه ،به نقد سرمایه داری برسد و

است و حداقل تا پیش از این اهمیتی هم نداشت که خود را چه

این روند برای جنبش دانشجویی دهه نود به شکلی ارگانیک و
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هم در همین است . -اما دغدغه ها ،مطالبات و نتیجه و خروجی
فعالیت هایشان به وضوح چپگرایانه و در دفاع از طبقه کارگر و

قدم به قدم اتفاق افتاد.
نسل های پیشین فعاالن چپ ،محرک فعالیت هایش بیش از آن
که شرایط عینی جامعه باشد ،کتاب هایی بود که خوانده بود و
سنت و تاریخ چپ در جهان و ایران را بیش تر و بهتر از شرایط
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شرایط عینی بود که آنان را به وادی فعالیت صنفی کشاند و

بعد از مراسم  ۱۹آذر  ۱۰۶۱و در زمستان  ۶۱جلب شد .شوراهای

البته خیلی زود هم متوجه شدند که هر امری -از جمله امر

صنفی بیش از سی دانشگاه کشور ،اسفند  ۶۱در اعتراض به

صنفی ،-سیاسی است؛ به ویژه در ایران.

کاالیی شدن آموزش بیانیه ای صادر کردند که همان زمان در

مشکالت معیشتی و صنفی دانشجویان در سال هایی که

نشریات و خبرگزاری های داخلی ایران هم منتشر شد و تا جایی

عوارض خصوصی سازی اقتصاد تازه داشت احساس می شد در

که اطالع دارم نویسنده بیانیه هم از کسانی بود که در جریان

کنار انفعال و حل شدن تشکل هایی مثل انجمن اسالمی در

اعتراضات دی ماه و بازداشت های پیشگیرانه زندانی شد .این

اصالح طلبان و بعداً دولت روحانی و عدم جواز تشکل مستقل،

بیانیه با یادآوری سه اصل از درخشان ترین و فراموش شده ترین

دانشجویان فعال دهه نود را به سمت شوراهای صنفی سوق

اصول قانون اساسی حاصل از انقالب  ۳۹شروع می شد که

داد .تشکلی در مقایسه با بسیج و انجمن اسالمی

خصوصی سازی کامالً بر خالف آن عمل می کرد؛ اصل نوزده

غیرایدئولوژیک که مستقیماً با رای دانشجویان انتخاب می شد،

درباره رفع هرگونه تبعیض قومی نژادی و زبانی ،اصل سی ام

قانون و مهمتر از همه بدنه دانشجویی هم به آن اعتماد داشت

درباره آموزش رایگان و اصل چهل و سوم درباره تامین نیازهای

و از آن حمایت می کرد و سرکوب آن به راحتی فعالیت سیاسی

اساسی خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،و آموزش برای همه.

مستقل نبود.

این بیانیه عالوه بر نقد بومی گزینی و پولی سازی دانشگاه به

فعالیت این نسل تقریباً از سال  ۱۰۶۲شروع شد .نقطه شروع

خصوصی سازی در آموزش متوسطه هم پرداخته بود و این که با

پیدا کردن برای یک جنبش معموالً کار بیهوده و البته پرمناقشه

این وضعیت مدارس غیردولتی و موسسات خصوصی کنکور ،طبقه

ای است ولی توجه شخص من به حضور رگه های پررنگ

خاصی از جامعه امکان ورود به مدارج تحصیلی باالتر را پیدا می
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برعکس بود ،نه این که کتاب نخوانده باشند ،ولی بیش تر

گرفتن مستقیم خصوصی سازی در شوراهای صنفی دانشگاه ها،

دانشجویان

واقعی ایران می شناختند .درباره دانشجویان دهه نود ماجرا

نوعی چپگرایی و پیوند با سایر جنبش های اجتماعی و هدف
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کند و مناطق محروم از تحصیل بازمی مانند .اشاره ای که

شعبه های دانشگاهی اش دور نماند .تعدادی از شوراهای صنفی

بالفاصله می توانست این دانشجویان را حداقل روی کاغذ به

منحل شدند یا مانع برگزاری انتخابات آن ها شدند ،دانشجویان

جنبش معلمان پیوند بزند که از مدت ها پیش با دغدغه های

فعال در دانشگاه های مختلف احضار شدند و در واقع برخورد با

مشابهی فعال بود.

این دانشجویان مدت ها قبل از بازداشت پیشگیرانه در دی ماه

شوراهای صنفی

آغاز شده بود.

در این بیانیه

ا ع ترا ضات

ضمن اعتراض

سراسری فقط

ش ک لی

دستگاه امنیتی

پ ی ش گو یا نه

را با دستپاچگی

داده

در سرکوب این

بودند که ادامه

دان ش جو یان

این طرح ها

مصمم کرد.

باعث به وجود

فعالیت خستگی

آمدن مشکالت

نا پذ یر

فر ه ن گی،

دان ش جو یان،

به
ه شدار

سیاسی ،اجتماعی و امنیتی بسیاری برای کشور خواهد شد که

بی شک اولین جرقه های آن در
دانشگاه ها دیده خواهد شد و از دولت
خواسته بودند به جای شانه خالی
کردن از مسئولیت های اجتماعی خود
با عزمی جدی و راسخ ،محرومیت
زدایی از مناطق محروم را آغاز کند،
حق انتخاب محل تحصیل ،تمرکز
زدایی از امکانات آموزشی و امکانات
برابر آموزشی را به رسمیت بشناسد،
گسترش وسایل تحصیالت عالی تا
سرحد خودکفایی کشور را ،همان گونه
شماره  82که در قانون اساسی آمده است ،وظیفه
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خود بداند و از این موج ویرانگر
تبعیض ،خصوصی سازی و تجاری

تدوین آیین نامه ،مقاومت در برابر پولی سازی خدمات آموزشی و

فعالیت خستگی ناپذیر دانشجویان ،تدوین
آیین نامه ،مقاومت در برابر پولی سازی خدمات آموزشی
و سازماندهی فعالیت های صنفی به موازات احضارها و
کارشکنی های نهادهای امنیتی ادامه داشت .اما شاید
نقطه عطف  ۱۹آذر  ۱۰۶۳بود که دانشجویان سراسر
کشور بیانیه فراگیری در اعتراض به تبعیض طبقاتی و
جنسیتی در دانشگاه ها ،پولی سازی فزاینده آموزش عالی

و فضای امنیتی در دانشگاه ها تدوین و منتشر کردند که
به امضای چهار هزار دانشجو و شورای صنفی بیش از سی
دانشگاه و تعدادی از انجمن های علمی و فرهنگی
دانشگاه ها رسید و باز نیمی از تدوین کنندگان این بیانیه
از جمله دانشجویانی بودند که در اعتراضات سراسری
دی ماه احضار یا بازداشت شدند.

سازماندهی فعالیت های صنفی به
موازات احضارها و کارشکنی های
نهادهای امنیتی ادامه داشت .اما
شاید نقطه عطف  ۱۹آذر  ۱۰۶۳بود
که دانشجویان سراسر کشور بیانیه
فراگیری در اعتراض به تبعیض
طبقاتی و جنسیتی در دانشگاه ها،
پولی سازی فزاینده آموزش عالی و
فضای امنیتی در دانشگاه ها تدوین
و منتشر کردند که به امضای چهار
هزار دانشجو و شورای صنفی بیش
از سی دانشگاه و تعدادی از انجمن
های علمی و فرهنگی دانشگاه ها
رسید و باز نیمی از تدوین کنندگان

سازی آموزش جلوگیری کند.

این بیانیه از جمله دانشجویانی بودند که در اعتراضات سراسری

البته این فعالیت ها از چشم دم و دستگاه امنیتی و به ویژه

دی ماه احضار یا بازداشت شدند.
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 ۱۰۶۹و مراسم روز دانشجو به شکلی سیاسی تر در دانشگاه

همه چیز تازه شروع شده است .فضای فعالیت و الجرم شیوه های

برنامه برگزار کردند و پیوندشان با بقیه جنبش های اجتماعی و

فعالیت قبل و بعد از دی  ۶۹متفاوت خواهد بود و قطعاً جای

کارگران و زنان و معلمان و زندانیان سیاسی و کولبران را فریاد

بحث و گفتگو دارد ،اما تا این جای کار این دانشجویان نه تنها از

شروع

پیشین جنبش

ا ع ترا ضات

دانشجویی ،بلکه

سراسری نیز،

ا ش ت با هات

رو

از

بروی

ک ل یت

تار یخ

دانشگاه تهران

فعالیت سیاسی

شعار ” کارگر،

چپ و راست در

دانشجو ،اتحاد

ایران به خوبی

اتحاد“ و ”نان،

درس گرفته و

کار ،آزادی“

عبور کرده اند

سر دادند؛ شعارهایی نمادین که نهادهای امنیتی را در برخورد و

چه به شیوه لقمان و چه با ایستادن روی شانه غول ها که از

سرکوب نهایی آنان با عنوان بازداشت پیشگیرانه مصمم کرد.

اصطالحات مورد عالقه من است و دوست دارم هر جایی بی

اما شوربختی برای نهادهای امنیتی این
که این بازداشت ها نتوانست و نخواهد

دانشجویان

زد ند و در

اشتباهات نسل

پرونده ویژه

دانشجویان برآمده از همین فعالیت ها بودند که در  ۱۹آذر

برای آن ها و البته همه فعاالن سیاسی و مدنی و کارگران و زنان

مناسبت و با مناسبت از آن استفاده کنم؛
جنبش دانشجویی دهه نود با مطالبات

مخصوصاً این جا بعد از کلی تعریف از آن

توانست از هیچ چیزی پیشگیری کند .فرودستان پیوند خورده بود و آن لحظه تاریخی ها ،چاره دیگری ندارم که یک حالی هم به
جنبش دانشجویی دهه نود با مطالبات که معترضان در خیابان انقالب و دانشجویان این پیشینیان بدهم .ظاهراً هگل ،نیوتن یا
فرودستان پیوند خورده بود و آن لحظه سوی نرده ها شعار ”نان ،کار ،آزادی“ و ”کارگر ،بزرگ دیگری چیزی با این مضمون را
تاریخی که معترضان در خیابان انقالب دانشجو ،اتحاد اتحاد“ سر دادند فقط جلوه بیرونی جایی نوشته است که اگر چیزهای بیش تر
و دانشجویان این سوی نرده ها شعار این پیوند بود .شاهد این پیوند هم این که اغلب و فاصله دورتری را دیده ام ،با ایستادن بر
” نان ،کار ،آزادی“ و ” کارگر ،دانشجو ،این فعاالن دانشجویی از بازداشت و بازجویی شانه های غول ها بوده است .شاید این
اتحاد اتحاد“ سر دادند فقط جلوه سربلند بیرون آمدند و با قدرت ناشی از این پیوند مهم ترین چیزی است که نه تنها جنبش
بیرونی این پیوند بود .شاهد این پیوند و انگیزه جاری در جامعه پس از اعتراضات دانشجویی ،بلکه کلیت جنبش های
هم این که اغلب این فعاالن سراسری تقریباً بالفاصله در قامت قهرمان به اجتماعی باید به یاد داشته باشند و یاد
دانشجویی از بازداشت و بازجویی

عرصه فعالیت بازگشتند.

سربلند بیرون آمدند و با قدرت ناشی از

بگیرند .این که روی شانه غول ها ایستاده
اند و مهم تر این که نباید مرعوب این

این پیوند و انگیزه جاری در جامعه پس از اعتراضات سراسری

غول ها شوند و به جای ایستادن روی شانه ها ،زیر پایشان له

تقریباً بالفاصله در قامت قهرمان به عرصه فعالیت بازگشتند.

شوند .این تنها راه آموختن از تاریخ و فراروی از آن است.
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نگاهی به جایگاه دانشگاه در اعتراضات دی ماه

دانشجویان

شکلی از اتحاد در عمل توانستند طرح مذکور را به تعویق بیندازند
مجید دری
فعال دانشجویی

یا مانع پیشرو سریعش شوند.
طرح دیگری که با واکنش صنفی مواجه شد ،طرح کارورزی بود که
وزارت کار ارائه کرده بود .آنان این طرح را بیگارورزی نامیدند و

در اعتراضات دی ماه  ۶۹بخشی از دانشگاه هم طی تجمعی به

یک صدا در مقابلش ایستادند .طرح مذکور در سطح جامعه هم

معترضین خیابانی پیوستند و برای اولین بار شعار اصالح طلب

واکنش هایی را در پی داشت اما هنوز معلوم نشده است که طرحی

اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا را سردادند .اما چون با اقبال کلی در

تا این اندازه ایراد دار ،چگونه امکان عملی شدن پیدا می کند .شاید

دانشگاه مواجه نشدند ،می شود گفت تنها ماندند و بسیج از فردای

چون ربیعی اصالح طلب است ،کم تر زیر ضرب قرار گرفت که ما

آن روز با قدرت سر در دانشگاه را در دست گرفت.

در مواجهه با موارد مشابه هم دو گانه عمل می کنیم .مثالً گرانی

شورای صنفی یکی از تشکل های دانشجویی است که از بدو

دالر در زمان احمدی نژاد واکنش های بسیاری به دنبال داشت اما

تشکیل تالش داشته است با عدم ورود به موضوعات سیاسی ،بیش

در زمان روحانی کم تر حتی در خصوص آن گالیه شد.

تر بر روی مشکالت صنفی دانشجویان تمرکز کند .این که چقدر

اعتراض دانشجویان که حاال قوام هم یافته بودند ،ادامه پیدا کرد.

تاکنون موفق بوده است ،نیاز به شناخت بیش تری دارد اما از آن

اما در نقطه مقابل ،انسجام و نهادسازی اصالً خوشایند حاکمیت

جایی که در ایران معموالً موضوعات درهم تنیده و غیرقابل تفکیک

نیست و مطمئناً با آن برخورد می کند .از طرف دیگر با وزارتخانه

می شود ،تشخیص این که آیا ورود صنفی ها به فالن موضوع

ای رو در رو شده ای که وزیرش سبقه امنیتی دارد و طرحش با

شائبه سیاسی کاری دارد یا خیر و یا ورود انجمنی ها به عنوان

مخالفت هایی روبه رو شده است؛ از درون دانشگاه و در حمایت از

دانشجویان سیاسی به فالن موضوع صنفی درست است یا نه،

کارگران.

همیشه محل مناقشه بوده است.

اعتراضات دی ماه  ۶۹آغاز می شود و دانشجویان چپ هم ورود

دانشجویان صنفی کار که بیش تر گرایشات چپ دارند ،در این

می کنند .چه بهانه ای بهتر از این و چه زمانی مناسب تر از حاال

وانفسای فعالیت توانستند جمعی تشکیل دهند و طی ارتباطات

که هم تشکیالتشان را بشود به اضمحالل کشاند و هم از شر

منظم و جلسات متعدد و ساختن از کف ،آرام آرام خود را به دانشگاه

لیدرهایشان راحت شد! دستگیری ها آغاز می شود .ابتدا کسانی که

تحمیل کنند .از بحث کیفیت غذا تا سرویس ها بگیر تا کیفیت

در تجمعات بودند دستگیر می شوند -این که فعالیت دانشجویی چه

خوابگاه ها و غیره.

ارتباطی به نهادهای امنیتی پیدا می کند و چرا باید به دادگاه

اما آن چه دانشجویان صنفی را در این سال ها متفاوت کرد،

معرفی شوند و چرا وزارت علوم سکوت کرد و غیره ،بماند ،-سپس

شماره  82ورودشان به موضوعات کالن تر بود؛ موضوع پرمناقشه دانشگاه

”دستگیری های پیشگیرانه“ آغاز می شود .اما پیشگیری از چه!؟

اسفند  96پولی .چیزی که آن را متناقص با روح کلی دانشگاه می دانند .این
و فروردین که حاکمیت موظف است تحصیل رایگان برای شهروندانش ایجاد

وزارت اطالعات می گوید که سپاه قصد ورود به این پرونده را
داشته است که ما ورود کردیم و پیش دستانه آن ها را گرفتیم تا

کند و پولی کردنش نقص تعهدات است .صنفی کارها با جستن

توسط سپاه دستگیر نشود .حال کسی پیدا نشد بگوید چه پیشگیرانه

یکدیگر در دانشگاه ها مختلف و تشکیل هسته ای نیمه منسجم و

ای بود که برای همه پرونده تشکیل شد و احکام سنگین هم آمد.

و 83
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دانشجویان

یعنی اگر سپاه دستگیر می کرد ،می خواست سنگین تر از این
برخورد کند!؟
بسیاری از کسانی که دستگیر شدند ،اصالً در تجمعات حضور

نداشتند .شاید پیشگیرانه دستگیر شدند تا بعداً شرکت نکنند!
قریب به  ۱۳نفر یا دادگاه رفته اند یا منتظر دادگاه هستند.
شخصاً چپ نیستم و بعضاً با تفکراتشان مشکل هم دارم؛ اما
سوال من از فعالین دانشجویی و سیاسی این است که آیا
سکوتشان در برابر این هجمه امنیتی درست است؟ قرار بود
دانشگاه از حالت امنیتی خارج شود .وعده انتخاباتی آقای روحانی
بود .در عمل که امنیتی تر شد .صرف این امر با سکوت در برابر
حذف بخشی از دانشگاه زمینه حمله و هجمه به خودمان مهیا
می شود ،امیدوارم مصداق سخن معروف برشت که گفت ”کسی
نماند از ما حمایت کند“ ،نشویم.
پولی کردن دانشگاه آن هم در حالی که نص صریح قانون
اساسی تاکید بر رایگان بودن آموزش دارد ،چه معنایی می تواند
داشته باشد؟ یا طرح کارورزی وزارت کار مگر جز این است که
تک تک دانشجویان را -فارغ از تفکر سیاسی شان -شامل می
شود؟

***
اعتراضات دی ماه  ،۶۹ورود جامعه به فضای جدیدی را اعالم
نمود .نه این که وجود نداشت ،داشت اما اعالم کرد که از مرزهایی
در حال گذار است و یک بار دیگر تحلیل گران را جا گذاشت .دو
راه در پیش روست .یا سبک و سیاق پیشین را تکرار و تکرار کردن
که این باعث ناامید و عدم اقبال از گفتمان و در نهایت حذف و
کناره گیری می شود؛ یا شناخت وضعیت جدید ،درک و یافتن
راهی تازه و همنوایی و همراهی با آن و تالش برای رفع مشکالت.
طبیعی است که بسیاری راه دوم را انتخاب کنند ،اما باید دید چقدر
در عمل می توانند به آن وفادار بمانند.
جنبش دانشجویی هم راهی جز این ندارد .هر چقدر در فضا

مماشات و محافظه کاری بیش تر فرو رود ،هم حاکمیت پیش تر
می آید و هم از بطن جامعه جا می ماند .در اعتراضات اخیر بخشی
از دانشگاه جا ماند .آن بخش همراه هم زیر ضرب امنیتی قرار
گرفت .هم بخش ضرب دیده باید تالش در جهت ترمیم خود کند،
چرا که توانسته آن قدر موثر باشد که حاکمیت را وادار به واکنش
نماید و هم بخش جا مانده تالش کند تا درک صریح تری -و نه
الزاما چپ تر -از اوضاع به دست آورده و نقش خود را باز نماید.
به امید روزهای بهتر برای دانشگاه
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تاملی کوتاه درباره اعتراضات سراسری دی ماه ۶۹

اجتماعی

اما چرا یک انسان دست به اعتراض می زند؟ یا باالتر از آن ،در
قهرمان قنبری
فعال مدنی

نظامی مانند جمهوری اسالمی ایران که در آن معترضین به احتمال
زیاد با خطر دستگیری و شکنجه و زندان و کشته شدن روبه رو
هستند ،چرا یک انسان به صورت انفرادی ،با دانستن همه این ضرر

قریب به چهل سال از سقوط سلطنت محمدرضا پهلوی می گذرد و

و زیان هایی که ممکن است در نتیجه شرکت در یک تجمع

ما هنوز به روایتی واحد از چرایی همه گیر شدن تظاهرات

ضدحکومتی گریبانش را بگیرد ،تصمیم می گیرد که در این

ضدسلطنتی منجر به سقوط دستگاه سلطنت نرسیده ایم .نه این که

تجمعات شرکت کند؟ اگر بخواهیم بیش تر در مسئله تامل کنیم،

در این زمینه تحقیق و تحلیل کافی صورت نگرفته است ،بلکه ما

میل به زیستن و لذت بردن ،میل غریزی در انسان است .انسان

شاهد صدها کتاب و مقاله تحقیقی در این مورد هستیم که هر کدام

همیشه نسبت به سالمتی و امتداد یافتن زیستن اش بیمناک است

از ضلع دید خویش وقایع مربوطه را تجزیه و تحلیل کرده اند.

و هر طور شده سعی می کند با توجه به سالمتی اش ،خطرهای

درست است که نوشته حاضر سعی در بررسی چرایی سقوط سلطنت

جانی را از خود براند تا بلکه بتواند چند صباحی بیش تر بزید .اما به

پهلوی و به روی کار آمدن والیت فقیه ندارد اما با یادآوری آن

طور غیرمنتظره در مملکتی که با سیستمی توتالیتر اداره می شود،

وقایع ،می خواهد یادآور شود که رسیدن به روایتی واحد در تحلیل

هزاران انسان زندگی خویش را به خطر میاندازند و با متهم کردن

چرایی تظاهرات دی ماه  ۱۰۶۹کاری ناممکن است و ما هر کدام -

اشخاصی که توسط سیستم تبلیغاتی تقدیس شده اند و انتقاد از آن

چه موافق و چه مخالفش باشیم ،-با ضلع دید خویش وقایع مزبور

ها تابو است ،خط ها را می شکنند و به صورت عریان دست به

را تحلیل و تجزیه می کنیم و احتماالً راجع به چرایی آن به روایت

اعتراض می زنند .اعتراض کننده می داند که این کنشگری ممکن

هایی متفاوت از همدیگر خواهیم رسید .البته رسیدن به روایتی واحد

است به قیمت از دست دادن جانش تمام شود؛ اما او به این نتیجه

در چرایی اعتراضات دی ماه  ۶۹هم لزوماً ضرورتی ندارد و شاید ما

رسیده است که درد و رنج شکنجه ،زندان و کشته شدن کم تر از

احتیاج به روایت های متکثر داشته باشیم تا از دل آن به برداشتی

درد و رنج ادامه حیات و زندگی در شرایط فعلی است .یا به عبارتی

مطلوب برسیم .نکته مهم در این برداشت چند ضلعی هم در این

روشن تر ،ادامه زندگی در شرایط فعلی برای او بسیار دردناک تر از

است که اصوالً ما در مواجهه با سیاست مثالً با علم مکانیک سر و

تحمل شکنجه و زندان و مرگ است .در نتیجه اقدامات و تضییقات

کار نداریم که یک نفر و یا چند نفر در پروسه تحقیق و تالش در

حاکمان بر اتباع خویش ،آن ها به مرحله ای رسیده اند که مرگ و

آزمایشگاه به کشف و نتیجه ای برسند که از این به بعد به عنوان

شکنجه را بر زندگی کنونی زیر سایه حاکمان کنونی ترجیح می

معادله ای جهانی قلمداد شود .برعکس آن ،سیاست و علوم انسانی

دهند و حتی آوازه جهانی سرکوب با سبعیت تام حاکمیت در دلشان

شماره  82هر چند برای خود پرنسیب و چهارچوب های خاص خودشان را

شک و تردید ایجاد نمی کند .اما چرا انسان سینه عریانش را مقابل

دارند ،اما نکته مهم تر این است که در سیاست موضوع مورد بحث

گلوله آتشین قرار می دهد؟ اصالً چرا او مخالف نظم موجود شده

و 83
اسفند 96
و فروردین از ضلع های مختلف مورد کنکاش قرار می گیرد و با بحث و
 97استنتاج طرفین مختلف ،نهایتاً به راه حل و یا نتیجه ای رسیده می

شود که طرفین را اقناع و راضی می کند.

است؟ جواب به این سوال هر چند سخت جلوه می کند اما در واقع
بسیار سهل است .انسان معترض ،نسبت به وضع حاکم موجود بر
زندگی خویش و محیط اطرافش اعتراض دارد .او به صورت تجربی
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کند به ناحق بر او روا داشته می شود -جبران و یا تصحیح کند؛

این وضع بی عدالتی تحمیل شده بر روح و روان شهروندان ایران

اما همه راه ها را بسته می یابد .در حاکمیت جمهوری اسالمی

را حجت اهلل رحمانیان نماینده وقت الیگودرز در اعتراض به انتقال

ایران هیچ راهی را برای جبران این ناعدالتی باقی نگذاشته اند،

آب الیگودرز به قم در پروژه قمرود در سال  ۱۰۶۳که منجر به

هیچ راهی وجود ندارد که بتوانی ناعدالتی روا شده بر خویش را

اعتراضات مردم محلی شد ،بدون آن که خود آگاه باشد به روشنی

جبران کنی و چیزی را که ناحقش می پنداری و ماورای تحمل

توضیح داده است ” :به وعده هایی که در ازای انتقال آب داده اید،

وجدان انسانی است ،بتوانی تصحیح کنی و داد خویش را بستانی.

عمل کنید؛ زیرا شما موظفید حق آبه ها را مطابق تکلیفی که توزیع

در نهایت حاکمان ،تاریکی خود را حاکم بالمنازع جان و مال

عادالنه آب بر شما گذاشته است ،بدهید و بدانید عملکرد فعلی شما

مردم می دانند و اصوالً شکایت ارباب رجوع از خویش را نتیجه

در چپاول سرمایه مردم و این که بر چهره برخی ،لبخند و بر سر

پُررویی و نمک نشناسی او می خوانند.

برخی غبار غم نشاندید ،با هیچ یک از آرمان های عدالت خواهانه

ما در ایران به عنوان انسان هایی معمولی ،به طور روزانه در

که داعیه دارش هستید ،نه تنها همخوانی ندارد بلکه بوی نکبت از

معرض مسائلی که ناحق و ناعدالتی سیستماتیک می پنداریم،

آن به مشام می رسد و این برای مردم ما به مثابه آتش زیر

قرار داریم و شوربختانه هیچ راهی برای جبران این بی عدالتی ها

خاکستر خواهد بود و روزی با خشم انقالبی جوانانش فوران خواهد

برایمان باقی نگذاشته اند .انسان های منفرد و محصور در تنهایی

کرد؛ پس تا دیر نشده ،حق و حقوق مردم را محترم شمارید“)1(.

که سال ها از جمع شدن و فریاد زدن به حد کابوس ترسانده شده

بغض فرو خورده ناشی از تحمیل ناعدالتی و حقارت مانند آتش زیر

اند ،یکباره بدون این که برنامه ریزی داشته باشند ،با دیدن جمع

خاکستر است و هیچ وقت خاموش نمی شود .این آتش زیرخاکستر

معترض قوت قلب می گیرند و بغض فروخفته سال ها تحقیر و

فقط به دنبال باد مناسبی در زمانی مناسب است که خاکستر را از

تحمل بی عدالتی را در اتحاد با کسانی مثل خودشان ،به یکباره

رو آتش به آرامی براند و با نوازشش آن را آتشین کند .مردمان

بیرون می ریزند .اصالح طلبان که خود بخشی برخوردار از رانت

ایران دقیقاً در چنین وضعی هستند .مثالً نگاهی به وضعیت ده

حاکمیت هستند ،سال هاست که مردمان ایران را با سراب

ساله استان ها خوزستان و لرستان و یا استان اصفهان بیندازید که

انتخاب بین بد و بدتر به گروگان گرفته اند و در نتیجه سال

بیش ترین مقدار تجمع و اعتراض در آن حوالی بود :انتقال آب از

هاست که مردم را با توسل به شبکه های رسانه ای که دارند ،با

این مناطق به مناطق مرکز که اکثراً خشکی و بیکاری و گردبادها

مهندسی ذهن مجبور کرده اند با امید دروغین بین دریده شدن به

را در سرچشمه ها به دنبال دارد و اعتراض مردم منطقه به وضعیت

دست تمساح و یا گرگ ،دست به انتخاب بزنند .اما مردم در این

خویش هم که شنیده نمی شود و یا در نهایت سرکوب می شود .در

جامعه زندگی می کنند و با گوشت و خون خویش درک می کنند

حالی که مردم احتیاج به شنیده شدن و دیده شدن دارند و مهم تر

که علی رغم تبلیغات پرسر و صدایی که پیرامون بهبود وضعشان

از آن ،باید ضرر و زیانی را که بر آن ها بر اثر این نقل انتقال

می شنوند ،نه تنها هیچ تغییر ملموسی در وضعیتشان به وجود

تحمیل می شود ،به طریقی جبران کرد .اما اربابان تازه به دوران

نیامده است ،که حتی وضعشان به صورت تجربی روز به روز بدتر

رسیده خود را بی نیاز از پاسخگویی به عامه مردم می دانند و در

هم می شود .این امید کاذب کوتاه مدت که از طرف بخشی از

نهایت آن ها سرکوب شده و به کنار رانده می شوند .این اعتراضات

حاکمیت به آن ها تزریق می شود ،باعث نئشگی گذری و بالتبع

نه فقط حاکمیت را غافلگیر کرد بلکه اپوزیسیون حاکمیت را هم
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کند .او به دنبال راهی است که این ناعدالتی را -که احساس می

بیش تر در هم می شکند.

اجتماعی

خود و اطرافیانش را در معرض ناعدالتی سیستماتیک حس می

آن خماری ناامیدی در بلندمدت آن ها می شود و روح و روانشان را

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97
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غافلگیر کرد .آن ها بدون این که خبر از این پشت صحنه

دیکتاتور ،فقط گزینه سرکوب در مقابل مردم معترض به سرنوشت

اعتراضات داشته باشند بدینسان با این شور و خروش به بهت فرو

خویش وجود دارد و اصوالً مردم نه به چشم فرصت که به شکل

رفتند .در واقع نه در این مناطق ،بلکه در مناطق دیگر هم

تهدید برای حاکمیت حاکمان دیده می شوند .مثالً به خاطر ترس

اپوزیسیون خبر از وقایعی که در زیر جلد شهر می گذرد ،ندارد و

حکومت از آشکار شدن تهدیدهای زیست محیطی ،برخورد امنیتی با

بیش تر ذهنش اسیر رسانه ها شبه اپوزیسیون است که بزرگ ترین

فعاالن محیط زیست امری معمولی است؛ در حالی که یک فعال

دغدغه و سقف خواسته هایشان پخش ربنا استاد شجریان از

محیط زیست قبل از آن که فاجعه رخ دهد با صرف هزینه و وقت

تلویزیون دولتی است.

خویش و بدون هرگونه توقع ،به طریقی این فاجعه را پیش بینی می

خشکی و خشکسالی بیش از هفتاد درصد ایران را تهدید می کند و

کند و اصوالً در ممالک آزاد قدر این انسان ها را گرامی می دارند نه

این مشکلی عظیم برای آینده و موجودیت ایران خواهد بود و فقط

این که آن ها را با اتهام های واهی زندانی کنند و یا به قتل

مختص مناطقی که در آن زخم ها سرباز کرد ،نبود .ایران صدها

برسانند .البته نه فقط در ایران ،بلکه در همه کشورهای دیکتاتوری

مشکل دارد و مشکل بی آبی و جنگ آب هم یکی از این مشکالت

و استبدادی جهان ،فعاالن محیط زیست در معرض قتل و بازداشت

پیش رو است که روز به روز هم

و شکنجه سیستماتیک حکومت ها قرار

وضعش وخیم تر می شود .البته شاید

دارند؛ حکومت ایران هم به عنوان یک جز

خواننده اعتراض کند که حکومت

از این کل مستثنی نیست .حاکمان

نقشی در آفرینش این خشکسالی ندارد.

جمهوری اسالمی ایران قادر به هیچ گونه

بدون این که نیازی باشد به جزئیات

کار مثبتی در هیچ حوزه ای منجمله

نقش حکومت در این مسئله پرداخت،

ارتقای وضعیت محیط زیست و کم آبی که

باید گفت که در یک دموکراسی و

زندگی حداقلی میلیون ها انسان را تهدید

حکومت قانون ،وقتی خشکسالی و کم آبی اتفاق می افتد ،چنین

می کند ،نخواهند بود .اصلی ترین مسئله ایران ،دموکراسی و

بحرانی با همکار حاکمیت و مردم با کم ترین تلفات ممکن مدیریت

حکومت قانون است و بدون وجود این فعل اصلی  ،هیچ گونه

می شود .یعنی اصوالً مردم و نهادهای مدنی ،به عنوان کسانی که

ارتقای وضعیتی حتی در حوزه محیط زیست ناممکن است.

در معرض خطر هستند با مشارکت خود در امر سیاسی و اموری که

در اعتراضات سراسری دی ماه  ،۱۰۶۹معترضین که بیکاری و

زندگی و حیات آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد ،آژیر خطر را به

خشکسالی و ده ها ناعدالتی تحمیل شده در وضعیت زندگی شان

صدا در می آورند و حکومت هم از این اعتراض و مشارکت استقبال

منجر به اتحادشان شد ،راه حل گذری را انتخاب نکردند .آن ها

می کند و با مشارکت مردم نسبت به خطر پیش رو تمهیدات الزم

آگاهانه بر روی مسبب تمام بدبختی شان انگشت گذاشتند و برای

را انجام می دهد؛ چون که در نهایت این مردم هستند که با رای

سعادت خویش و آینده فرزندانشان در شعارهایشان عامدانه خواستار

خویش آن ها را انتخاب می کنند .یک اشتباه آن ها ممکن است

تغییر سیستم و دستیابی به حکومت قانون و دموکراسی انتخابی

شماره  82موجب شود که در دوره های دیگر مردم حاکمیت را به گروهی

شدند و بدون هیچ رودربایستی ،سیستم انتصابی فعلی را رد کردند.

دیگر به امانت واگذار کند .باالتر از آن کسی بر آن نیست که بر

آن ها دریافتند که برای سعادت خود و فرزندانشان به جز این راه

و 83
اسفند 96
و فروردین خرابه ها و بیابان ها حکم براند و حاکمان درک کرده اند که اگر
 97افتخار در حاکمیت است ،این افتخار در نهایت حکومت بر مردمانی

بانشاط و مناطق آزاد و آباد است .اما در یک نظام توتالیتر و

حل نهایی ،همه راه ها منتهی به سراب هست.
پانوشت:

.1

” عملکرد مسئوالن وزارت نیرو با داعیه عدالتخواهانه شان همخوانی ندارد“،
خبرگزاری خانه ملت 0 ،تیرماه 1073
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بحران آب ،کاتالیزور اعتراضات اجتماعی در ایران
یکم – بیان مسئله
قسمت عمده خاک ایران بیابان است .کم بودن آب در ایران،
باعث خالقیت ایرانیان در مدیریت آب شده است .قدیمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

ترین قنات های جهان در حوزه تمدنی ایران کشف شده اند.

ایران ،خشک و کم آب است .و این کم آبی مال دیروز و امروز

حتی ویلفرد ویتفوگل ،متفکر آلمانی ،تمدن ایران را یک

نیست .اقلیم این منطقه از ایران هزاران سال است که این گونه

”تمدن آب پایه“ می داند و حتی فلسفه تشکیل شاهنشاهی

است .اصرار عجیب و غریب برخی سران نظام برای انتقال آب از

بزرگ هخامنشیان را هم یک دیوان ساالری بزرگ برای

برخی مناطقی که آب دارند به مناطق خشک ،ناشی از نگاه محلی

توزیع آب در سرزمین پهناور و کم آب ایران می انگارد؛

و قبیله ای و عدم نگاه ملی به مسئله آب بوده است .مگر مناطق

گرچه این تحلیل ویتفوگل با واقعیت های تاریخی ایران

فالت مرکزی چون یزد ،تازه به آب نیاز پیدا کرده اند؟ به طور

فاصله دارد ،اما نمی توان نقش آب را در تاریخ تحوالت ایران

مثال ،یزد همیشه و از هزاران سال پیش خشک بوده است؛ و

نادیده گرفت .خانم پروفسور ان.کی.اس لمپتون ،در تحقیقی

همین خشکی زمین ،از یزدی ها ،مردمانی خالق ساخته بود که به

درباره سد شهر مرو نتایج جالبی به دست می آورد .میراب

آن ها مردمان ” قنات و قنوت و قناعت“ می گفتند .یزدی ها در

مرو حدود  433نگهبان داشت و نزدیک به  0هزار کارگر؛ که

طول تاریخ هرجا مهاجرت می کردند ،هنر مدیریت آب را با خود

نشان می دهد توزیع و مدیریت آب چه انرژی زیادی از

به آن جا می بردند .مردم فالت مرکزی ،بعد از هزاران سال به

حکومت ها می گرفت و اساساً حکومت هایی که توان

زندگی در اقلیم خشک عادت کرده بودند اما انتقال آب به این

مدیریت درست مسئله آب در ایران داشتند ،از همه موفق تر

مناطق ،آن هم در حجم کالن ،این الگوی زندگی را تحت تاثیر

بوده اند.

قرار داده و نیازهای جدید ایجاد کرده است که رفع آن نیازها در

روند توسعه ای که از حدود شش دهه پیش در ایران شروع

توان کل اقلیم ایران هم نیست .از این بدتر ،مناطقی هم که آب

شده است ،در مسئله آب بسیار کوتاهی کرده است .به نظر

آن ها به سمت مرکز فالت سرازیر شده است نیز ،با بحران های

می رسد ،مهم ترین چالش سرزمین و مردم ایران در آینده،

عدیده روبه رو شده اند.

محیط زیست ،آب و فرسایش خاک است .جنگ آب ظاهراً

البته مشکل خیلی ریشه دارتر است .احداث صنایع بزرگ پرمصرف

جدی و اجتناب ناپذیر است .و در کنار فروپاشی مالی ،بزرگ

چون ذوب آهن ،فوالد مبارکه و غیره در مناطق کویری و همسایه

ترین بحران آینده در سرزمین ایران خواهد بود.

کویر ،اشتباه محض بود ،و از این به بعد نباید به حجم این صنایع

دوم – مدیریت آب و مسایل قومی و قبیله ای

در این مناطق اضافه شود .باید به فکر ایجاد تاسیسات بزرگ آب

یکی از غیرکارشناسی ترین کارهای جمهوری اسالمی در

شیرین کنی در سواحل دریای عمان بود و از آب آن جا برای رفع

زمان حیات خود ،پروژه های کالن انتقال آب از غرب

کمبودها استفاده کرد.

زاگرس به مرکز فالت ایران بوده است .مناطق فالت مرکزی

از همه مهم تر این که ،قطعاً تمام منابع کشور از آب و نفت و گاز
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اجتماعی

کشور ایران در کمربند نیمه خشک نزدیک زمین قرار دارد.

محمد محبی

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

هیچ منطقه و قومی ،هیچ مالکیت انحصاری بر هیچ چیزی ندارد.

کاهش قابل مالحظه تولیدات کشاورزی و افزایش بیکاری و

همه چیز مشاع است .مخالفت با انتقال غیرکارشناسی و

مهاجرت در این کشور شده بود؛ به طوری که حدود یک و نیم

غیراصولی آب که ویران کننده اقلیم منطقه مبد آب و برهم زننده

میلیون نفر از جمعیت روستانشین برای یافتن کار به شهر ها از

تعادل اقلیم منطقه مقصد آب است ،نباید رنگ قومی و محلی به

جمله شهر هایی که شورش ها در مارس  2311از آن جا آغاز

خودش بگیرد ،بلکه باید به دالیل ملی ،اقلیمی و لزوم عدم

شده بود ،مهاجرت کرده بودند .نبود دسترسی به نیاز های اساسی

دستکاری در اکوسیستم ها (که خطرناک ترین و خائنانه ترین کار

مردم از جمله آب ،عامل مهمی در مهاجرت مردم از محل زندگی

ممکن است) صورت بگیرد.

خود به مناطق دیگر (در داخل یا خارج از کشور) است .این

سوم -نشانه های بحران و تشدید کاتالیزور

مهاجرت ها باعث ایجاد مشکالتی در شهر ها و کشور های مبداء

مسئله بحران آب ،رفته رفته نقشی اساسی در بحران های سیاسی

و مقصد شده و تبعات امنیتی و اجتماعی و رکود ارزش های

و اجتماعی پیدا می کند .همان طوری که در کشور سوریه هم

انسانی را به دنبال دارد .تخریب تاسیسات ،نگهداری نکردن از

نقش اساسی داشت .موسسه بین المللی آب استکهلم یکی از

آن ها و محدودیت منابع تامین انرژی موجب کاهش 03

شماره  82اندیشکده های مهم بین المللی در سال  ،2316در گزارشی تحت

درصدی دسترسی امن به آب گردیده و باعث شده است حدود

عنوان ”اثر کمبود آب بر آوارگی و مهاجرت مردم سوریه“ به این

 67درصد مردم سوریه برای تامین آب مورد نیاز خود متحمل

اجتماعی

پرونده ویژه

گرفته تا معادن و غیره ،متعلق به همه ایران و ایرانیان است ،و

مدت در سوریه که بیش از پنج سال طول کشیده ،منجر به

و 83
اسفند 96
و فروردین مسئله مهم پرداخته است .بر اساس این گزارش برخی از محققان
97
و تحلیلگران کمبود آب را کاتالیزور بحران سوریه می دانند .یافته

در ایران هم نشانه های تاثیر بحران مسائل مرتبط با کم آبی در

های برخی از منابع علمی نشان می دهد که خشکسالی طوالنی

بحران های اجتماعی و سیاسی ایران به وضوح دیده می شود.

هزینه های زیادی شوند.
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شدیدترین اعتراضات و بیش ترین کشته ها را داشت ،دورود و

شهرها و روستاهای این منطقه ،از همه متشنج تر خواهد شد .باید

ایذه بوده اند .دو شهری که در کنار بزرگ ترین سدهای ایران

در مورد این سد توضیح کامل داده شود تا خوانندگان به طور

قرار گرفته و مشکالت شدید برای تامین آب شرب و

دقیق با عمق فاجعه آشنا شوند .سد گتوند علیا یکی از بزرگ ترین

کشاورزی دارند .چند روستا در این دو شهرستان در سال های

سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی

اخیر برای سد سازی تخلیه شدند .حتی امام جمعه ایذه چهار

ایران احداث شده است .قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه ،مجری این

سال پیش وقتی مینی بوس حامل  ۱۲نفر در دریاچه سد

طرح بود .این سد ،در فاصله  ۰۴۳کیلومتری از ریزشگاه رودخانه

کارون  ۰غرق شد ،گفته بود” :اسرائیل هم این گونه غزه را در

کارون قرار دارد و آخرین سد قابل احداث بر روی رودخانه کارون

محاصره قرار نداده بود که برخی مسئولین وزارت نیرو و

است .از ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه آب و

استانداری خوزستان و به خصوص مسئولین شرکت دولتی آب

زمین شناسی از جمله اساتید دانشگاه چمران اهواز خواستار توقف

و نیرو ،مردم دنباله رود و سادات برحق حسینی را در محاصره

روند اجرا و ساخت این سد شدند و دلیل مخالفت خود را وجود تپه

قرار دادند و هر از چند گاهی باید شاهد مرگ این عزیزان

نمکی به نام گچساران اعالم کردند که در امتداد مخزن این سد

باشیم .اگر اجازه میدادند ،امروز کفن پوش به صحنه می آمدم

وجود داشت .یکی از مهم ترین انتقادهایی که به احداث این سد

تا مسئوالن در اهواز و تهران بدانند که بر مردم ایذه و دهدز

وارد می شد ،مربوط به محل احداث آن بود .دریاچه سد گتوند ،با

چه می گذرد و دچار چه فالکت هایی هستند .سد عظیم

مخزن  ۱میلیارد و  ۳۳۳میلیون متر مکعبی ،دومین دریاچه

کارون  ۰با برق تولیدی از کنار ایذه می گذرد ولی مردم آن

مصنوعی بزرگ کشور پس از کرخه محسوب می شود .ارتفاع این

هیچ بهره ای جز بدبختی و از دست دادن جان هایشان از آن

سد سنگریزه ای با هسته رسی  ۱۴۲متر است که بلندترین سد

ندارند .آب عظیم سد کارون  ۰در کنار مردم ایذه همانند آب

خاکی کشور محسوب می شود .عملیات اجرایی این طرح در سال

فرات موج می زند ولی زمین های کشاورزی و مردم ایذه از

 ۱۰۹۹آغاز شده است و در میان سدهای ساخته شده و در دست

آن محرومند؛ باید خشک بمانند و به جای تولید و اشتغال،

ساخت بر روی کارون ،از همه پایین دست تر قرار دارد .آن چه

مصرف کننده محصوالت کشاورزی و صنعتی دیگرانی باشند

مشخص به نظر می رسد ،مسئله سد گتوند با همه سد سازی

که از این سد عظیم استفاده می کنند .متاسفانه وضع به گونه

های کشور متفاوت است .سد گتوند عالوه بر هزینه هایی مثل

ای است که در برخی بخش های ایذه ،مردم باید از تشنگی

سایر سدها بر کشور تحمیل می کند ،هزینه های منحصر به

جان بدهند“)1( .

فردی داشته است که جبران ناپذیر به نظر می رسد)2( .

چهارم – نقش سد سازی های بی رویه در تشدید بحران

این پروژه برخالف نظر تمام متخصصان کشور ساخته و آبگیری

سد سازی های بی رویه ای که در کشور راه افتاد ،موجب

شد .زمانی که سد را ساختند ،گنبدهای نمکی دور از رودخانه

تخریب محیط زیست ایران در سطح کالن شد .مورد سد

بودند و اصالً ربطی به آن نداشتند .سد را ساختند و شروع به

گُتوند علیا ،یکی از موارد مهم در این بحث است که هنوز هم

آبگیری کردند .آب دره ها و دشت ها را گرفت و به گنبدهای

ابعاد آن به طور کامل شکافته نشده است .این سد که با یک

نمکی رسید .هزاران تن نمک در آب حل و کارون شور شد .هدف

معدن بزرگ نمک هم راستا شد ،منابع بزرگ آبی منطقه را

از احداث سد و نیروگاه گتوند ،تامین بخشی از برق مورد نیاز
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پرونده ویژه

کاتالیزور اعتراضات دی ماه سال  1076بود .از شهرهایی که

محض قرار داده است .به نظر می رسد در اعتراضات آینده،

اجتماعی

شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که کم آبی در واقع

شور کرده و کشاورزان منطقه را در آستانه ورشکستگی و افالس

شماره 82
و 83
اسفند 96
و فروردین
97

اجتماعی

پرونده ویژه

کشور ،کنترل سیالب های فصلی کارون و نیز تنظیم آب

دوازده سال پیش که دولت اول احمدی نژاد شکل می گرفت ،و

کشاورزی پایین دست بود و این که دریاچه سد می توانست

پرویز فتاح که قبالً عنوان چهره ماندگار سدسازی را از سران

تبدیل به یک جاذبه گردشگری برای منطقه شود .از زمان

جمهوری اسالمی کسب کرده بود ،به عنوان وزیر نیرو انتخاب

آبگیری سد گتوند ،تقریباً  ۱۹میلیون تن نمک از این سد خارج

شد ،اینجانب یک کنفرانسی در دانشگاه شهید بهشتی گفتم که

شده و وارد کارون می شود .میزان نمک حل شده در عمق پایین

این سدسازی گسترده با این روش ،که از دهه  ۹۳سرعت گرفته

دریاچه پشت سد گتوند اکنون بیش از  ۱۳برابر شوری آب

و هم چنان ادامه دارد ،در سرزمینی مثل ایران ،یک خیانت

اقیانوس برآورد می شود .این موضوع کشاورزی منطقه را تهدید

محسوب می شود .چون در روستا بزرگ شده بودم و با کشاورزی

می کند .زمین هایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند ،بیش از

و اهمیت آب ،آشنایی نسبتاً کاملی داشتم .در سال های قبل،

 ۱۲۳هزار هکتار است که محصوالت متنوع از قبیل گندم ،ذرت

اثرات سدسازی بر زمین های کشاورزی و پایین رفتن آب های

و نیشکر در این زمین ها کشت می شود .با این روند به زودی

زیرزمینی را می دیدم .بعد از آن کنفرانس ،تقریباً همه دوستانم به

زمین های حاصلخیز منطقه شمال خوزستان تبدیل به شوره زار

من تاختند .از اصالح طلبان کارگزارانی گرفته تا مشارکتی و حتی

خواهند شد .این سد تاکنون جز
نابودی زمین های کشاورزی پایین

ملی گرایان .جان کالمشان هم این بود
ایران بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر

که ” ،ایران در رده دوم سدسازی در

دست ،آسیب جدی به اکوسیستم مربع وسعت دارد .تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز آن جهان قرار دارد و در زمان کنونی تنها
منطقه و آوارگی روستانشینان منطقه ،مجموعاً  703هزار حلقه است؛ یعنی هر دو کیلومتر به سدسازی مان می توانیم افتخار
ارمغانی نداشته است)0( .

مربع ،یک چاه .یعنی عمالً یک کشور بیابانی و نیمه

کنیم .صنعت و برند خاصی که نداریم! و

ایران بیش از یک میلیون و ششصد خشک را تبدیل به آبکش کردهاند .هم چنین در دو دهه تو سعی میکنی این افتخار را زیر سوال
هزار کیلومتر مربع وسعت دارد .تعداد  73و  ،03یک نهضت بزرگ سدسازی در ایران پا گرفت ببری!“ غافل از این که این نوع
سدسازی با سیاق کنونی که در ایران

چاه های مجاز و غیرمجاز آن و تقریباً برای تمام آب های روان این مملکت ،پروژه
مجموعاً  703هزار حلقه است؛ یعنی سدسازی تعریف شد .اثرات این نهضت احمقانه ،چنان مرسوم است ،ده ها سال است که در
هر دو کیلومتر مربع ،یک چاه .یعنی وحشتناک است که اکثر تاالب ها و دریاچه های داخلی دنیا منسوخ شده.
عمالً یک کشور بیابانی و نیمه ایران را خشکاند و باعث آسیب به محیط زیست در پنجم – مدیریت غلط در امور کشاورزی
خشک را تبدیل به آبکش کردهاند.

ایران شده است.

هم چنین در دو دهه  73و  ،03یک

مسئله دیگر هم که باعث آسیب
هولناک به منابع آبی کشور شد،

نهضت بزرگ سدسازی در ایران پا گرفت و تقریباً برای تمام آب

مدیریت در امور کشاورزی ایران بود که یک مدیریت کامالً بی

های روان این مملکت ،پروژه سدسازی تعریف شد .اثرات این

ضابطه و زیان بار بود .اصرار غیر عقالنی بر خودکفایی در

نهضت احمقانه ،چنان وحشتناک است که اکثر تاالب ها و

تولیدات کشاورزی چنان ضربه ای بر زمین های ایران وارد کرده

شماره  82دریاچه های داخلی ایران را خشکاند و باعث آسیب به محیط
و  83زیست در ایران شده است .اشتهای ”مافیای آب“ در ایران آنقدر

است که بعضاً قابل جبران نیست .محصوالتی که آب زیادی

اسفند 96

و فروردین سیری ناپذیر بود و هشدارهای فعاالن محیط زیست را نادیده می
گرفتند که برخی دلسوزان محیط زیست در ایران پیشنهاد دادند
97

که ”کویر را بدهند دست سدسازها؛ آن قدر سد بسازند تا بمیرند!“

مصرف می کنند و واردات آن ها از کشورهای دیگر صرفه
اقتصادی بیش تری دارد .در ادامه به چند مورد از نتایج وخیم
مدیریت در کشاورزی اشاره می شود.

مورد بسیار جالب و در عین حال تاسف بار” ،سونامی سیب های
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و شهرهای اطراف ،شهرت جهانی داشت و شرکت های بزرگ

علی رغم نقش مخربی که گسترش این باغات بر دریاچه ارومیه

تولید شراب در کشورهای مختلف دنیا ،مشتری پروپاقرص

دارد ،اما بر اساس اعالم مسئوالن استان ،میزان تولید سیب در

انگور این منطقه بودند .انگور میوه ای است که به آب کمی نیاز

این استان از  600هزار تن در فاصله یکی دو سال ،به بیش از

دارد .و در عین حال قابل تبدیل به مواد غذایی مختلف است.

یک میلیون و  233هزار تن در حال حاضر رسیده است .آیا با این

البته میوه های دیگر هم در منطقه کِشت می شدند ،منتها

وضع دریاچه ارومیه ،این افزایش سطح زیر کِشت ،آن هم سیب،

انگور از سایر میوه ها فراوان تر بود .اما بعد از انقالب ،سِیلی از

حماقت محض نیست!؟ از همه بدتر در سال های اخیر مقدار

ثمرات شوم ایدئولوژی حکومتی به تمام شئون ملت ایران روانه

زیادی از سیب تولید شده ،بدون مشتری باقی مانده است .و به

شد .و حتی به کشاورزی این ملت و مملکت هم رحم نکرد.

دلیل نبود صنایع تبدیلی ،بسته بندی و بازاریابی مدرن ،صدها

کِشت انگور در دوران جمهوری اسالمی ،در این منطقه محدود

هزار تن سیب که به قیمت مکیده شدن شیره جان زمین ها و

شد و عمدتاً سیب (میوه پرمصرف) جایگزین گردید .آمارها

خشکاندن دریاچه ارومیه ،به ثمر رسیده ،در حال از بین رفتن

نشان می دهد که مساحت باغات سیب در استان آذربایجان

است .این سونامی سیب های سرگردان در حال ورشکست کردن

غربی ،از سال های اول انقالب تاکنون ،هر سال افزایش می

کشاورزان و خشکاندن دریاچه ارومیه است.

یابد .از ارومیه تا مهاباد به سمت جنوب دریاچه ارومیه و از شهر

عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست می گوید ” :علی
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انقالب و سال های اولیه پس از انقالب بهمن  ،07انگور ارومیه

هایی به چشم می خورد که تا کیلومترها زیر کشت رفته است.

اجتماعی

سرگردان“ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است .تا قبل از

ارومیه تا سلماس در شمال ،باغات جدیداالحداث سیب و زمین
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رغم افزایش سامانه های آبیاری نوین در آذربایجان غربی ،مصرف

بلکه آب واقعی ،حجم راستین آبی است که پیش تر مصرف شده

آب  ۲۴۳میلیون متر مکعب افزایش داشته .زیرا ۱۱هزار هکتار ،به

است.

سطح کشت افزایش یافته است“ )4 (.یعنی با این وضعیت مرگ

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ،ایران با تولید ساالنه بیش از 2

دریاچه ارومیه و فجایع زیست محیطی در شمال غرب کشور قطعی

میلیون و  233هزار تن هندوانه در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

است.

این محصول در چهار فصل کشت و ساالنه بیش از  133هزار

مسئله خشکی دریاچه ارومیه خیلی ساده است .دریاچه از خودش

تن هندوانه به عراق ،امارات متحده عربی و کویت صادر می

آبی ندارد ،باید آب وارد آن شود .آب هم قرار نیست با سطل و تانکر

شود .مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب ایران بر این باور است که

به آن جا ریخته شود .همین دریای خزر به این عظمت 03 ،درصد

با صادرات  133هزار تن هندوانه ،ساالنه بیش از  03میلیارد لیتر

آبش از رودخانه ولگا تامین می شود .همین االن رود ولگا و بقیه

آب به خارج از کشور صادر می شود )6( .میزان آب مجازی

رودخانه های حوضه آبریز خزر بسته شوند ،کل پهنه خزر در عرض

هندوانه بیش از  433لیتر است ،در حالی که محصول هندوانه در

چند ده سال ،تبدیل به برهوت یا بحرالمیت خواهد شد؛ دریاچه

برخی ماه های تابستان تا کیلویی  233تومان هم عرضه می

ارومیه هم به همین ترتیب .یکسری رودخانه ها هستند که آب آن

شود .هندوانه ای که برای تولید هر کیلوی آن  433لیتر آب

را تامین می کنند .این رودخانه ها باید جاری شوند .اما هزاران چاه

مصرف می شود ،یعنی با قیمت گفته شده ،هر دو لیتر آب فقط

و ده ها سد در حوضه آبریز این دریاچه ،احداث شده اند ،که آبی

یک تک تومانی حساب می شود؛ حاال هزینه های کاشت،

برای رودخانه ها باقی نمی گذارند.

داشت ،برداشت ،حمل ،نگهداری و غیره به کنار .اصالً چه

در سال های اخیر بحث ”آب مجازی“ برای تعیین میزان داشتن

ضرورتی به تولید این محصول آن هم در این حجم وجود دارد!؟

صرفه اقتصادی جهت تولید محصوالت کشاورزی ،بسیار باال رفته

لذا به نظر می رسد که برنامه خودکفایی در تولید غالت هرچه

است .آب مجازی به تمام آب مصرف شده برای تولید محصوالت

زودتر باید متوقف شود و برخی محصوالت کشاورزی پرمصرف

کشاورزی و صنعت گفته می شود که این موضوع برای نخستین بار

هم قسمتی از طریق واردات و قسمتی هم از طریق کشت

از جانب پژوهشگر بریتانیایی پرفسور جان انتونی آلن در دهه 1773

گلخانه ای تامین شوند .منظور توقف کشاورزی نیست ،بلکه

میالدی مطرح شده که از آن زمان تاکنون پژوهش های او مورد

کشاورزی در حد معقول و منطقی و براساس ظرفیت آب و خاک

توجه فراوان بخش های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.

ایران است.

متاسفانه در ایران و در برنامه های استراتژیک و اسناد باالدستی،
این مسئله اصالً مورد توجه قرار نگرفته و نمی گیرد .اصرار
نابخردانه بر ایده خودکفایی در محصوالت کشاورزی –به خصوص
غالت ، -خاک ایران را نابود کرد و ادامه این روند ،قطعاً ویرانگر

پانوشت ها:
.1

1072
.2

است )0(.برای تولید یک کیلوگرم گندم  1033لیتر آب مصرف می
شماره  82شود .صفت ” مجازی“ در تعریف ”آب مجازی“ بدان معناست که
و  83بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید ،در محصول نهایی

اسفند 96
و فروردین
 97مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد

وجود فیزیکی ندارد ،و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب

ماند .نکته مهم این که ،صفت مجازی به معنای غیر واقعی نیست،

سخنان تکان دهنده امام جمعه ایذه درباره کارون  ،0تابناک 11 ،مردادماه
سد گتوند مشکل جدی برای محیط زیست است ،اقتصاد آنالین 0 ،خردادماه
1076

.3

سرنوشت سد گتوند چه خواهد شد؟ ،پایگاه خبری تحلیلی اعتدال20 ،
شهریورماه 1074

.4

سیاستگذاری های کشور مطابق با وضعیت بحرانی آب نیست ،مهر 23 ،آبان
ماه 1076

.5

مرگن ،لیال ،آب مجازی ،مفهوم تازه وارد برنامه ششم توسعه ،فرصت امروز،

 27فروردین ماه 1074
.6
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عضو هیات علمی موسسه جنگل ها و مراتع کشور:

گفتگو

طی دو دهه گذشته ،فعاالن محیط زیست با فراز و نشیب
های زیادی رو به رو شدند؛ از جمله می توان به خشک شدن
زاینده رود و دریاچه ارومیه ،به شهادت رسیدن ده ها محیط

گفتگو از دلبر توکلی

بان ،شکار غیر مجاز ،سد سازی ،ریزگردهایی که نفس
کشیدن را سخت کردند ،اشاره داشت .آرام آرام مشکالت

” بدهکاری اکولوژیکی“ می گویند و این یکی از نگرانی های

زیست محیطی از دایره سازمان محیط زیست پا را فراتر

اصلی در حوزه محیط است .میزان برداشت آب در ۱۳۳دشت

گذاشته و شاهد آن بودیم که در اعتراضات دی ماه ۱۰۶۹

اصلی کشور بیش از میزان تغذیه است و این سبب شده تا افت

مردم در شهرهای مختلف شعارهایی مبنی بر این که هوای

پساب زیر زمینی به بیش تر از دو متر برسد .تعداد چاه های عمیق

تازه حق ماست ،سر دادند و هم چنین در مناطقی که

و غیر عمیق زیاد است و چاه های غیر مجاز ،حفر می شوند .نرخ

خشکسالی و بی آبی زندگی کشاورزان را مختل کرد ،مردم به

فرسایش خاک در ایران بیش از دو میلیارد تن است و با توجه به

طور گسترده دست به اعتراض زدند .از سوی دیگر اتفاقاتی

این که هر تن خاک  ۲۴دالر ارزش دارد ،ساالنه  ۳۹میلیارد دالر

که برای فعاالن محیط زیست در ماه های آخر سال ۱۰۶۹

را از دست می دهیم .از طرفی در ایران برای شکل گیری هر یک

افتاد رنگ و بوی دیگری دارد .دستگیری برخی از فعاالن

سانتی متر خاک ۴۳۳ ،سال زمان الزم است.

محیط زیست و خبر دستگیری و مرگ دکتر کاووس امامی

شما از بحران ها حرف زدید .اما راه های پیشگیری و

ضربه شدیدی به فعاالن محیط زیست وارد کرد .در این

حل این بحران ها چیست؟

شماره خط صلح در خصوص فراز و فرودهای محیط زیست،

باید نوع چیده مان توسعه را با شناسایی ،بوم شناختی و اکولوژیکی

با ” محمد درویش“ عضو هیات علمی موسسه جنگل ها و

کشور تغییر دهیم .یعنی باید نگاه به آسمان را در تولید پول ،تغییر

مراتع کشور به گفت و گو نشستم.

دهیم و از خام فروشی ،به سراغ تولید محصوالت ثانویه برویم .در

مهم ترین چالش هایی که محیط زیست ایران با

غیر این صورت ،نباید امیدی به عبور از این مشکالت داشته

آن دست و پنجه نرم می کند ،کدام ها هستند؟

باشیم .یعنی امیدی به نجات دریاچه ارومیه یا بختگان نخواهد بود.

بحران خاک رتبه اول را در کشور دارد و بعد بحران آب و

شرایط آب و هوایی خوزستان به وضعیت نرمال بر نخواهد گشت.

تنوع زیستی و آلودگی هوا را داریم .در کشورمان در حوزه

باید برویم سراغ تولید انرژی نو ،نه این که بخواهیم از طریق سد

طبیعت ،بیش تر آز آن که تولید شود ،برداشت می کنیم .به

سازی ،انرژی تامین کنیم .باید برویم سراغ بستر سازی در زمینه

طور مثال در سال ،آب قابل استحصالِ ما  ۴۴میلی متر متر

اکوتوریسم و تقویت گردشگری در حوزه های فرهنگی؛ حتی

مکعب است و بیش تر از این مقدار ،در سال برداشت آب

برویم سراغ گردشگری علمی و پزشکی و نباید به این سمت

داریم .این امر موجب شده تا دچار فرآیندی شویم که به آن

برویم که تحت هر شرایطی به خودکفایی در زمینه کشاورزی
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دست پیدا کنیم.

موجب شده تا بحران آب پیدا کنیم .اگر سرمایه گذاری برای

چه ارتباطی بین ورود گردشگر فرهنگی و حفظ محیط

فراهم کردن زیرساخت های ورود توریست به کشور صورت

زیست ایران وجود دارد؟

گیرد ،نه تنها با مشکالت کمبود آب و تخریب جنگل ها رو به رو

می خواهیم پول تولید کنیم .ورود گردشگر همراه با درآمدزایی

نمی شویم بلکه در دراز مدت می توان فشارهای وارد بر طبیعت

است .در این صورت نه نیازی به حفر چاه اضافه داریم و نه این

ایران را هم کاهش داد و خنثی کرد.

که فرسایش خاک بیش تری به وجود می آید .در صورتی که

می دانیم که در طول سه دهه اخیر در این خصوص

وقتی روی کشاورزی و صنایع ”آب بر“  ،مانند فوالد ،تمرکز می

بسیار صحبت شد ،اما هرگز طرح توسعه گردشگری به

شود ،یعنی از ذخایر غیر قابل تجدید استفاده می شود و این

مرحله عمل در نیامد و همیشه در مرحله حرف باقی ماند...

خطرناک است.

ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم ،اجازه بدهید بگویم که

البته در خصوص حوزه جذب گردشگر به ایران همیشه

چرا این اتفاق تا امروز به مرحله اجرایی نرسید .اصوالً به دلیل

حرف زده

مالحظات فرهنگی،

شد و حتی طرح ملی

ت ما ی لی به ورود

توسعه گردش گری

گردشگر در ایران

نزدیک به  ۱۳سال

نیست ،اما االن کار

قبل نوشته شده اما

به جایی رسیده است

هرگز به مرجله اجرا

که ما چاره ای به

در نیامد .از طرفی

جز ،انتخاب مزیت

ا یران

های واقعی کشور

امکانات اولیه مانند

ندار یم.

ا ت فا قاً

جاده ،هتل ،فرودگاه

کار ش نا سان

و غ یره را برای

کمک کنند تا این

پذیرش گردشگر انبوه

تغییر رویکرد برای

ه نوز

در

با ید

نداریم .با توجه به این موضوع ،راه حل کوتاه مدت برای بحران

درآمدزایی در کشور ،به مرحله اجرا دربیاید .نمی توانیم با کوبیدن

های موجود در حوزه محیط زیست چیست؟

بر طبل توسعه کشاورزی و صنایعِ آب بر ،مشکالت معیشتی مردم

مسئله این است که اگر در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کنیم،

را حل کنیم .ممکن است بحران ها به جایی برسند که به هیچ

کاری خردمندانه انجام دادیم .ایران از نظر جذابیت های طبیعی،

ترتیبی نتوانیم آن ها را جبران کنیم؛ همان طور که زاینده رود را

تاریخی و فرهنگی در شمار  ۱۳کشور نخست جهان قرار دارد ،اما

قربانی فوالد مبارکه اصفهان کردیم.

شماره  82از نظر درآمد گردشگری در جایگاه  ۶۹در دنیا قرار دارد .چگونه

به کارشناسان اشاره کردید .تا چه اندازه تصمیم گیری

است که میلیاردها دالر سرمایه گذاری برای ساخت سد و کارخانه

ها و مجاری قدرت در سازمان محیط زیست در دست

و 83
اسفند 96
و فروردین می شود ،خب همان سرمایه گذاری ها را می توان برای احداث
 97هتل و فرودگاه ها انجام داد .سد سازی موجب شده است تا تاالب

خیلی کم؛ ما همیشه محیط زیست را قربانی مصلحت های

های مان خشک و جنگل های مان نابود شوند .ساخت کارخانه ها

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کردیم .ریاست فعلی سازمان محیط

کارشناسان محیط زیست است؟
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به طور علنی اعالم می کند .محیط زیست حیاط خلوت

کسانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند همیشه افرادی

سیاستمدران بوده و بیش تر ژست محیط زیستی می گیرند.

بی ادعا بودند و هیچ وقت در این حوزه جذابیتی برای بیزنس

سازمان محیط زیست ،سازمان ضعیفی است و اجازه رشد به آن

وجود نداشت .این اولین باری است که چنین اتفاقی افتاد .ما

داده نشده و تعداد کارشناسان فعال مجرب در این سازمان کم

فعاالن محیط زیست شگفت زده ایم و هیچ پاسخی نداریم.

زیست اندازه بودجه شهرداری منطقه  ،۲ناحیه  ۳تهران هم

محیط زیست اتفاق افتاده که نباید در مورد آن

نیست.

گفتگو

است و امکان بروز رسانی ندارند .کل بودجه سازمان محیط

سوال مشخص این است که چه چیزی در حوزه

پرونده ویژه

زیست ،هیچ عالقه ای به سازمان محیط زیست ندارد و این را

محیط زیست فعالیت می کنند و به چنین اتهاماتی متهم شوند.

صحبت شود و نباید علنی شود؟ پیش از این همیشه بحث بر سر
االن بودجه سازمان محیط زیست چقدر است؟

این بود که مجوز تورهای شکار به افراد خاص داده می شد ،اما

قرار است که بودجه سازمان محیط زیست برای

این بار بحث بسیار فراتر رفته است.

سال  ۱۰۶۹جهش پیدا کند و به  ۰۳۳میلیارد تومان برسد .اما

سال ها است که طرفداران شکار و مخالفان شکار با هم بحث و

بودجه شهرداری منطقه  ،۲ناحیه ۳

جدل دارند .گروهی که حامی حیوانات هستند

تهران  ۹۳۳میلیارد تومان است .این

گروهی که حامی حیوانات هستند به طور به طور کلی درآمدزایی از طریق کشتن

رقم ها چیزی نیست .بودجه کمک کلی درآمدزایی از طریق کشتن حیوانات را رد حیوانات را رد می کنند .در مقابل گروهی
های بالعوض دولت به مناطق آزاد

می کنند .در مقابل گروهی هستند که می

حداقل  ۹۳۳میلیارد تومان است.

گویند اگر شکار اصولی صورت گیرد و فقط گیرد و فقط منجر به حذف پیرها از گله شود

پیش از این بارها شاهد

منجر به حذف پیرها از گله شود و درآمد

هستند که می گویند اگر شکار اصولی صورت

و درآمد حاصل از شکار به جامعه محلی

بحث در خصوص مواردی حاصل از شکار به جامعه محلی اختصاص پیدا اختصاص پیدا کند ،می تواند تعارض ها را کم
مانند سدسازی و تخریب جنگل ها و کند ،می تواند تعارض ها را کم کند و تلفاتی کند و تلفاتی که در حوزه محیط بانان اتفاق
غیره در حوزه محیط زیست بودیم ،اما

که در حوزه محیط بانان اتفاق می افتد را

نیمه دوم سال  ۱۰۶۹برای محیط

کاهش دهد.

می افتد را کاهش دهد .از درآمد حاصل از
شکار می توان برای حفاظت از طبیعت بهره

زیست ها بسیار متفاوت بود ،تعدادی از

برد .به طور مثال در یکی از مناطق کرمان،

فعاالن محیط دستگیر شدند و گفته شده فردی مانند آقای

این اتفاق افتاد و جامعه محلی  ۰۳هزار دالر از فروش پروانه شکار

کاووس امامی در زندان دست به خودکشی زده .به نظر شما

درآمد داشت و آن ها توانستند برای حفاظت از منطقه قرق بان

چرا انگشت روی فعاالن محیط زیست گذاشتند؟

استخدام کنند .در واقع طرح قرق های حفاظتی بر اساس همین

واقعاً این یک پرسش بسیار جدی است و این برای همه فعاالن

استدالل در حال به اجرا در آمدن است .سیاست سازمان محیط

محیط زیست یک عالمت سوال بزرگ است که چرا یک دفعه

زیست این است که از انحصاری که در آن وجود داشته فاصله

چنین اتفاقی افتاد و همه ما منتظر هستیم که در این خصوص

بگیرد و حضور تشکل های مردم نهاد را در حوزه محیط زیست،

شفاف سازی شود و اتهامات وارده در یک دادگاه صالح مورد

تخصصی تر کند.

قضاوت قرار گیرد و معلوم شود که این اتهامات از چه جنسی

همان طور که می دانید ما گونه های نایابی در کشور

است .تا به حال سابقه نداشته است که کسانی که در حوزه

داریم که برخی برای صید همان گونه ها اقدام به
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گفتگو

پرونده ویژه

گرفتن پروانه شکار می کردند .هنوز هم به بهانه داشتن پروانه

وجود دارد؟

شکار ،شکارچیان دست به قاچاق حیوانات می زنند؟

به اعتقاد من ،مهم ترین کاری که باید صورت گیرد ،باال بردن

بیش تر کسانی که پروانه شکار می گیرند ،می خواهند کَل ،بز،

سواد محیط زیستی و اکولوژیکی مردم است .باید روی کودکان

قوچ یا میش هایی را شکار کنند که طول شاخ آن ها طوالنی تر

و دانش آموزان ،یک کار جدی آموزشی-تربیتی صورت گیرد تا

است و این افراد بیش تر کلکسیونر این شاخ ها هستند .آن ها

همه به این درک برسند که حفاظت از محیط زیست یکی از مهم

فقط به قصد این که در کلکسیون خودشان رکورد بزنند اقدام به

ترین وظایف اجتماعی است .متاسفانه تا کنون حدود  ۱۰۳محیط

شکار می کنند .معموالً سازمان محیط زیست خیلی در خصوص

بان در کشور شهید شدند .بسیاری از جوامع محلی از دانش کافی

صدور پروانه شکار با دقت عمل کرده و در کنار شکارچی ها ،یک

برخوردار نیستند و نمی دانند که حفظ محیط زیست چرا می تواند

یا دو محیط بان بوده اند تا آن ها از پروانه شکاری که دارند،

به نفع همه باشد .البته سازمان محیط زیست ،طی چهار سال

تخلف نکنند .گونه های نادر ایران مانند :میش مرغ ،یوز پلنگ

گذشته از ایجاد مدارس طبیعت حمایت کرد .بچه ها باید این

آسیاسی و سیاه خروس است که تا
کنون برای شکار آن ها ،پروانه ای
صادر نشده است.
اتفاقاً سوال من در
خصوص شکارهای غیر
مجازی است که به بهانه داشتن

پروانه شکار صورت می گیرد.
بله و شکار غیر مجاز همیشه بوده
است .طرفداران شکار می گویند:
اگر شما شکار را قانونمند کنید،
شکارچی ها اجازه نمی دهند تا
شکارچی غیر مجاز وارد منطقه
شود .اما وقتی شکار به صورت
مطلق ممنوع شود ،همه عوامل

مهم ترین کاری که باید صورت گیرد ،باال بردن سواد
محیط زیستی و اکولوژیکی مردم است .باید روی کودکان
و دانش آموزان ،یک کار جدی آموزشی-تربیتی صورت گیرد
تا همه به این درک برسند که حفاظت از محیط زیست یکی
از مهم ترین وظایف اجتماعی است .متاسفانه تا کنون حدود
 ۱۰۳محیط بان در کشور شهید شدند .بسیاری از جوامع
محلی از دانش کافی برخوردار نیستند و نمی دانند که حفظ
محیط زیست چرا می تواند به نفع همه باشد .البته سازمان
محیط زیست ،طی چهار سال گذشته از ایجاد مدارس طبیعت
حمایت کرد .بچه ها باید این مجال را پیدا کنند که عاشق
سرزمین شان شوند .بچه هایی که زیر  ۱۲سال ،عاشق
سرزمین شان می شوند انگیزه بیش تری برای افزایش
دانش خود در زمینه محیط زیست پیدا می کنند.

مجال را پیدا کنند که عاشق سرزمین
شان شوند .بچه هایی که زیر ۱۲
سال ،عاشق سرزمین شان می شوند
انگیزه بیش تری برای افزایش دانش
خود در زمینه محیط زیست پیدا می
کنند .انتظار می رود زمانی که چنین

نسلی به جایگاه مدیریت رسید و
مسئولیت پیدا کرد ،به نحوی رفتار
کند که کم تر با موضوع محیط
زیست تعارض پیدا کند و خیلی از
چالش هایی که االن وجود دارد به
کمینه خودش ،کاهش پیدا کند .اما در
عین حال برای نسل امروز هم باید
فکری کنیم .باید تشکل های مردم

دست به دست هم می دهند تا ضرر و زیان بیش تری به طبیعت

نهاد را تقویت کنیم و قوانین دست و پا گیر را کاهش دهیم و

وارد شود.

مقرارت محکم تری وضع شود تا انگیزه تخلف کاهش پیدا کند.
به مورد خوبی اشاره کردید ،طی سال های گذشته

اگر این سه مورد در کنار هم اتفاق بیافتد ،می توان امیدوار بود

بسیار با مواردی برخورد کردیم که محیط بانان از طرف

که وضعیت معیشتی محیط بان ها و محیط زیست بهبود پیدا

شماره 82
و  83شکارچی های غیر مجاز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند .چه
اسفند 96
و فروردین اقداماتی برای حفظ امنیت جانی این افراد صورت گرفته است؟ اگر
 97اتفاقی برای شکاربان و محیط بان بیافتد که نیاز به کمک داشته

مختلف در فضای مجازی؛ یعنی این قدر علنی اقدام به

باشند ،چقدر امکان امداد رسانی سریع در مناطق حفاظت شده

شکار غیر مجاز و خرید و فروش این حیوانات می شود .اداره کل

کند.
گزارشی را دیدم در خصوص خرید و فروش گونه های
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معموال در ایام نوروز قاچاق ”سمندر لرستانی“ ،زیاد می شود .یا

سازمان محیط زیست بودجه کافی برای استخدام دامپزشک ندارد.

برخی گونه ها مانند ” هوبره“ برای شیخ نشینان قاچاق می

به همین دلیل هست که در ادارات کل ،با کمبود نیروی متخصص

شود .طی سال های گذشته بسیار تالش شده تا این باندها

و دامپزشک رو به رو هستیم و حیات وحش ما به دلیل نبود

کشف شوند .اما به خاطر بضاعت کم سازمان محیط زیست

دامپزشکی از بین می روند.

نمی توان گفت که این روند به طور کامل متوقف شده است.

اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم ،می توانیم

البته فعالیت های رسانه ای صورت گرفت و سازمان های

بگوییم که در همه حوزه های محیط زیست در ایران

غیرانتفاعی حامی محیط زیست نیز فعالیت های زیادی کردند.

پرونده ویژه

توان از تکرار این اتفاقات جلوگیری کرد؟

نسبت به کشورهای منطقه ،تعداد دامپزشک های ما خوب است اما

گفتگو

حفاظت محیط زیست با این موارد برخورد نمی کند؟ چطور می

حفاظت شده هست برسد؟

دچار کمبود و بحران هستیم؟

من خودم شاهد

مردم و رهبران ایران ،محیط

آن هستم که االن

زیست را به عنوان یک

مردم کم تر می

صندوق پس انداز می بینند

خواهند ” سمندر“

که هر وقت پول کم می

هم سر س فره

آورند ،می خواهند از آن

هفت سین داشته

استفاده کنند و آن ها فکر می

باشند .یعنی آن ها

کنند که این صندوق پس

متوجه شدند که

انداز ،همیشه موجودی دارد.

” سمندر ایرانی“

هنوز در عالی ترین سطح

یک گونه ارزشمند

مدیریتی کشور به این دریافت

و در حال انقراض

نرسیدیم که محیط زیست،

است و باید از آن

بستر توسعه است و حفظ

حفاظت کرد .هم

محیط زیست و ارزش های

چ ن ین کم تر

محیط زیستی باید اولویت

خانواده ها برای سرگرمی فرزندشان ” سنجاب“ می خردند؛

اصلی کشور باشد .فیلمی وجود دارد که نشان می دهد چند میلیون

چون می دانند که سنجاب ها باید در طبیعت و جنگل های

نفر از ساکنان اطراف دریاچه ارومیه به مکان دیگری مهاجرت

”زاگرس“ و ” هیرکامی“ باشند و به زادآوری جنگل ها کمک

کردند ،این درحالی است که در حوزه آبخیر دریاچه ارومیه ،ادعا بر

می کنند .با توجه به این که آگاهی مردم بیش تر شده ،شاهد

این بود که باید به زمین های اطراف آبرسانی شود و برای

آن هستیم که روند قاچاق حیوانات در این زمینه ها ،نسبت به

اشتغالزایی دست به اقداماتی زده شد که در نهایت این بال به سر

دهه گذشته ،کاهش پیدا کرده است.

دریاچه ارومیه امده است .بزرگ ترین بحران محیط زیستی ما نگاه

آیا به اندازه کافی دامپزشک آماده به کار داریم که

استثمارگرایانه به محیط زیست است .باید این نگرش عوض شود

بتواند به موقع به داد حیوان زخمی که در منطقه

و محیط زیست در چیده مان توسعه کشور حرف اول را بزند.
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معرفی کتاب

حجاب و روشنفکران
نوشین احمدی خراسانی ،از پیشگامان جنبش زنان و از اعضای اولیه

است که وقوع انقالب در سال  ۱۰۳۹و تصویب قانون حجاب اجباری،

کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران

بر دل نگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطن مان -که از برابری

است .او مقام ناشر نیز ،کتاب ها و نشریات متعددی منتشر کرده

نسبی حقوق زن و مرد ،به وحشت افتاده بودند -خط بطالن کشید و

است.

خیالشان را آسوده کرد ،اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه ،مادران

کتاب ”حجاب و روشنفکران“ تنها یکی از ده ها کتاب و مقاله

ما با این که حقوق قابل مالحظه ای به دست آورده بودند هیچ گاه از

نوشین احمدی خراسانی است که در زمستان  ۶۳منتشر شده است.

وظایف انسانی و اخالقی خود شانه خالی نکردند ،نه ترک خانواده

این کتاب شامل پیشگفتار و  ۳فصل با عناوین ”حجاب زدایی از

گفتند ،نه فرزندان خود را نادیده گرفتند ،و نه از محبت و فداکاری شان

کشف حجاب“” ،قطب بندی در جنبش زنان و کشمکش دوباره بر

کاسته شد ...در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان -در هیات قانون-

سر کشف حجاب“” ،احیای حجاب در جنبش ضدشاه“” ،حجاب

بهانه ای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیله آن ،ارزش

اسالمی و انقالب  ،“۳۹و ”نگاهی به ذهنیت امروز جامعه نسبت به

های اقتدار و سلطه گری (و به اصطالح اُبهت و جبروت) خود را از

حجاب“ است و در این فصول به ترتیب تقدم تاریخی ،به مسئله

اعماق سیاه چال های قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد.

حجاب زنان در دوره های مختلف تاریخ معاصر پرداخته شده است.

روشن است که در فضایی متخاصم (که آمیزه ای از تعصب و خشم و

احمدی خراسانی در این کتاب که دو رویداد تاریخی مهم مربوط به

اقتدار و غیرت و سوء ظن و کنترل ناموس است) مردان فرهیخته و

حجاب در ایران –یعنی فرمان کشف حجاب توسط رضا شاه

آزاداندیش جامعه ،خواهی نخواهی منزوی می گردند“.

در سال  ۱۰۱۱و اجباری شدن حجاب در سال های پس از انقالب

کتاب روشنفکران و حجاب یکی از برجسته ترین و مفصل ترین منابع

بهمن  -۳۹را با آوردن آمار و ارقام و به استناد متون فراوانی که به

درباره تاریخ جنبش زنان در ایران و مسائل مربوط به زنان است که در

آن ها رجوع کرده است ،به صورت موشکافانه بررسی کرده است ،به

دهه های اخیر در داخل و خارج از کشور نوشته شده است .خواندن این

ویژه به بازخوانی تحلیلی و انتقادی از نحوه برخورد روشنفکران

کتاب با توجه به این که در حال حاضر مقوله حجاب اجباری در ایران با

نسبت به این مسئله می پردازد.

توجه به کنش های دختران خیابان انقالب ،بسیار بحث برانگیز شده

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم” :حجاب زنان به عنوان یک نوع

است ،چه برای نسل جوان تر که آشنایی چندانی با تاریخ معاصر ایران

خاص از پوشش که با عقاید و آموزه های مذهبی نیز عجین شده در

ندارد و چه دیگرانی که در پی

اکثر جوامع اسالمی رایج است با این حال فقط در معدود جوامعی

درک بهتر و عمیق تر تحوالت

که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی رود حجاب و پوشش

این دوران هستند ،توصیه می

زنان ،اختیاری نیست و با اجبار دولتی (در هیات قانون) همراه شده

شود.

است .ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست .هر چند تنها کشور
دنیا هم نیست که به وسیله قانون ،مجازات هایی را برای نوع
شماره  82پوششی خاص تعیین کرده و به این بهانه ،دولت در زندگی خصوصی

نام کتاب :حجاب و روشنفکران

شهروندان دخالت می کند .اما از طرف دیگر شاید بتوان گفت ایران

احمدی

و 83
اسفند 96
و فروردین تنها کشوری است که به وسیله ملزم کردن همه زنان کشور به
رعایت ”قانون حجاب اسالمی“ ،زندگی روزمره آنان را فارغ از نوع
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مذهب و عقایدشان ،تحت تاثیر و کنترل قرار داده است ...این درست

نویسنده:

نوشین

خراسانی
زمان انتشار۱۰۶۳ :

ناشر :مولف
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