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در حالی كه گويا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود.

و با ديدگان خودمی نگريستم كه ميراث مرا به غارت می برند!*

* برگرفته از خطبه ی سوم نهج البالغه )خطبه ی شقشقیه(



فهرست

نبض را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

https://instagram.com/nabz_daneshgah?igshid=379nkiow9hvq
https://t.me/utnabz
https://virgool.io/@utnabz


فهرستصفحه

»از انقــاب ســخن گفتــن ســخت اســت؛ زیــرا هــم دل بســته بــه آنــی و هــم پشــیمان! 
و تجربــه ی ایــن حــس دوگانــه ی جــان کاه، از مــرگ هــم ســخت تر اســت.1«

ایــن جملــه ، جملــه ی آغازیــن نوشــته ای اســت کــه در یکــی از وبگاه های فیلترشــده 
دیــدم. نوشــته ای از فــردی کــه حــدس می زنــم روزی هم چــون مــن امیــد بــه آرمانــی 
بــزرگ را بــرای انقــاب مــا در ذهــن خــود می پرورانــده، امــا رونــد حرکــت تاریــخ، 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــت. ام ــی داشته اس ــر در پ ــون بســیاری دیگ ــدی او را همچ ناامی
ــان نیســت.  ــرای خودم ــا ب ــاره ی آرمان ه ــاره و دوب ــا چــاره ای جــز ترســیم دوب قله ه
تحلیلــی کــه در پیــش رو می آیــد، تحلیلــی تاریخــی و ایدئولوژیــک در مــورد یکــی 

از آرزوهــای دور و دراز مــا می باشــد.
بحــث مــا در مــورد نســبت آزادی و امنیــت بــه مثابــه  دو حــق مهــم شــهروندی اســت 
ــی رود. از  ــر م ــا یکدیگ ــل آن دو ب ــار تقاب ــان، انتظ ــات زم ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــه ب ک
پرســش های بنیادینــی کــه تمــام نظام هــای سیاســی بــه نوعــی بــا آن مواجــه هســتند، 
ــه شــرایط و اهــداف امنیتــی می تــوان حــد و حــدودی  ــا اســتناد ب ــا ب اینســت کــه آی
را بــرای حــق آزادی  بیــان و دسترســی بــه اطاعــات قائــل شــد یــا خیــر؟ گرچــه در 
ــه ذکــر  نوشــته ی پیــش رو قصــد بررســی حقوقــی اســناد بین المللــی را نــدارم، امــا ب
ــر »میثــاق  ــدن برخــی از ایــن قراردادهــا نظی ــا خوان ــه بســنده می کنــم کــه ب ایــن نکت
ــه  ــه را ب ــن نتیج ــبورگ«، ای ــه ژوهانس ــی« و »بیانی ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق بین الملل
ســادگی خواهیــم گرفــت کــه حــق آزادی بیــان عقیــده توســط هیــچ دولتــی بــه هیــچ 

اینجا امنیت آزاد است
به قلم علیرضا سامانی 

مرثیه ای برای آزادی در تابوت امنیت
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صفحه فهرست

عنــوان یــک حــق مطلــق و بــدون محدودیــت نیســت و همــواره دولت هــا مجازنــد بــه 
دالیــل مختلــف از جملــه حفــظ تمامیــت ارضــی، اســتقال، ســامت عمومــی جامعــه 

ــد2. ــر حــق مذکــور اعمــال نماین ــی را ب و... محدودیت های
ــب  ــیدیم، مناس ــا رس ــه کج ــم و ب ــه می گفتی ــم و چ ــه بودی ــم چ ــه ببینی ــرای اینک ب
اســت بــه صحبت هــای یکــی از اصلی تریــن ایدئولوگ هــای انقــاب اســامی، 
ــگفت انگیزی  ــج ش ــا نتای ــه ب ــت ک ــگاه اس ــم. آن ــوع کنی ــری رج ــهید مطه ــی ش یعن
روبــه رو می شــویم. نقــل قول هایــی کــه اگــر صاحــب آن را نمی شــناختیم و از 

ــم.  ــرد می کردی ــود ط ــاال او را از خ ــنیدیم، احتم ــر می ش ــردی دیگ ــان ف زب
وقتــی می گوییــم مطهــری از کســی صحبــت می کنیــم کــه بــه دانشــکده ی الهیــات 
ــی  ــی اختصاص ــه کرس ــد ک ــنهاد می ده ــان پیش ــگاه خودم ــامی دانش ــارف اس و مع
ــه ی  ــرای ارائ ــه ب ــد و اینک ــاد کن ــکده ایج ــتی در دانش ــای مارکسیس ــرای نگرش ه ب
مطالــب ایــن مکاتــب از اســاتیدی کــه واقعــا مارکسیســم را شــناخته و اتفاقــاً بــه خــدا 
ــه ازای حقــوق گــزاف، اســتفاده شــود. آن وقــت   ــی ب اعتقــادی نداشــته باشــند، حت
ــد و در  ــه دهن ــود را ارائ ــق خ ــم منط ــامی ه ــای اس ــه گرایش ه ــد ب ــاتید باورمن اس
ــد.  ــده آزاد باش ــای ارائه ش ــک از منطق ه ــر ی ــن ه ــس در پذیرفت ــر ک ــز ه ــت نی نهای
مطهــری کســی اســت کــه می گویــد: »در حکومــت اســامی احــزاب آزادنــد. هــر 
حزبــی اگــر عقیــده غیــر اســامی هــم دارد در ابــراز عقیــده ی خــودش آزاد اســت، 

فکــرش آزاد اســت.3«
امــا چــه شــد کــه از آن فضــای آرمان گرایانــه ی اول انقــاب بــه فضــای امنیت زده ی 
امــروز در جایــگاه ایدئولــوژی رســیدیم؟ چه می شــود کــه از »در جمهوری اســامی، 
ــی  ــا انقاب ــر م ــه »اگ ــیم ب ــد4« می رس ــود آزادن ــد خ ــان عقای ــز در بی ــت ها نی کمونیس
بودیــم، اجــازه نمی دادیــم اینهــا اظهــار وجــود کننــد. تمــام احــزاب را ممنــوع اعــام 
می کردیــم. تمــام جبهه هــا را ممنــوع اعــام می کردیــم. یــک حــزب، و آن »حــزب 
اهلل«، حــزب مســتضعفین5«؟ چــرا امــام)ره( بــه ایــن صــورت تغییــر رویکــرد می دهــد؟ 

بــرای پاســخ بایــد ســری بــه تاریــخ بزنیــم.
موضوعــی کــه بــه زودی و در همــان دو ســال ابتدایــی انقــاب متوجــه شــدیم، ایــن 
اســت کــه تحقــق  عینــی بخشــیدن بــه آرمان  هــای انتزاعــی اســامی مان، ســخت تر از 
چیــزی بــود کــه تصــور می کردیــم. ایــن کــه مســیر رســیدن بــه آزادی بــه هیــچ وجــه 
یــک مســیر مســتقیم نیســت. در آن ملغمــه ی اول انقــاب کــه عرصــه ی ابــراز وجــود 
تفکــرات و گرایش هــای مختلــف دینــی و غیــر دینــی بــود، اتفاقــات گوناگونــی رخ 

داد کــه قــدم قــدم مــا را از افق هایمــان دور کردنــد.
شــرایطی را متصــور شــوید کــه لیبرال هــا دولــت را به دســت آورده اما پــس از مدتی 
ــان  ــای آذربایج ــتان و جمهوری خواه ه ــای کردس ــد؛ دموکرات ه ــتعفا داده  بودن اس
بــه دنبــال اســتقال خــود بودنــد، مــردم مــا در خــاک و خــون مبــارزه بــا رژیــم بعثــی 
ــور و  ــن رئیس جمه ــی بی ــات داخل ــر اختاف ــدت درگی ــه ش ــور ب ــد و کش می تپیدن
حــزب جمهــوری اســت. در این چنیــن شــرایطی اســت کــه طــی فروردین مــاه 
ســال 60، ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران از تمــام احــزاب  بــرای 
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فهرستصفحه

ــد. گرچــه  ــی می کن ــای تلویزیون ــه شــرکت در مناظره ه ــراز عقایدشــان دعــوت ب اب
در نهایــت تنهــا حــزب جمهــوری اســامی ایــران، حــزب تــوده، جنبــش مســلمانان 
ــدند،  ــا ش ــرکت در صحبت ه ــه ش ــر ب ــران حاض ــق ای ــان خل ــازمان فدایی ــارز و س مب
امــا تریبــون دادن بــه تفکــرات مارکسیســتی در صــدا و ســیمای ایــران، چیــزی بــود 
ــه دیگــر بعــد از آن تکــرار شــد؛ گامــی بســیار  ــه قبــل از آن دیــده بودیــم و ن کــه ن
بلنــد در راســتای تحقــق آزادی بیــان در یــک مقیــاس بــزرگ. امــا یــک اتفــاق بــه 
خصــوص طــی همــان ســال 60، تیــر خاصــی بــر پیکــره ی آزادی بیــان در کشــور 
ــارزه مســلحانه ســازمان مجاهدیــن خلــق در خردادمــاه و انفجــار  ــود. اعــام مب مــا ب
ــه  در دفتــر حــزب جمهــوری اســامی ایــران و شــهادت ســید محمــد بهشــتی کــه ب
ــرکت  ــی ش ــای تلویزیون ــامی در مناظره ه ــوری اس ــزب جمه ــر کل ح ــوان دبی عن
کــرده بــود، حکومــت را بــه شــدت وارد فــاز دفاعــی و مقالبــه بــا احــزاب مخالــف 

خــود کــرد.
ــان در  ــه آزادی بی ــه ب ــود ک ــه ای ب ــن ضرب ــاال بزرگ تری ــتی، احتم ــهادت بهش ش

ــد... ــا وارد ش ــور م کش
بــا گذشــت آن ســال ها امنیــت و آزادی همــواره رابطــه ای االکلنگــی بــا یکدیگــر 
ــیم.  ــن دو برس ــن ای ــزا بی ــه ی هم اف ــک رابط ــه ی ــتیم ب ــت نتوانس ــته اند و هیچ وق داش
ــت  ــی مثب ــدن گام های ــم برداشته ش ــات و علی رغ ــت اصاح ــی دول ــه ط ــی ک حوادث
در راســتای آزادی بیــان در کشــور صــورت گرفــت و اتفاقاتــی کــه طــی دهه هــای 
ــا شــدن سانســور اطاعــات  ــا ظهــور رســانه های جمعــی و عمــًا بی معن 80 و 90 و ب
رخ داد، هم چــون پتکــی بــود کــه هیچــگاه اجــازه  نــداد آزادی بیــان در کشــور مــا 

ســر بلنــد کنــد. در ایــن میــان امــا اشــتباهات مــا کجــا بودنــد؟
ــا آن هــا مواجــه  ــا چالش هــای امنیتــی کــه ب ــرای مواجهــه ب ــا ب طــی ایــن ســال ها م
ــوع  ــزاب را ممن ــری اح ــک س ــم. ی ــاذ کرده ای ــی اتخ ــات متفاوت ــده ایم، تصمیم ش
ــر  ــتیم، توییت ــواره ای را شکس ــای ماه ــتیم، دیش ه ــات را بس ــم، مطبوع ــام کردی اع
و فیســبوک و تلگــرام را فیلتــر کردیــم و... . گــر چــه هــر یــک از ایــن تصمیمــات 
ممکــن اســت تصمیمــات درســتی بــرای برهــه ای مشــخص از تاریــخ انقــاب مــا و 
بــرای گــذر از بحران هــا باشــند و اساســاً همان طــور کــه در ابتــدا بیــان کــردم، هیــچ 
نظــام سیاســی بــه مطلــق بــودن آزادی بیــان بــاور نــدارد، مشــکل مــا ایــن بــوده کــه 
بعــد از عبــور از بحران هــا ، بــه دلیــل تــرس از تکرارشــان، ایــن تصمیمــات موقتــی را 
بــه تصمیمــات دائمــی بــدل کردیــم. اشــتباه مــا ایــن بــوده کــه هزینــه ی خیانت هــای 

منافقیــن و آمدنیــوز را بــه پــای آزادی نوشــتیم.
ــال  ــان در انتق ــدم توانایی م ــم، ع ــه بوده ای ــا آن مواج ــا ب ــه م ــری ک ــکل دیگ مش
ــن  ــه ای ــت. ب ــوده اس ــورمان ب ــی کش ــای اجرای ــن الیه ه ــه روبنایی تری ــوژی ب ایدئول
معنــا کــه گرچــه آزادی و آزادی بیــان و آزادی تفکــر از اصــول مبرهــن در صفحات 
ــدف  ــا ه ــه و ب ــی مخلصان ــا نیت های ــی ب ــواره نیروهای ــتند، هم ــامی هس ــرش اس نگ
ــوی آزادی را  ــی جل ــد دین ــی و ض ــی افراط ــا رویکردهای ــا  ب ــام ام ــه اس ــت ب خدم
ــون  ــی همچ ــا کس ــور م ــخ کش ــه ای از تاری ــر در بره ــی اگ ــن حت ــد. بنابرای گرفته ان

۳
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ــا آزادی افتخــاری بــرای آزادی اســت- رئیــس  بهشــتی -کــه گره خــوردن نامــش ب
دیــوان عالــی کشــور مــا باشــد، امــا بــاز هــم تنهــا یک نفــر اســت؛ و مــا بــا مجموعه ای 
ــر دســت بهشــتی  ــه رو هســتیم کــه گرچــه زی ــزرگ در ســطح کشــور رو ب بســیار ب
هســتند امــا مثــل او فکــر نمی کننــد و به جــای برخــورد تمدنــی بــا مســائل، آن هــا را 

ــد. ــی می بینن امنیت
ــا  ــمنان م ــه دش ــتفاده هایی ک ــام سوءاس ــار تم ــد در کن ــتباهاتمان را بگذاری ــن اش ای
ــه در جایــگاه  ــت ک ــای تعجبــی نیس از بحران هــا می کننــد؛ متوجــه می شــوید ج
امــروز قــرار داریــم. تــا وقتــی کــه دو تــن از رؤســای جمهــور اســامی ایــران و یــک 
نخســت وزیر و یــک رئیــس مجلــس جمهــوری اســامی ایــران ممنوع التصویــر 
باشــند، تــا وقتــی کــه توییتــر بــه دالیــل سیاســی فیلتــر امــا اینســتاگرام، بــا ایــن ســطح 
ــار  ــاد نشــر آث ــا وقتــی کــه حتــی ســایت بنی از اشــاعه فســاد، در دســترس اســت و ت
ــامی ای  ــوری اس ــا جمه ــادی ب ــیار زی ــه ی بس ــا فاصل ــت، م ــر اس ــتی فیلت ــهید بهش ش
داریــم کــه ســال 57 بــه مــردم وعــده داده بودیــم و 98 درصــد رأی »آری« گرفتیــم. 
فاصلــه ای کــه تنهــا بــا مبــارزه مدنــی و افزایــش آگاهــی مــا و شــناخت اســام کــم 
ــت و  ــی باشــیم کــه امنی ــق فردای ــد خل ــه امی ــم ب ــن صــورت می توانی می شــود. در ای
ــی کــه در آن محمــد بهشــتی و  ــد دســت در دســت هــم باشــند. فردای آزادی بتوانن
ــه نشــر  نورالدیــن کیانــوری می تواننــد ســر یــک میــز و در مقابــل دیــدگان مــردم ب

ــد.  تفکــرات خــود بپردازن

1. انقالبی که به انحراف رفت!!، حسین جعفری، وبگاه کلمه
2. آزادی، حق و امنیت، ساندرا کولیور، ترجمه و تلخیص از علی اکبر آقایی

3. آینده انقالب اسالمی ایران، مرتضی مطهری
4. صحیفه امام، جلد 4، ص 364

5. همان، جلد 9، ص 282
۶. لینک قسمت اول مناظره های شهید بهشتی
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تــرس؛ بهتریــن کلمــه ای کــه می توانــد حــال و روز مــردم بــه ســتوه آمــده 
از گرانی هــای بی وقفــه را بازگــو کنــد. تــرس از آینــده،  تــرس از نــان 
شــب، تــرس از دســت دادن امنیــت، تــرس از اعتــراض. مردمــی کــه طبــق 
اصــل 27 قانــون اساســی حــق دارنــد بــدون هیــچ ترســی، اعتــراض کننــد؛ 
اعتــراض بــه تصمیمــات و عملکــرد مســئولینی کــه بــا رأی همیــن مــردم بــه 

ــیده اند. ــدرت رس ق
اکنــون پــس از گذشــت 42 ســال از انقالبــی کــه یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــردم ب ــرف م ــی از ط ــن اعتراض ــود، کوچک تری ــش آزادی ب آرمان های
بیراهــه مــی رود و در نهایــت ایــن نیروهــای انتظامــی و امنیتــی هســتند کــه 
مــدال افتخــار مبــارزه بــا اغتشــاش و فتنــه بــر ســینه ی آن هــا می نشــیند. چــه 
ــا  ــالمی، ب ــوری اس ــرد جممه ــت ها و عملک ــه سیاس ــراض ب ــر اعت ــا اگ بس
شــعارهای رادیــکال، خشــونت، درگیــری بــا پلیــس، بازداشــت و زنــدان، 
ــه ای از  ــر روز در گوش ــد؛ ه ــراه نمی ش ــرگ هم ــی م ــا حت ــت و ی جراح
ــد و  ــان می آمدن ــه خیاب ــود ب ــق خ ــه ح ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــور، مردم کش
ــه  ــبیه  ب ــتر ش ــه بیش ــزی ک ــد. چی ــاالری می دادن ــردم س ــعار آزادی و م ش

ــد! ــا می مان ــک روی ی
آبــان 98؛ بــه راســتی خونین تریــن اعتراضــات بعــد از انقــالب بــود. 
ــار  ــی آم ــت ول ــک شوخی س ــه ی ــبیه ب ــتر ش ــته بیش ــای 1500 کش ــه ادع گرچ

ترس، آبان، سکوت
به قلم رامین ندیمی
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ــه  ــد، ب ــر می ده ــل 200 نف ــرگ حداق ــان از م ــه نش ــم، ک ــمی ه ــر رس غی
انــدازه ی کافــی دردآور هســت. بــا ایــن همــه، اعتراضــات آبــان ســه تفاوت 
مهــم بــا وقایــع مشــابه خــود در تاریــخ کوتــاه انقــالب داشــت؛ یــک اینکــه 
ــه  ــط رو ب ــه متوس ــهر و طبق ــد کالن ش ــا چن ــک ی ــار ی ــات از حص اعتراض
ــیه ی  ــهرهای حاش ــتان ها و ش ــار شهرس ــده و این ب ــارج ش ــه خ ــاالی جامع ب
پرچمــداران  کــه  بودنــد  جامعــه  ضعیف تــر  طبقــات  و  کالن شــهرها 

ــدند. ــا ش ــه گرانی ه ــراض ب اعت
دومیــن تفــاوت مهــم و البتــه خطرنــاک، خشــونت غیرعــادی معترضیــن 
ــت  ــش قیم ــالم افزای ــردای اع ــه ای، از ف ــچ مقدم ــدون هی ــرض ب ــود. معت ب
ــد،  ــوم می بردن ــگاه ها و... هج ــا، فروش ــی، بانک ه ــز دولت ــه مراک ــن، ب بنزی
هرچــه می شــد غــارت می کردنــد و هرچــه می مانــد آتــش می زدنــد. 
اینکــه چطــور بــا حضــور نهادهــای اطالعاتــی و امنیتــی، بــه وضــوح افرادی 
ــه  ــت ک ــتند، سوالی س ــور داش ــات حض ــلح در تجمع ــده و مس ــوزش دی آم

ــوز بی جــواب مانــده. بعــد از گذشــت یــک ســال هن
تفــاوت ســوم در نــوع برخــورد نیروهــای امنیتــی بــود؛ جمهــوری اســالمی 
ــاً  ــه ای و بعض ــد هفت ــات چن ــدر در اعتراض ــعه ی ص ــان دادن س ــا نش ــه ب ک
چنــد ماهــه  ی ســال های گذشــته،  تــا حــدی توانســته بــود راه را بــر منتقدیــن 
ببنــدد و تأثیــر مثبتــی روی بدنــه ی موافــق بــا آرمان هــای نظــام بــرای 
ــوش  ــرای خام ــذارد،  ب ــات بگ ــد از اغتشاش ــای بع ــرکت در راهپیمایی ه ش
کــردن آتــش اعتراضــات ســال 98 هیــچ درنــگ نکــرد. در کمتــر از 5 روز، 
ــد.  ــرکوب ش ــهر، س ــتان و 104 ش ــری 29 اس ــعت درگی ــه وس ــی ب اعتراضات

کاری کــه بــدون صــرف امکانــات و نیــروی زیــاد ناممکــن اســت!
برجامعــه، گــوش هــر  آن  ســکوت؛ صدایــی کــه ســایه ی ســنگین 
ــس  ــه از جن ــار ن ــه این ب ــکوتی ک ــد. س ــر می کن ــی را ک ــنونده ی آگاه ش
ــی داد  ــال م ــی احتم ــر کس ــت.  کمت ــاد اس ــس فری ــه از جن ــی ک ــی صدای ب
ــدر  ــا، این ق ــرض کرون ــود م ــا وج ــی ب ــان 98، حت ــع آب ــالگرد وقای ــه س ک
بی ســروصدا باشــد؛ صــدا و ســیما هنــوز ســرگرم انتخابــات آمریــکا و کرونا 
ــه  ــری ک ــد س ــوب آموخته ان ــه خ ــم ک ــئولین ه ــت؛ مس ــای مجازیس و داغ ه
ــت وپا  ــه ی دس ــم، هم ــل ه ــد. در مقاب ــتمال نمی بندن ــد را دس درد نمی کن
زدن هــای رســانه های بــه اصطــالح معانــد بــرای شــعله ور کــردن دوبــاره ی 
آتــش اعتراضــات، بی نتیجــه مانــده اســت. نمی دانــم تــا کــی قــرار اســت 
آمیــزه ی ایــن تــرس و ســکوت بــر مــردم حکومــت کنــد. یــا اینکــه تــا کــی 
ــکوت  ــن س ــت ای ــه هس ــویم. هرچ ــده ش ــوراخ گزی ــک س ــم از ی می خواهی

ــد! ــان می مان ــل از طوف ــش قب ــه آرام ــتر ب ــت. بیش ــی نیس ــانه ی خوب نش

۶

درباه این متن نظر دهید!

https://vrgl.ir/4XL6P


فهرستصفحه

توســعه واژه ای اســت کــه در وهلــه ی اول یــاد آور حرکــت رو بــه جلــو و 
پیشــرفت اقتصــادی اســت. امــا ایــن واژه در دهــه  هفتــاد یــاد آور اتفاقــات 
خوشــایندی نیســت. دهــه ی هفتــاد رونــد اقتصــادی کشــور بــر محــور 
توســعه بنــا و برنامه هــای اقتصــادی رئیــس جمهــور دوران ســازندگی بــر 
پایــه ســه محــور »حرکــت بــه ســمت اقتصــاد آزاد«، »کاهــش دخالــت 
دولــت در اقتصــاد« و »تعامــل بین المللــی بــا هــدف توســعه اقتصــادی« 
ــذب  ــال ج ــا دنب ــن محوره ــق ای ــرای تحق ــت ب ــت وق ــد. دول ــتوار ش اس
ــود.  ــور ب ــدن واردات در کش ــق آزاد ش ــی از طری ــرمایه گذاری خارج س
ــتقراض  ــرد و اس ــه ک ــر مواج ــا خط ــی را ب ــرمایه های داخل ــن کار س ای

اقتصــادی ایــران را روز بــه روز باالتــر بــرد.
ــه  ــی در بدن ــرمایه داری غرب ــازی و س ــد خصوصی س ــج رون ــن نتای اولی
مســئوالن دیده شــد. در همیــن دوران، نخســتین اختالس بانکــی و ارزی 
ــام  ــار در نظ ــن ب ــرای اولی ــردم ب ــد. م ــاش ش ــالمی ف ــالب اس ــد از انق بع
اســالمی خود شــاهد ایــن اتفاقــات بودنــد و ایــن ســرآغاز نارضایتــی بود.

ــت  ــه عدال ــی ب ــه کاف ــدون توج ــور ب ــعه مح ــگاه توس ــن ن ــم چنی ه
اقتصــادی، روز بــه روز بــر شــکاف اقتصــادی در کشــور افــزود و باعــث 
تــورم ۵۰ درصــدی و کوچــک شــدن ســفره مــردم و باالتــر رفتــن قیمــت 
ارز و طــال شــد. همیــن ســاختار ریل هــای اقتصــادی جمهــوری اســالمی 
کــه بــا شــعار عدالــت شــکل گرفتــه بــود را بنــا نهــاد و حتــی تــا بــه امــروز 
ــت  ــا عدال ــا را ب ــر ج ــه ه ــتیم ک ــج هس ــاختار ک ــن س ــج ای ــاهد نتای ش

ــویم. ــرو می ش ــیع تری روب ــکاف وس ــا ش ــم، ب ــه می زنی ــی وصل خواه
ایــن رونــد ســبب شــد روز بــه روز فاصلــه اکثریــت مــردم از مســئوالن و 
ســرمایه داران بیشــتر شــود و ایــن آغــاز شــکل گیری نخســتین اعتراضــات 
ــراف  ــهد، اط ــردم در مش ــود. م ــالب ب ــد از انق ــادی بع ــد اقتص ــه رون ب
تهــران، اراک و چنــد شــهر دیگــر بــه گرانــی و تــورم ۵۰ درصــدی 
واکنــش نشــان دادنــد و تظاهــرات بــه پــا کردنــد کــه البتــه هاشــمی آن ها 

را افــرادی اوبــاش و ولگــرد تلقــی کــرد.
اعتــراض ۹ خــرداد ۱۳۷۱ مشــهد یکــی از ایــن اعتراضــات بود. حاشــیه 
نشــینان کــوی طــالب مشــهد بــه تخریــب خانه هایشــان در شــهر مشــهد 
معتــرض بودنــد و ایــن اعتــراض بــه یــک تظاهــرات، بــا شــعارهایی علیه 
مســئوالن نظــام جمهــوری اســالمی و حملــه بــه اماکــن دولتــی، تبدیــل 
شــد و سرتاســر شــهر مشــهد را فراگرفــت. در تهــران نیــز مــردم جلــوی 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــد ام ــع کردن ــوری تجم ــت جمه ــاد ریاس ــس و نه مجل

ــت. ــدی نمی گرف ــا را ج ــئولین آن ه مس
ــراد  ــات اف ــات و اطالع ــوع اعتراض ــر، ن ــال های اخی ــالف س ــر خ ب
معتــرض نشــان مــی دهــد کــه همــه ی آن هــا مــردم عــادی بودند)نقــل 
اســتاندار وقــت از وزیــر اطالعــات( و مشــخص بــود اعتــراض آن هــا بــه 
نظــام نیســت و بــه رونــد اقتصــادی دولــت خــود شــکایت دارنــد؛ امــا 
ــات  ــد اعتراض ــبب ش ــان، س ــا معترض ــان ب ــت آن زم ــورد دول ــوع برخ ن
ــوژه ی  ــد و س ــتی نباش ــراض معیش ــط اعت ــر فق ــس از آن دیگ ــتی پ معیش

ــود. ــواری ش ــوج س م

تاریخ نگار اعتراضات معیشتی]۱[
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ــران  ــرژی کــه در ســال جــاری منتشــر شــده، ای ــی ان ــس بین الملل ــار آژان ــق آم طب
ــرژی را، در  ــان ان ــای پنه ــت یارانه ه ــه ی اول پرداخ ــی رتب ــال پیاپ ــومین س ــرای س ب
ــای  ــار، ارزش یارانه ه ــن آم ــق ای ــت. طب ــرده اس ــب ک ــان کس ــورهای جه ــن کش بی
ــه  پنهــان انــرژی در کشــور حــدود 86 میلیــارد دالر اســت. یعنــی چیــزی نزدیــک ب

ــال 1399. ــور در س ــه کش ــد کل بودج 15 درص
یارانــه ی پنهــان بــه معنــای مقــدار تفــاوت بیــن قیمــت واقعــی یــک کاال بــا قیمــت 
ــرای آن اســت کــه توســط دولت هــا تامیــن می شــود. طبــق گــزارش  تعییــن شــده ب
ــان  ــای پنه ــهم از یارانه ه ــترین س ــال 1398، بیش ــس در س ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
انــرژی مربــوط بــه نیروگاه هــا بــوده و بــه نوعــی انــرژی ارزان مهم تریــن راه حمایــت 
از تولیــد در ایــران اســت. امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه دولت هــا تــا چــه زمانــی 
ــد و اساســاً وجــود یارانه هــای پنهــان چــه  ــا را پرداخــت کنن ــن یارانه ه ــد ای می توانن

تاثیــری بــر اقتصــاد کشــور دارد؟ 
ــال های  ــه درس ــاید ریش ــران، ش ــاد ای ــرژی در اقتص ــان ان ــای پنه ــور یارانه ه حض
ابتدایــی دهــه 60 داشــته باشــد. جنــگ تحمیلــی و شــرایط اقتصــادی پدیدآمــده در 
آن ســال ها، ایجــاب می کــرد تــا دولــت و مجلــس بــا اســتفاده از یارانه هــای پنهــان، 
شــرایط اقتصــادی را تــا حــدی کنتــرل کننــد. بــرای مثــال از ســال 1359 تــا 1368، 

قیمــت بنزیــن بــدون هیــچ افزایشــی، بــر روی نــرخ 30 ریــال ثابــت مانــد.
امــا در ســال های بعــد از جنــگ، حــذف یارانه هــای پنهــان همــواره یکــی از 

40 سال برهه ی حساس کنونی!
 به قلم سیدمحمدعلی محمودی
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چالش هــای قانون گــذاری در کشــور بــوده اســت. بخشــی از یارانه هــای پنهــان کــه 
ــی  ــد ط ــده اند بای ــع ش ــل وض ــال های قب ــادی در س ــاص اقتص ــرایط خ ــل ش ــه دلی ب
ایــن ســال ها و بهبــود شــرایط، بــه تدریــج حــذف شــده و یــا بــه یارانه هــای آشــکار 
ــئولین  ــر مس ــه از نظ ــل آن ک ــه دلی ــا ب ــور م ــفانه در کش ــا متاس ــدند. ام ــل می ش تبدی
ــی  ــئله بی توجه ــن مس ــه ای ــته ایم، ب ــرار داش ــی ق ــاس کنون ــه ی حس ــواره در بره هم
ــاق  ــون قاچ ــی چ ــاز معضات ــه زمینه س ــر اینک ــاوه  ب ــوع ع ــن موض ــت. ای ــده اس ش
ســوخت بــوده اســت، از لحــاظ عدالــت اجتماعــی نیــز ایــرادات جــدی دارد؛ چراکــه 
وجــود یارانه هــای پنهــان، بیــش از اقشــار کــم درآمــد جامعــه بــه نفــع اقشــار پردرآمد 
ــار  ــه صــورت هدفمنــد در اختی ــد حاصــل را ب ــوان عوائ ــا حــذف آن می ت اســت و ب
دهک هــای پاییــن درآمــدی قــرارداد.1 بــرای مثــال در ســال 1389، تصویــب طــرح 
ــر  ــی ب ــرات مثبت ــدت تاثی ــاه م ــن در کوت ــهمیه بندی بنزی ــا و س ــدی یارانه ه هدفمن
کنتــرل مصــرف ســوخت و افزایــش عدالــت در حــوزه یارانه هــای انــرژی گذاشــت؛ 
ــاز هــم  ــی نشــدن صحیــح و کامــل آن، ب ــی و اجرای ــه دلیــل ضعف هــای قانون ــا ب ام

ــد. ــی مان مســئله ی یارانه هــای پنهــان حــل نشــده باق
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم، سیاســت تک نرخــی کــردن قیمــت بنزیــن در 
دســتور کار قــرار گرفــت و قیمــت هــر لیتــر بنزیــن از میانگیــن 550 تومــان بــه 1000 
تومــان افزایــش یافــت. بــا درخواســت دولــت و بــا مصوبــه مجلــس در ســال  1395، 
اســتفاده از کارت ســوخت نیــز متوقــف شــد و رئیس جمهــور بــا اعــام این کــه بنزین 
دو نرخــی فســادآور اســت، پرونــده ســهمیه بندی را در کشــور پایــان داد. البتــه فقــط 
دو ســال زمــان نیــاز بــود تــا دولــت و مجلــس تبعــات ایــن تصمیــم خــود را مشــاهده 
کننــد. وقتــی مصــرف ســاالنه بنزیــن در کشــور کــه از ســال 84 تــا 94 فقــط 6 میلیــون 
ــر افزایــش یافــت و خســارت  ــود، طــی دوســال 20 میلیــون لیت ــه ب ــر افزایــش یافت لیت
ســنگینی در حــوزه ی انــرژی بــر کشــور تحمیــل شــد. اینجــا بــود کــه در ســال 1398 
ــاره  ــه طــرح ســهمیه بندی و اســتفاده از کارت ســوخت دوب زمزمه هــای بازگشــت ب
مطرح شــد و از مردادماه ســال 98 کارت ســوخت دوباره به کشــور بازگشــت. دولت 
دوازدهــم امــا بــرای جبــران خســارت های حــذف کارت ســوخت و کســری بودجــه 
صبــر چندانــی نداشــت و بــرای جبــران ایــن اشــتباه، ســریع ترین و پــر ریســک ترین 
ــدید.  ــرکوب ش ــی و س ــات مردم ــبه، اعتراض ــم یک ش ــود. تصمی ــاب نم راه را انتخ
معادلــه ای کــه می توانســت طــور دیگــری حــل شــود؛ جلوگیــری مجلــس از حــذف 
ــه نفــع  کارت ســوخت، ســهمیه بندی بنزیــن و حــذف تدریجــی یارانه هــای پنهــان ب

اقشــار کــم در آمــد.
ــع  ــه نف ــاد آن ب ــریح ابع ــع و تش ــه موق ــانی ب ــا اطاع رس ــت ب ــه می توانس ــی ک طرح
اقتصــاد کشــور تمــام شــود، توســط امنیتی تریــن دولــت تاریــخ جمهــوری اســامی 
بــه گونــه ای اجــرا شــد کــه شــخص رئیس جمهــور هــم از ابعــاد اجــرای آن بی خبــر 
مانــد. پــس از گذشــت یــک ســال از اتفاقــات تلــخ آبــان، همچنــان مشــخص نیســت 
کــه عوائــد حاصــل از افزایــش قیمــت بنزیــن کــه قــرار بــود فقــط در جیــب مــردم 
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ــا  ــد؟ ی ــران کن ــا توانســته ضــرر حاصــل از حــذف کارت ســوخت را جب ــرود، آی ب
ــس در  ــتباه مجل ــد و اش ــر و امی ــت تدبی ــر دول ــدم تدبی ــه ع ــد هزین ــور بای ــوز کش هن

ــردازد؟ ــه حــذف کارت هــای ســوخت را بپ زمین
جــدا از نقــش دولــت در اجــرای ایــن طــرح، بایــد پرســید نقــش مجلــس در حــل 
مســئله ی یارانه هــای پنهــان، کــه در طــی ســالیان و بــه صــورت تدریجــی بــه راحتــی 

قابــل انجــام بــود، چیســت؟ و چــرا کار بــه اینجــا رســید؟
ــخ را  ــم، پاس ــه بگذری ــن قضی ــم در ای ــس ده ــف مجل ــئولیتی و ضع ــر از بی مس اگ
ــت. در  ــدگان یاف ــاب نماین ــوه انتخ ــس و نح ــی مجل ــاختار کنون ــوان در س ــاید بت ش
واقــع مجلــس شــورای اســامی ناتــوان از تصمیم گیری هــای بلندمــدت ملــی، بیشــتر 
کارکــردی شــبیه بــه مجلــس عــوام دارد و نماینــدگان بخــش قابــل توجهــی از وقــت 
خــود را بــه جــای برنامه ریزی هــای بــه موقــع بــرای مســائل کان ملــی، بــه بررســی 
مشــکات حوزه هــای انتخابیــه خــود می پردازنــد. از ســوی دیگــر تغییــر مجلس هــای 
مختلــف، باعــث شــده کــه رویکــرد ثابتــی در مســائل مهــم همچــون یارانه هــای پنهان 
وجــود نداشــته باشــد و هــر مجلــس بــه طــور ســلیقه ای بــا ایــن مســئله برخــورد کــرده 
ــه مشــکاتی  ــات و یارانه هــای پنهــان از جمل اســت. مســائلی همچــون مســکن، مالی
هســتند کــه نیــاز بــه ثبــات قانون گــذاری دارنــد تــا اگــر قانونــی بــه تصویــب رســید، 

بــا تغییــر مجلــس یــا دولــت، رویکــرد کلــی کشــور در آن زمینــه تغییــر نکنــد.
     از شــان تقنینــی کــه بگذریــم بــه بعــد نظارتــی مجلــس می رســیم. مجلســی کــه 
بایــد در راس امــور می بــود، توانایــی مقابلــه بــا تصمیــم غلــط یــک وزیــر را هــم از 
ــا عــدم نظــارت بــه موقــع زمینه ســاز ایــن خســارت بــزرگ شــد. بــه  دســت داده و ب
نظــر می رســد در ماجــرای آبــان 98، ترکیــب مجلــس بی خاصیــت و دولــت تدبیــر و 
امیــد، فاجعــه ای را بــه بــار آورد کــه در صــورت عــدم بازنگــری در ســاختار سیاســی 

کشــور در پرونده هــای مشــابه قابــل تکــرار اســت. 

۱۰

)IBT( ۱. نظام تعرفه  گذاری پلکانی افزایشی
ــا بــه اختصــار IBT( مدلــی اســت کــه در  نظــام تعرفــه  گــذاری پلکانــی )Increasing  Block  Tariff ی
کشــورهای توســعه  یافتــه از جملــه آمریــکا، ژاپــن و کــره جنوبــی بــا هــدف توســعه فنــاوری  های کــم  مصرف، 
و در کشــورهای در حــال توســعه از جملــه چیــن و هنــد بــا هــدف کاهــش شــدت مصــرف انــرژی و تشــویق 
بــه صرفــه  جویــی بــه اجــرا در آمده اســت. ایــن مــدل می توانــد در ایــران بــا هــدف ایجــاد عدالــت بیشــتر در 
ــر اقشــار کــم  درآمــد کــه عمومــا مصــرف کمتــری دارنــد اجــرا  ــه انــرژی و کاهــش فشــار ب تخصیــص یاران

شــود و همزمــان موجــب کاهــش مصــرف انــرژی  شــود.
در ایــن نظــام تعرفه گــذاری، بــا توجــه بــه رونــد مصــرف عمــده مشــترکین، میــزان مشــخصی از مصــرف 
ــبتا  ــو نس ــر از الگ ــرف کمت ــه مص ــود. هزین ــف می ش ــرف« تعری ــوی مص ــوان »الگ ــه عن ــرژی ب ــل ان ــر حام ه
ــای  ــرف در پله ه ــد. در مص ــش می یاب ــی افزای ــورت پلکان ــه ص ــت ب ــور از آن، قیم ــا عب ــا ب ــت. ام ارزان اس
ــر  ــازاد ب ــرف م ــه مص ــذاری، هزین ــدل قیمت گ ــن م ــود. در ای ــبه می ش ــری محاس ــای باالت ــا نرخ ه ــر، ب باالت
الگــو بــا قیمــت تمام شــده و در پله هــای باالتــر بــا قیمــت جهانــی و حتــی بیشــتر از آن محاســبه می گــردد. در 
نتیجــه، مشــترکینی کــه در حــد الگــو مصــرف می کننــد هزینــه کمتــر و مشــترکینی کــه مــازاد بــر آن اســتفاده 

ــد. ــری می پردازن ــبت باالت ــه نس ــه ب ــد، هزین می کنن
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اعتراضــات مالباختــگان موسســات مالــی 

ــد، در  ــروع ش ــال 95 ش ــه از س ــاری ک و اعتب
ــات  ــید و تجمع ــود رس ــه اوج خ ــال 96 ب س
مالباختــگان در نقــاط مختلــف کشــور بــه تیتر 
یــک خبرگزاری هــای داخلــی و خارجــی 
تبدیــل شــد. تعــداد ایــن تجمعــات بــه حــدی 
بــاال رفــت کــه ایجــاد نظــم و امنیــت در 
خیابــان میردامــاد مقابــل ســاختمان بانــک 
مرکــزی و خیابــان بهارســتان مقابــل مجلــس 
بــه وظیفــه ی هــر روزه ی نیــروی انتظامــی 
تبدیــل شــد. در مقابــل ایــن اعتراضــات، 
دولــت و بانــک مرکــزی در حالــی صحبــت 
ــچ  ــا هی ــه عم ــد ک ــکل می کردن ــع مش از رف
اقدامــی از جانبشــان صــورت نمی گرفــت 
ــی اهلل ســیف، رئیــس بانــک  و وعده هــای ول
مرکــزی در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم، 
تــا  بــه موضــوع  بــرای رســیدگی کامــل 
اردبیهشــت 96، هرگــز محقــق نشــد و کار 
بــه جایــی رســید کــه خــرداد مــاه همــان ســال 
ــاری  ــا اخط ــس، ب ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
شــدید بــه بانــک مرکــزی، دولــت را تهدیــد 
بــه اعمــال مــاده 236 مجلــس کــرد. امــا 
ــود و در  ــکل نب ــع مش ــری از رف ــم خب ــاز ه ب
ــک  ــه ی ــک ب ــت نزدی ــد از گذش ــت بع نهای
ســال، آذر مــاه 96 قــوای ســه گانــه مجبــور به 
اتخــاذ تصمیمــی مبنــی بــر بــه پرداخــت پــول 

ــدند. ــال ش ــت الم ــگان از بی مالباخت
      کارشناســان دالیــل مختلفــی بــرای 
عنــوان  موسســات  ایــن  در  بحــران  بــروز 
کرده انــد کــه در صــدر تمــام آنهــا عــدم 
نظــارت و ســوءمدیریت بانــک مرکــزی و بــه 
ــی ســیف در ســاماندهی اوضــاع  ــژه ناتوان وی
موسســات مالــی و اعتبــاری قــرار دارد. او کــه 
بــه علــت سیاســت هایش مــورد انتقــاد شــدید 
ــود و  ــه ب ــرار گرفت ــادی ق ــان اقتص کارشناس
ــا  ــد، نهایت مالباختــگان خواســتار عزلــش بودن
ــه عنــوان  ــا تصمیمــی عجیــب ب در ســال 97 ب

ــت. ــوب گش ــور منص ــس جمه ــاور رئی مش

تاریخ نگار اعتراضات معیشتی]۲[

بحران مؤسسات مالی
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اتفاقــات رخــداده در آبــان 98 بــه قــدری ســیاه و لکــه دار اســت کــه بــه ســختی 
می تــوان نقطــه ی ســفیدی در آن پیــدا کــرد. قطعــاً در دوره ی رباســت جمهــوری 
ــده می شــود؛ امــا مگــر هســت ســیاه تر از اینکــه در 41  هرکســی ضعف هایــی دی
ســالگی انقــاب اســامی، عــده ای هــر چنــد بی مقــدار و انــدک بــه خــود اجــازه 
ــه  ــه را ب ــم غیرمدبران ــن تصمی ــای ای ــه و هزینه ه ــم گرفت ــه تصمی ــای هم ــد ج دهن

پــای دیگــر ارکان نظــام و البتــه مــردم بنویســند؟
ــام  ــردن ت ــول ک ــر مح ــی ب ــاه مبن ــور در 25 آبان م ــس جمه ــای ریی ــه صحبت ه ــاره ب اش
اختیــارات بــه وزیرکشــور و خبــردار شــدن ایشــان از گرانــی بنزیــن در صبــح جمعــه )خنــده 

ــه حضــار( حضــرت، گری

مگــر داریــم ســیاه تــر از دود بــه آتــش کشــیده شــدن کوچــه پــس کوچه هــای 
جــای جــای ایــران اســامی عزیزمــان؟

497 مرکــز دولتــی و بخــش خصوصــی مــورد خســارت جدی قــرار گرفــت. 422 خودروی 
مــردم آســیب جــدی دیدنــد و یــا ســوختند.230 خــودروی دولتــی و عمومــی آســیب دیدندو 
بــه 569 خــودرو و موتــور نیروهــای امنیتــی و انتظامــی آســیب زدنــد. 991 بانــک و مؤسســه ی 

مالــی تخریــب شــد یــا آتــش زدنــد. 123 مرکــز ســوخت و تخریب شــد.

ســیاه تر از پیراهن عزای پدران داغ جوان دیده چیزی یافت می شــود؟ 
7000 نفــر در مجمــوع مجــروح شــدند کــه بیــش از5 هــزار نفــر آن هــا از نیروهــای امنیتــی 

یده ها ز
ُ
خان گ

 به قلم علیرضا غفاریان
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و انتظامــی بودنــد. بیــش از 200 کشــته در مجمــوع کــه6  نفــر از مأمــوران بودنــد.

ــن همــه ســیاهی کیســت؟ چــه  و اساســی ترین ســوال اینجاســت کــه مســئول ای
کســی بایــد پاســخگوی ایــن الیحــه و تبعــات ســنگین آن باشــد؟

الیحــه ای کــه در غیــر شــفاف ترین حالــت ممکــن، بــدون چکــش کاری 
ــدون  ــن و ب ــت ممک ــن حال ــیده و در نابخردانه تری ــب رس ــه تصوی ــان ب متخصص
اطاع رســانی قبلــی، یــک شــبه بــر مــردم تحمیــل شــد. تحمیــل و تحقیــری 
ــی  ــده مش ــد، تداعی کنن ــی باش ــاالری دین ــادآور مردم س ــه ی ــش از آنی ک ــه بی ک

دیکتاتورتریــن حکومت هــای تاریــخ درذهــن آدمــی اســت.
بیــژن نامــدار زنگنه)وزیــر همیشــگی نفــت( در پاســخ ســواالت خبرنــگاران مبنی بــر گرانــی 

: ین بنز

31 شــهریور 1398: »هنوز تصمیمی گرفته نشده است.«

16 مهر  1398: »هر چیزی در این حوزه ممکن اســت.«

ــردم  ــه م ــم و ب ــرا می کنی ــا اج ــه م ــد ب ــاغ کردن ــزی را اب ــت چی ــر وق ــان 1398: »ه 21 آب
ــردم  ــاع م ــه اط ــع ب ــد آن موق ــاغ ش ــا اب ــه م ــتوری ب ــر دس ــی اگ ــر وقت ــا ه ــم. م می گویی

می رســانیم.«

ــه از  ــری بودج ــی کس ــکان جایگزین ــر ام ــی اگ ــد حت ــه می گوی ــردی ک رویک
طریــق طرح هــای کارشناســی شــده دیگــری وجــود دارد، در وهلــه ی اول جیــب 
رعیــت را جراحــی کــرده و ســپس بــا ســرکوب و دســتور مســتقیم وزیرکشــور، 
فضــای ســایبری کشــور را بــه خاموشــی بســپار تــا بلکــه بتوانــی امنیــت از دســت 

رفتــه ی مُلــک را برگردانــی.
ــد  ــی کــه بای ــزان مالیات ــاه 97، می ــس شــورای اســامی در دی م ــای مجل مرکــز پژوهش ه
ــن  ــرآورد کــرد. همچنی ــان ب ــارد توم توســط پزشــکان پرداخــت شــود را حــدود 6700 میلی
بدهــی 100 شــخص حقیقــی و حقوقــی حــدود 80 هــزار میلیــارد تومــان اســت. امــا  درآمــد 

تخمینــی حاصــل از الیحــه بنزیــن 30 هــزار میلیــارد تومــان اســت!

طبــق قانــون، متولــی اصلــی برقــراری امنیــت کشــور شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــکیل  ــت تش ــه دول ــای کابین ــی آن را اعض ــو اصل ــو از 10 عض ــه 5 عض ــت ک اس
ــت  ــورای امنی ــت ش ــوده و ریاس ــور ب ــس جمه ــورا رئی ــن ش ــس ای ــد. رئی می دهن
ــر کشــور می باشــد.  ــه عهــده وزی کشــور کــه وظیفــه حاکمیــت امنیتــی را دارد ب
جــدای از نظــرات کارشناســی مختلــف در مــورد جزئیــات طــرح و لــزوم یا عدم 
ــر ایــن  ــان ب ــی بنزیــن در شــرایط آن موقــع کشــور، همگــی اقتصاددان ــزوم گران ل
ــاد  ــش اعتم ــوک و کاه ــاد ش ــبب ایج ــه س ــت گذاری هایی ک ــه سیاس ــد ک باورن
ــرخ  ــن ن ــاری و باالرفت ــورم انتظ ــکل گیری ت ــی ش ــت اصل ــود، عل ــی می ش عموم

ــرد. ــکل می گی ــارات ش ــایه انتظ ــت در س ــه واقعی ــد؛ چراک ــورم می باش ت
ــش  ــی افزای ــال 98، یعن ــادی س ــداد اقتص ــن رخ ــی بزرگتری ــازار ارز در پ ــش ب ــن آرام ای
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ــه  ــدداً ب ــه دالر مج ــا جایی ک ــورد ت ــم خ ــر ه ــاه، ب ــان م ــتم آب ــخ بیس ــن در تاری ــت بنزی قیم
ســرعت وارد کانــال 13هــزار تومــان شــد؛ البتــه در ایــن مــدت رئیــس بانــک مرکــزی بارهــا 
تاکیــد کــرد کــه ایــن نوســان قیمــت دالر متأثــر از اصــاح قیمــت بنزیــن بــوده و مانــدگار 

ــن( ــود. )اقتصــاد آنای نخواهــد ب

ــن  ــکان ای ــوک پی ــا ن ــد ام ــان 98 باش ــخگوی آب ــد پاس ــام بای ــه کل نظ ــه ک البت
ــن  ــور را چندی ــه کش ــی ک ــز خان گزیده های ــت؟ ج ــه کیس ــا متوج ناکارآمدی ه
ســال معطــل غــرب نگــه داشــته و هیــچ اصاحــی در حاکمیــت اقتصــادی خــود 

انجــام نداده انــد؟
رشــد   ،  FATF دقیقــه ای،   20 برجــام  تصویــب  کــه  خان ُگزیده هایــی 
ــی، اخــال در نظــام بانکــی،  ــازار ســرمایه، خصوصی ســازی رانت ــوری ب کاریکات
ــاد و  ــت و فس ــزاران ران ــه ای و ه ــا ارز یاران ــروری ب ــر ض ــای غی واردات کااله
ناکارآمــدی دیگــر در کارنامــه خــود دارنــد. خان گزیده هایــی کــه در پــی برهــم 

ــتند. ــام هس ــاندن نظ ــت رس ــه بن بس ــرای ب ــی، ب زدن الیگارش
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ــط و  ــه ی متوس ــن را طبق ــه ی معترضی ــتر بدن ــار بیش ــن ب ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــوان  ــا عن ــی ب ــای اعتراض ــد. از ۷ دی تجمع ه ــکیل می دهن ــه تش ــف جامع ضعی
ــاذ  ــون اتخ ــی همچ ــا دالیل ــق ب ــه ح ــی ب ــد. اعتراض ــروع ش ــی« ش ــه گران ــه ب »ن
ــع  ــا در رف ــوت دولتی ه ــتی و رخ ــول، سس ــی پ ــدوق بین الملل ــت های صن سیاس
ــخگویی در  ــفافیت و پاس ــرار از ش ــردم، ف ــه م ــی ب ــتی، بی اعتنای ــکالت معیش مش

ــات. ــال تصمیم قب
ــی و  ــات مال ــی مؤسس ــپرده گذاران برخ ــه س ــوط ب ــه مرب ــی ک ــهد تجمع در مش
اعتبــاری و پدیــده شــاندیز بــود، موجــب سوءاســتفاده برخــی عناصــر شــد. امــا ایــن 
تجمع کننــدگان بــا معرفــی خــود ســپرده گذاران، توســط نیــروی انتظامــی دســتگیر 
ــه روال عــادی بازگشــت.  شــدند. ایــن تجمــع تمــام شــد و شــرایط شــهر مشــهد ب

تجمع کننــدگان نیشــابور هــم مســالمت آمیــز متفــرق شــدند.
ــه  ــت ک ــدت گرف ــی ش ــات ۹ دی در حال ــک روز اعتراض ــت ی ــد از گذش ــا بع ام
تنهــا چنــد ســاعت پیــش از آن تظاهراتــی کــه به مناســبت ســالگرد راهپیمایــی ۹ دی 
ــر  ــد. در ابه ــالب ش ــدان انق ــی در می ــه درگیری های ــر ب ــد منج ــزار ش ــران برگ در ته
ــا تجمــع در میــدان انقــالب علیــه نظــام و حکومــت  نیــز عصــر روز ۱۰ دی مــردم ب
ــردم  ــتی م ــی و معیش ــات مردم ــم اعتراض ــم ک ــد و ک ــر دادن ــدی س ــعارهای تن ش

رنــگ فتنــه و برانــدازی بــه خــود گرفــت.
۱۱ دی پــس از پخش ســخنان حســن روحانــی دربــاره ی اعتراضات )پــس از چهار 
روز ســکوت( نا آرامی هــا در مناطــق مختلــف داخلــی و خارجــی تشــدید شــد و در 
شــهرهای مختلــف ایــران اعــم از کــرج، تویســرکان، همــدان، اراک، ســاوه، آمــل، 

ســاری و... درگیــری ادامــه یافــت.
ــرکت کنندگان  ــکا از ش ــدگان آمری ــس نماین ــت مجل ــه ی حمای ۱۹ دی قطعنام
ــره  ــه، کنگ ــن قطعنام ــد. در ای ــب ش ــق تصوی ــا ۴۱۲ رأی مواف ــات ب ــن اعتراض در ای
بــا محکومیــت »نقــض فاحــش حقــوق بشــر، فســاد و اقدامــات مخــرب و برهــم 
ــه  ــه ب ــران ک ــردم ای ــران« از »م ــم ای ــط رژی ــور توس ــارج از کش ــات در خ ــده ی ثب زنن
صــورت متعهدانــه در تظاهــرات مشــروع و مســالمت آمیــز بــر ضــد رژیــم فاســد و 

ــرد. ــت ک ــد« حمای ــرکت کردن ــرکوبگر ش س
ــارج  ــرض خ ــادی و معت ــردم ع ــرل م ــا از کنت ــد فض ــخص ش ــه مش ــود ک ــا ب اینج
شــده اســت و اعتــراض بــه حــق مردمــی بــرای اغــراض خاصــی مهندســی شــده 
اســت و عــده ای قصــد دارنــد بــا ســوء اســتفاده از اعتراضــات، صــف بندی هــا را 

بــه هــم بزننــد. 
ــات  ــن مطالب ــد بی ــد بای ــد کردن ــی ۱۹ دی تاکی ــدار عموم ــالب در دی ــر انق رهب
صادقانــه و بــه حــق مــردم و حــرکات وحشــیانه و تخریبگرانــه یــک گــروه تفکیــک 
قائــل شــد و بــه دولــت آمریــکا هشــدار دادنــد کــه ایــن حرکــت بی جــواب نخواهد 

مانــد.
بــا ادامــه درگیری هــا، مــردم شــهرهای درگیــر اعتــراض طــی روزهــای مختلــف 
و بــه صــورت خودجــوش و بــا راه پیمایــی بعــد از نمــاز جمعــه،  صــف خــود را کــه 
معتــرض معیشــتی بودنــد، از فتنــه گــران جــدا و اعــالم کردنــد پــای انقــالب خــود 
ایســتاده اند. امــا معلــوم نشــد اعتــراض معیشــتی خــود را باید در کــدام پــازل بچینند 
ــه  ــورد توج ــد م ــع بای ــان موق ــه هم ــئله ای ک ــود. مس ــی نش ــام مهندس ــه نظ ــه علی ک
ــدم  ــد و ع ــن رون ــه ای ــورت ادام ــه در ص ــود ک ــن ب ــت ای ــرار می گرف ــام ق ــران نظ س
بســتر ســازی بــرای اعتــراض، شــاید دیگــر مــردم کنشــی در مقابــل ایــن مهندســی 
از خــود نشــان ندهنــد؛ اتفاقــی کــه ســال ۹۸ شــاهدش بودیــم و صف بندی هــا بــه 

وضــوح ســال ۹۶ صــورت نگرفــت.

تاریخ نگار اعتراضات معیشتی]۳[

اعتراضات سال ۹۶
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مقولــه ی اعتــراض و نقــد بــه حاکمیــت در طــول ســالیان درازی کــه شــیعیان همــواره 
در انــزوا بودنــد، عمــًا معانــی متفاوتــی بــه خــود گرفتــه اســت؛ عــده ای از علمــا مــدارا 
و تقیــه در تمــام شــرایط بــرای آنهــا اولویــت اول بــوده و بالــکل ایــن مســئله را سانســور 
ــت را  ــم و ســتم دســتگاه حاکمی ــام)ره(، ظل ــد ام ــم مانن ــا ه ــده ای ازعلم ــد. ع کرده ان
ــدازی  ــه ی انقــاب و بران ــا بیشــتر جنب ــرای آن ه ــد ب ــراض و نق ــه اعت ــده و مقول برنتابی
حاکمیــت را پیــدا کــرده و معنــای اصاحــی خــود را از دســت داده اســت. امــا اگــر 
بخواهیــم مفهــوم اعتــراض را بــه معنــای اصــاح از درون و نقــد عملکــرد حاکمیــت 
بررســی کنیــم، بــه ناچــار بــه جــز تاریــخ انقــاب اســامی دوران دیگــری را بــه ســختی 
می توانیــم بیابیــم؛ چــرا کــه شــیعیان بیشــتر بــه دنبــال قیــام و انقــاب بودنــد تــا اعتــراض 

و اصــاح. 
امــا آنچــه کــه حائــز اهمیــت اســت، جایــگاه اعتــراض اســت. جایگاهــی کــه »َجهــِر 
ــد  ــر خداون ــه در نظ ــن مقول ــه ای ــی اگرچ ــود. یعن ــز می ش ــرای آن جای ــز ب ــوء« نی بالس
ناخوشــایند اســت، ولــی فقــط یــک نفــر از ایــن مقولــه اســتثناء می شــود و آن مظلــوم 
ــد  ــه در فرآین ــد ک ــارف می فرمای ــدون تع ــرآن ب ــم در ق ــد ه ــع خداون ــت. در واق اس
ــن  ــرز ای ــا م ــد)1(. ام ــرات نمی کنن ــوا خی ــم شــده حل ــه آن ظل ــراِض کســی کــه ب اعت
مســئله شــاید از خــودش مهم تــر باشــد، اصــًا دعــوا بــر ســر همیــن حــدود اســت. آنچه 
کــه از قــرآن می فهمیــم ایــن اســت کــه مســئله و شــخص در اعتــراض مــورد مناقشــه 
نیســت و آنچــه کــه حائــز اهمیــت اســت نــوع اعتــراض اســت و آن را تــا وقتــی کــه بــه 
مرحلــه محاربــه و بغــی نرســد مجــاز می دانــد. امــا در بســیاری از مــوارد می بینیــم کــه 

وز وز،  درد امر زخم دیر
به قلم مهدی بهمن آبادی
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اعتراضــات در جمهــوری اســامی بــه چنــد صــد کیلومتــری محاربــه هــم نمی رســد. 
در واقــع بــرادران امنیتــی خیلــی ســریع بــه شــعار پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت عمــل 
می کننــد و اکثــر اوقــات نهایتــاً بــا چنــد شــعار کــه آن را رادیــکال می نامنــد کاســه ی 

ــز می شــود. صبرشــان لبری
ــر ایــن  ریشــه ی ایــن کم صبــری دســتگاه های امنیتــی در چیســت؟ شــاید ســوال بهت
باشــد کــه بــه رســمیت شــناختن مســئله ی اعتراضــات مردمــی اصــًا چــه ضــرورت و 
اهمیتــی دارد؟ حداقــل آنچــه کــه بــرای مــا واضــح اســت اینســت کــه دســتگاه امنیتــی 
و مجموعــه ی حاکمیــت هیــچ اهمیــت و ضرورتــی بــرای ایــن امــر قائــل نیســتند. شــاید 
یــک دلیلــش نبــود الزامــات قانونــی کافــی بــرای ایــن امــر باشــد؛ ولــی ایــن انــگاره 
ــه تقلیــل مســئله می انجامــد تــا ریشــه ی آن. اگرچــه اصــل 27 قانــون اساســی  بیشــتر ب
تــا االن بــه کلیشــه ای تبدیــل شــده کــه بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نمی تــوان 
ــا  ــا همیــن قانــون دســت و پ نمونه هایــی از اجــرا شــدن آن را بــه خاطــر آورد، ولــی ب
شکســته و چنــد تبصــره و الحاقیــه، خــود را بگذاریــد جــای کســی کــه می خواهــد در 
وزارت کشــور مجــوز تجمعــی را صــادر کنــد ! بــرای شــما هیــچ الــزام قانونــی وجــود 
نــدارد، اگــر در طــول 30 ســال خدمــت خــود حتــی یــک مجــوز هــم صــادر نکــرده 
باشــید. اصــًا چــرا بایــد صــادر کنیــد وقتــی کــه بــا امضــای شــما هــزاران مســئولیت 
ــدارد؟! راحت تریــن راه ایــن اســت  برگردنتــان اســت و هیــچ آورده ای هــم برایتــان ن
کــه مجــوز ندهیــد. بلــه، در نــگاه یــک بعــدی بــه امنیــت و تحلیــل اعتراضــات مردمــی، 
فقــط در پارادایــم سیاســی و امنیتــی، هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه شــما اعتراضــی را 
بــه رســمیت بشناســید؛ هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد بــرای گروهــی مجــوز تجمــع صــادر 
ــا شــروع کوچک تریــن جرقــه از اعتــراض  ــدارد کــه ب کنیــد و هیــچ دلیلــی وجــود ن

فــوراً خاموشــش نکنیــد.
اگــر حاکمیــت، جامعــه را بــه عنــوان توده ای از مــردم در نظــر بگیرد که بــه نظر همین 
طــور اســت، طبیعتــاً این گونــه رفتارهــا قابــل توجیــه اســت؛ چــرا کــه در ایــن نــوع نگاه، 
شــما راه اصــاح را از بــاال و بــا اعمــال اوامــر دســتوری بــه جامعــه ی ربات گونــه ای کــه 
ــه در آن  ــه راهــی کــه جامع ــد نســبت ب ــر می بینی ــدارد، بســیار هموار ت ــچ اراده ای ن هی
بــه مثابــه انســانی بــا اراده اســت. انســانی کــه قابلیــت دیالــوگ دارد، انســانی کــه فهــم 

متقابــل دارد و از همــه مهم تــر انســان دارای روحــی کــه زخم هــای فــراوان دارد.
پاشــنه آشــیل مســئله همین جاســت کــه بــرای حاکمیــت اهمیــت اعتراضــات مردمــی 
بــه عنــوان یــک مســئله ی اجتماعــی فهــم نشــده و انــگار همتــی هــم وجــود نــدارد کــه 
درک شــود و دربــاره ی آن گفتگــو شــکل بگیــرد و آن را بــه شــدت مســموم می دانــد. 
ــرون  ــا بی ــدن جامعــه اســت، زخمــی کــه ب ــی ب ــن اعتراضــات زخــم عفون ــع ای در واق
ــا پانســمان کــردن آن، فقــط  ــت ب ــی حاکمی ــر می شــود ول ــت آن تطهی ــن عفون ریخت

ــرد. ــدن را در برمی گی ــج تمــام ب ــه تدری ــت آن ب ــدد و عفون روی زخــم را می بن

ُ َسِمیًعا َعلِیًما )النساء/148( وِء مَِن الَْقْوِل إاِلَّ َمن ُظلَِم َوَکاَن اهللَّ ُ الَْجْهَر بِالسُّ 1. الَّ یُِحبُّ اهللَّ
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خســته از مســیر طوالنــی و و ناراحــت از دســت ردی کــه خانــواده ی مقتــول به خاطر 
تــرس بــه ســینه ام زدنــد، دوربین هــا را روی زمیــن گذاشــتم و بــه نرمــی صندلــی پنــاه 
بــردم. کاش می توانســتم الاقــل درد آن طفــل بیچــاره را نشــان دهــم. چــرا بایــد او کــه 
پــدرش را کشــته اند؛ اینگونــه رهــا شــود و کســی را پاســخگوی یتیــم شــدنش نیابــد. 
ــای حقیقــی، فکــر پریشــان مــرا پناهنــده ی  ــی و دردهــای دنی خســتگی، نرمــی صندل
دنیــای مجــازی کردنــد. آه کــه در دنیــای مجــازی هــم تنهــا اینســتاگرام را برایمــان 

گذاشــته اند.
- با بابام بازی می کردم.

- چه بازی هایی؟
- فوتبال، شطرنج...

گریــه امــا اجــازه ادامــه دادن نمی دهــد. موســیقی پخــش می شــود و خــاک ســرخی 
ــز  ــد. لن ــیخ می کن ــده ای س ــر بینن ــن ه ــه ت ــو ب ــر م ــک پس ــره ی اش ــا می کند.قط ــه پ ب
دوربیــن را محــرم نمی دانــد و ســعی دارد دور از چشــم دوربیــن آهســته گریــه کنــد؛ 
امــا صــدای هــق هــق کــودک او را لــو می دهــد. مــادر کــودک می گویــد کــه پســرش 
ــواب  ــای اول در خ ــه روزه ــد ک ــه می ده ــدرش. ادام ــد پ ــت؛ مانن ــو دار اس ــی ت خیل
ــدرش  ــا پ ــردن ب ــت بازی ک ــازه وق ــه ت ــری ک ــان پس ــادر از زب ــده. م ــوس می دی کاب
ــم  ــن غ ــه: م ــد ک ــل می کن ــده نق ــواده اش ش ــه و خان ــرد خان ــاال م ــا ح ــود ام ــیده ب رس
ــم. ــازی کن ــا او ب ــم و ب ــدرم را ببین ــم پ ــچ وقــت نمی توان بزرگــی دارم. مــن دیگــر هی

به نام حق... آقای قاضی!
به قلم سیدحسین هاشمی  
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آبــان 98 بــود کــه داغ شــهادت پــدر جــان کــودک را ســوزاند. ماننــد ایــن بچه هــا 
کــم نیســت. بچه هایــی کــه پدرشــان حیــن اعتراضــات مــردم بــه گرانــی یــک  شــبه ی 
بنزیــن توســط آن دســته انــدک از مــردم کــه مــردم نبودند، بــه قتــل رســیده اند؛ قاتان 
ــر قصاصشــان را  ــد و بعضــاً خب ــدر خــود را در دادگاه هــا و جامعــه محکــوم دیده ان پ
شــنیده اند. دســت قــوه ی قضاییــه را بــرای محاکمــه و مجــازات اشــرار می بوســیم امــا 
ایــن باعــث نمی شــود کــه نگوییــم جنــاب قــوه قضاییــه! چــرا آن کــودکان غریــب و 
یتیمــی کــه پدرهــای بی گناهشــان توســط نیــرو هــای امنیتــی و خــودی، در اعتراضــی 
کــه بــه اغتشــاش تبدیلــش کردنــد، بــه اشــتباه کشــته یــا زخمــی شــدند، نبایــد روی 
محاکمــه را بــرای قاتــان و ضاربــان پــدران خــود ببیننــد؟ چــرا آن هایــی کــه از مــردم 
بودنــد نبایــد بداننــد چــه کســی عزیزشــان را کشــته اســت؟ چــرا تیــغ عدالــت بــرای 
ــه ایــن بزرگــی کرده انــد تیــز نمی شــود؟ برایتــان ســخت  قاتــان آن هــا کــه اشــتباه ب
اســت پیــدا کــردن قاتــان آن هــا؟ یــا چــون اشــتباه خودمــان جــان آن هــا را گرفتــه 
بــه سراغشــان نمی رویــد؟ کــدام منطــق ایــن رفتــار دو گانــه را قبــول دارد و عدلــش 

می خوانــد؟
یــا اصــًا چــرا هیچ کــدام از آن مســئوالنی را که تــا روز قبل از 24 آبــان در روزنامه ها 
و شــبکه های اجتماعــی و حتــی در صــدا و ســیما، بــه مــردم اطمینــان از گــران نشــدن 
ــد؟  چــرا  ــد، محاکمــه نمی کنی ــاره آن را گــران کردن ــه یکب ــی ب ــد ول ــن می دادن بنزی
مســئوالنی در بدنــه ی حاکمیــت وجــود دارنــد کــه بــا تصمیمــات خــود جــان چندیــن 
آدم بی گنــاه را می گیرنــد، بــرای نظــام و رهبــری هزینــه می تراشــند، ضررهــای 
گزافــی بــه بیت المــال وارد می کننــد و کشــور را بــه ســوی بی امنیتــی ســوق می دهنــد؛ 

در حالــی  کــه قــوه ی قضاییــه ســراغ حتــی یکــی از آن هــا هــم نمــی رود؟
چــرا مســئوالن قــوه قضاییــه و دیگــر ارگان هــای مســئول تــا مدت هــا، مهــر خاموشــی 
بــر دهــان می زننــد و نــه آمــاری از کشــته ها و زخمی هــا می دهنــد و نــه بــه ســوال های 
مــردم پاســخگو هســتند؟ از دولتی هــا کــه اگــر انتظــار می رفــت، آتــش بــه اختیارشــان 
ــی چی ها  ــه بی بی س ــوالن دادن ب ــازه ی ج ــکوتتان اج ــا س ــرا ب ــما چ ــد؛ ش داده نمی ش
ــوری  ــر جمه ــد و ب ــره می خورن ــمنان جی ــب دش ــه از جی ــد ک ــی می دهی و مزدوران
ــه  ــا ب ــد ت ــرار دادی ــت ق ــرض تهم ــامی را در مع ــام اس ــرا نظ ــد؟ چ ــامی می تازن اس

واســطه ی آن بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه ی مردمــی نظــام بــه بــاد فنــا رود؟

- اآلن آخر مصاحبه است. با پدرت صحبت کن.
- سام بابا...

قلــب زخم خــورده ی کــودک کــه حــاال قــاب عکســی از پدر شــهیدش را در دســت 
دارد؛ بیــش از یــک ســام گفتــن بــه او امــان نمی دهــد؛ تــاب نمــی آورد و گریــان بــه 
ــدر داشــتن از  ــرد. او حــاال یــک ســال اســت کــه مــزه ی پ ــاه می ب دامــان مــادرش پن

زیــر زبانــش رفتــه اســت.کام ملــت هــم حــاال یــک ســالی هســت کــه تلــخ گشــته.
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اخبــار  صــدر  در  منطقــه ای  نــام   ،۹۹ خــرداد  ســوم  شــنبه 
ــای  ــه ج ــت ب ــه می توانس ــت ک ــرار گرف ــف ق ــای مختل خبرگزاری ه
شــناخته شــدن بــه بی آبــی، بــه داشــتن ۳۰۰ چــاه نفــت معــروف شــود. 
ــه  ــدام ب ــان اق ــدن صدایش ــنیده ش ــد ش ــه امی ــش ب ــه مردم ــه ک غیزانی
ــی از  ــد، در حال ــه  کردن ــی اهواز-رامهرمز-امیدی ــاده ترانزیت ــتن ج بس
بی آبــی رنــج می بــرد کــه در ۳۰ کیلومتــری پرآب تریــن رودخانــه 
ــس  ــال های ۸۳ و پ ــه س ــه ب ــکالت آب غیزانی ــرار دارد! مش ــور ق کش
ــت  ــه عل ــه ب ــی ک ــردد. طرح ــه برمی گ ــه منطق ــانی ب ــرح آبرس از ط
انجــام نادرســت آن، بــه شــش مــاه نکشــیده بــا شکســتگی لوله هــا، 
محرومیت هــای طوالنــی مــدت از آب را بــرای ایــن منطقــه  بــه 
دنبــال آورد. در ســال ۹۵ و انــدک زمانــی پــس از انتصــاب غالمرضــا 
شــریعتی بــه عنــوان اســتاندار خوزســتان، وی در بازدیــد از روســتاهای 
ایــن بخــش وعــده داده بــود ظــرف ســه مــاه مشــکل آب شــرب ایــن 

ــد. ــق نش ــده محق ــن وع ــی ای ــود ول ــل می ش ــتاها ح روس
ــده ای  ــه، ع ــن منطق ــه ای ــانی ب ــامان آبرس ــت نابس ــه وضعی در نتیج
ــدا  ــه در ابت ــد ک ــراض زدن ــه اعت ــت ب ــاده دس ــتن ج ــا بس ــی ب از اهال
ــه  ــس ب ــدام پلی ــی و اق ــای انتظام ــا نیروه ــردم ب ــری م ــت درگی ــه عل ب
اســتفاده از گلوله هــای ســاچمه ای پالســتیکی عــده ای مجــروح 
ــی  ــروی انتظام ــردم و نی ــن م ــای بی ــا گفتگوه ــا ب ــا نهایت ــدند. ام ش
یافــت و ســیل  پایــان  پیگیــری مشــکل آب، تجمــع  و وعــده ی 
واکنش هــا بــه ایــن اتفــاق شــروع شــد. بالفاصلــه قائــم مقــام آبفــای 
ــریعتی  ــه را داد. ش ــه هفت ــا س ــرف دو ت ــانی ظ ــده ی آبرس ــتان وع اس
ــا عذرخواهــی از مــردم، از تامیــن آب شــرب پایــدار ظــرف مــدت  ب
یــک مــاه خبــر داد. رییــس جمهــور طــی دســتوری رفــع مشــکل آب 
ــده  ــد. نماین ــتار ش ــرو خواس ــر نی ــرداد را از وزی ــای خ ــا انته ــه ت غیزانی
ــه  ــه رفت ــن حادث ــادت از مجروحی ــه عی ــتان ب ــه در خوزس ــی فقی ول
ــده ی  ــی، وع ــئولیت اجرای ــتن مس ــده داش ــدم عه ــر ع ــد ب ــا تاکی و ب
پیگیــری حــل مشــکل را داد. بنیــاد مســتضعفان از تخصیــص ۲۰ 
میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل پــروژه آبرســانی بــه منطقــه غیزانیــه خبــر 
ــا تانکــر را آغــاز کــرده  داد. گروه هــای جهــادی مختلــف آبرســانی ب
و جنبــش دانشــجویی شــروع بــه مطالبــه از نهادهــای مختلــف بــرای 

ــرد. ــکل ک ــاختن مش ــرف س برط
ــروژه آبرســانی توســط آبفــا  ــا اعــالم تکمیــل فــاز اول پ ۲۵خــرداد ب
کــه بــه گفتــه ی شــریعتی ســال ۹۶ آغــاز شــده بــود و ادعای دسترســی 
ــا ۵۰  ــی ت ــاز نهای ــام ف ــده ی اتم ــه آب، وع ــه ب ــردم غیزانی ــاعته م ۲۴ س
روز بعــد داده شــد. امــا بــه ســرعت نادرســت بــودن ادعاهــا مشــخص 
شــد. دسترســی ۲۴ ســاعته ای وجــود نداشــت و برخــی مناطــق حتــی 
چنــد روز یــک بــار هــم دسترســی نداشــتند! نهایتــا ۵ مــرداد قــرارگاه 
ســازندگی خانم االنبیــا خبــر از آغــاز عملیــات تکمیــل طرح آبرســانی 
ــرد. در  ــالم ک ــام آن را اع ــهریور اتم ــه داد و ۱۸ ش ــش غیزانی ــه بخ ب
صورتــی کــه همچنــان گــزارش دقیقــی از رفــع مشــکل و وضعیــت 

آبرســانی در دســت نیســت.

تاریخ نگار اعتراضات معیشتی]۴[

غیزانیه

۲۰

درباه این متن نظر دهید!

https://vrgl.ir/jqMWA


فهرستصفحه

ــه گانه  ــوای س ــی ق ــور هماهنگ ــه منظ ــی)ره( ب ــام خمین ــگ، ام ــه ی جن در بحبوح
ــتور  ــدارکات، دس ــن ت ــا و تأمی ــتیبانی جبهه ه ــت پش ــه وضعی ــیدگی ب ــرای رس ب
تأســیس شــورای عالــی پشــتیبانی جنــگ را صــادر کــرد. ریاســت ایــن شــورا بــر 
عهــده ی رئیس جمهــور بــود و رؤســای دو قــوه ی دیگــر او را در ایــن امــر یــاری 
می کردنــد. ســایر اعضــای شــورا نیــز توســط خــود امــام تعییــن شــدند. تصمیمــات 

شــورا تــا پایــان زمــان جنــگ، از طــرف امــام، الزم االجــرا اعــام شــد.
بــا بــه وجــود آمــدن شــرایط جنــگ کــه اینبــار نــه یــک درگیــری نظامــی بلکــه 
نبــردی اقتصــادی و بــه ســردمداری وزارت خزانــه داری آمریــکا بود، رهبــر انقاب 
بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای آمریــکا و حــل مشــکات اقتصــادی داخلــی، دســتور 
ــا  ــن راســتا ب ــد و در ای ــاق جنــگ اقتصــادی را دادن ــوان  ات ــه عن تشــکیل نهــادی ب
پیشــنهاد رئیــس جمهــور بــرای ایجــاد شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران 
قــوا موافقــت کردنــد. مصوبــات ایــن شــورا الزم االجراســت چــرا کــه بــه فرمــان 
رهبــر انقــاب، اختیــارات الزم بــه ایــن شــورا تنفیــذ شــده اســت؛ بنابرایــن نهــادی 
ــوا در  ــران ق ــورای س ــا ش ــاف آی ــن اوص ــا ای ــی دارد. ب ــت قانون ــه وجاه ــت ک اس

تضــاد بــا جمهوریــت نیســت؟
مطابــق اخبــار، 10 نفــر از قــوه ی مجریــه، 4 نفــر از قــوه ی مقننــه و 3 نفــر از قــوه ی 
ــن ســازوکار تعریــف  ــا ای ــد. ب ــل می کنن ــن شــورا را تکمی ــه کرســی های ای قضائی
شــده، دولــت می توانــد مصوبــات خــود را بــدون در نظــر گرفتــن نقــش مجلــس از 

شورای ناهماهنگی سران
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طریــق ایــن شــورا اجرایــی کنــد. جنجالی تریــن تصمیــم ایــن شــورا یعنــی افزایــش 
ــا انتقــاد  ــار ب ــر ایــن مدعاســت. مســئله ای کــه چندیــن ب قیمــت بنزیــن، شــاهدی ب

ــرو شده اســت. ــدگان مجلــس روب نماین
ایــراد مهــم دیگــر، عــدم شــفافیت ســاختار و ســازوکار تصمیمگیــری ایــن 
ــن  ــش را در ای ــه ی دلخواه ــد مصوب ــت می توان ــه دول ــوری ک ــه ط ــت؛ ب شوراس
شــورا تصویــب کنــد و بــه نــام تصمیــم ســه قــوه اعــام کنــد؛ یــا اینکــه یــک قــوه 
ــه  ــی را ب ــی عموم ــو اینکــه نارضایت ــه باشــد، ول ــب مصوب ــق تصوی در جلســه مواف
دنبــال دارد، امــا بعــداً اعــام کنــد کــه مخالــف بــوده اســت. مــوارد عجیبــی کــه 

ــم. ــاهد آن بودی ــن ش ــش قیمــت بنزی ــان افزای در جری
تشــابه شــرایط جنگــی ســال 97 بــا دهــه 60 و تشــکیل نهــادی بــه ماننــد شــورای 
ــی  ــم عقای ــکا، تصمی ــگ آمری ــاق جن ــا ات ــه ب ــرای مقابل ــاع ب ــتیبانی دف ــی پش عال
ــل  ــارات شــورا، از تبدی ــا روشــن کــردن ســاختار و اختی ــد ب ــا بای و بجاییســت؛ ام
شــدن ایــن نهــاد بــه حیــاط خلــوت دولــت کــه می توانــد بــه واســطه ی آن مجلــس 

ــد، جلوگیــری کــرد. ــون را دور بزن و قان

نبض را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

درباه این متن نظر دهید!
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