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ــی  ــد اعتراض ــرا بای ــیر چ ــن تفاس ــا ای ب
صــورت بگیــرد؟ 

ــام  ــرای نظ ــا ب ــد م ــاس کردن ــون احس چ
ــا را  ــا کســی صــدای م ــم ام ــه می دهی هزین
ــار  ــار فش ــن ب ــی ای ــگار کس ــنود. ان نمی ش
بــر گــردن مــردم را نمی بینــد. آن هــم 
ــت. ــاوت اس ــه 60 متف ــا ده ــه ب ــاری ک  فش

درگیــری در کــف خیابــان حکــم رینــگ بوکــس 
ــف  ــه تنهــا گروه هــای مختل ــری ک را دارد. درگی
از مــردم، نیروهــای امنیتــی و نیروهــای خارجی، 
بازیگــران آن هســتند. در واقــع آن چیــزی کــه 
ــور  ــت، حض ــدن اس ــرار نش ــی و تک ــل بررس قاب
ــه در کشــور نیســت. مــا اینجــا  نیروهــای بیگان
ــور  ــده در کش ــیار پیچی ــه ی بس ــک الی ــا ی ب
ــه  ــاح آن را الی ــه اصط ــه ب ــتیم ک ــرف هس ط

می نامیــم.  تصمیم گیــری 

ضمانــت اجــرای قانــون، در تمهیدی ســت که 
بــرای عقــاب و مجــازات خدشــه کنندگان آن 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. چــه اگر نباشــد 
ایــن عقــاب بــرای پایمــال کــردن بایســته ها 
و ارزش هــا، دیگــر ســنگ روی ســنگ بنــد 
نمی شــود. مــا امــا مســئله را بــه کلی 

ــد. ــور؟ بخوانی ــم؛ چط ــون کرده ای واژگ

اینجــا در ایــران، دانشــجو بیــش از هــر چیز 
و از ســال ها پیــش، معتــرض بــوده اســت. به 
رژیم شــاه، بــه بنی صــدر، بــه ســرمایه داری، 
بــه نــگاه امنیتــی، بــه تحجــر، بــه غربزدگی، 

بــه مذاکــره، بــه عــدم مذاکــره، و حــاال؟

 امنیــت انــواع گوناگونــی از جملــه امنیــت 
ــره  ــواده و غی ــی، خان ــی، اجتماع ــردی، عموم ف
ــت  ــا امنی ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک دارد ک
اجتماعــی اســت. مشــخصا بــرای ایجــاد امنیــت 
اجتماعــی در یــک جامعــه بایــد افــکار عمومــی 
توســط دولــت کنتــرل و بــه آن بهــا داده شــود 
ــج  ــش رن ــا از فقدان ــن روزه ــه ای ــئله ای ک . مس

ــی . ــکار عموم ــه اف ــه ب ــم؛ توج ــی بری م
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سپیدار
بازگشت به فهرست

اقدام علیه امنیت ملی
سردبیرمحمدامین احمدیسرمقاله

ــورد  ــردن در م ــت ک ــم، صحب ــه می گیری ــان 98 فاصل ــه آب ــر چــه از اصــل واقع ه
ــه مــرور تصمیمــاِت پشــت  آن ســخت تر می شــود. ســخت تر از ایــن جهــت کــه ب
ــوم  ــردد و عم ــرح می گ ــف مط ــراد مختل ــط اف ــان، توس ــته در آن زم ــای بس دره
مســئولین ســعی بــر برائــت از اتفاقــات رخ داده دارنــد. بــر اســاس گفتــه ی رییــس 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس دهــم، حــدود 230 نفــر در اتفاقــات آبــان کشــته 
ــد و حــدود 20 درصــد  ــر بوده ان ــی حــدود 6 نف ــای رســمی امنیت شــده اند. نیروه
از جانباختــگان در قالــب نیروهــای عمل کننــده بــرای نظــم و امنیــت بوده انــد. در 
ایــن آمــار همچنیــن تعــداد مجروحیــن اتفاقــات ســال 98 حــدود 2000نفــر ذکــر 
شــده و مجروحیــن نیروهــای امنیتــی و نظامــی بیــش از 5000 نفــر اســت. اگرچــه 
تحلیــل واقعــه ی آبــان بــه راحتــی میســر نیســت؛ امــا آن چــه کــه بیشــتر جامعــه 
ــت. از  ــور اس ــی در کش ــران امنیت ــد روز بح ــدن چن ــد، حاکم ش ــر دارن ــاق نظ اتف

امنیــت اقتصــادی تــا اجتماعــی. 

ــا  ــه تنه ــری ک ــس را دارد. درگی ــگ بوک ــم رین ــان حک ــف خیاب ــری در ک درگی
ــران  ــی، بازیگ ــای خارج ــی و نیروه ــای امنیت ــردم، نیروه ــف از م ــای مختل گروه ه
آن هســتند. در واقــع آن چیــزی کــه قابــل بررســی و تکــرار نشــدن اســت، حضــور 
نیروهــای بیگانــه در کشــور نیســت. مــا اینجــا بــا یــک الیــه ی بســیار پیچیــده در 
ــم.  ــری می نامی ــه تصمیم گی ــاح آن را الی ــه اصط ــه ب ــتیم ک ــرف هس ــور ط کش
بــاالی  هزینــه  فهــم  واقــع  در  و  در کشــور  تصمیم گیــری  الیــه ی  اصــاح 
ــک  ــه ی تاری ــی، نقط ــات عال ــطوح مقام ــا در س ــور، خصوص ــری در کش تصمیم گی

اســت. تصمیم گیری هــا 

در ایــن مرحلــه بهتــر اســت چالش هــای مختلفــی کــه در ایــام آبــان بــا آن روبــرو 
بودیــم را بطــور خاصــه بررســی کنیــم.

1- فشــارهای اقتصــادی بــر زندگــی مــردم کــه در اثــر تــورم ایجــاد شــده اســت.
)نارضایتــی عمومی(

2- فشــارهای تحریمــی بــر کشــور و کاهــش فــروش نفــت و بــه دنبــال آن کســری 
بودجــه قابــل توجه.)ایجــاد درآمدهــای پایدار(

ــاد  ــورد ایج ــی در م ــورهای خارج ــای کش ــکار مقام ه ــای آش ــود تهدیده 3- وج
ــوری اســامی. ــان جمه ــه اصطــاح پای ــا ب آشــوب ی

4- تنش در سطح جریان های اصلی سیاسی کشور پس از انتخابات 96.

جزییــات ایــن لیســت تقریبــا از حوصلــه عمومــی خــارج اســت؛ امــا اگــر همیــن 
ســرنخ ها را دنبــال کنیــم بــه یــک اشــتباه در الیــه ی کان تصمیم گیــری 

می رســیم. 

ــری در  ــن تصمیم گی ــات ای ــا تبع ــس ب ــت و مجل ــت دول ــوان گف ــع می ت در واق
ــا توجــه بــه نظــر مجلــس کــه در  ســطح کشــور بــه خوبــی آگاه بودنــد. دولــت ب
برنامــه ششــم توســعه آمــده، قــادر بــه افزایــش نــرخ حامل هــای انــرژی می باشــد؛ 
البتــه یــک شــرط کلــی و غیرقابــل اندازه گیــری بــه نــام »ماحظــات اجتماعــی و 
ــا  ــان را دارد ت اقتصــادی« دارد کــه بنظــر می رســد بیشــتر حکــم ســوپاپ اطمین

یــک شــرط عقانــی.

از طرفــی از ابتــدای ســال 1398 بحث هایــی در مــورد افزایــش قیمــت بنزین مطرح 
بــود؛ امــا مجلــس در یــک خــا هویتــی، نقــش خــود را در ســطح تصمیم گیــری 
کشــور فرامــوش می کنــد. ایــن خــا تقریبــا تــا پایــان عمــر مجلــس دهــم وجــود 
دارد. از طرفــی بنظــر می رســد دولــت از پیامدهــای ایــن تصمیــم خــود بــه خوبــی 
ــرد. در  ــو نمی ب ــی موجــود جل ــم خــود را از مجــاری قانون ــرا تصمی آگاه اســت؛ زی
واقــع دولــت بــه ایــن جمع  بنــدی رســیده اســت کــه خــود نمی توانــد پیامدهــای 
تصمیمــی کــه گرفتــه اســت را جبــران کنــد، بنابرایــن بــه یــک عــزم همگانــی نیــاز 

دارد کــه خــب شــورای ســران قــوا، بهتریــن گزینــه اســت.

در ایــن واقعــه تاریخــی مــا بــا یــک تصمیم گیــری بــا آگاهــی از عواقــب آن روبــرو 
ــت  ــی حکوم ــه اصل ــک وظیف ــال در ی ــه اخت ــر ب ــه منج ــی ک ــتیم. پیامدهای هس
ــود. در واقــع  ــت در ابعــاد مختلــف می ش ــن امنی ــردم یعنــی تامی در برابــر م
ــاال در راس  ــه احتم ــود ک ــم خ ــای تصمی ــی از پیامده ــا آگاه ــس ب ــت و مجل دول
آن ناآرامــی اجتماعــی، برهــم خــوردن امنیــت عمومــی اســت، اقدامــی را در یــک 
ــا  شــورا رقــم می زننــد. در واقــع حکمــی کــه بســیاری از افــراد در جامعــه چــه ب
ــار  ــده اند، این ب ــم ش ــا ، آن مته ــا آن ه ــاط ب ــدون ارتب ــه ب ــگان چ ــاط بیگان ارتب
ــی  ــا نظارت ــک خ ــت در ی ــد. در نهای ــری رخ می ده ــاختار تصمیم گی ــک س در ی
ــا  ــک شــورا ب ــی، وجــود ی ــودن مقصــر اصل ــر تصمیمــات، همینطــور آشــکار نب ب
ســاختاری مبهــم و نبــود پاســخگویی از طــرف تصمیم گیــران منجــر بــه اقدامــی 
ــتوانه  ــی و پش ــت عموم ــه امنی ــدی ب ــیب ج ــی اش آس ــه خروج ــت ک ــده اس ش
ــا  ــن اســت: ت ــد ای ــخ می مان ــه بی پاس ــوالی ک ــوده اســت. س ــت ب ــی حاکمی مردم
ــی  ــارت قانون ــدون نظ ــری، ب ــی در تصمیم گی ــری و کوتاه ــی تصمیم گی ــه زمان چ
ادامــه خواهــد داشــت و حسابرســی ویــژه ای بــرای مســئوالن در کشــور نخواهیــم 

داشــت؟

ــتیم؛ اول  ــرو هس ــزاره روب ــا دو گ ــری ب ــه ی کان تصمیم گی ــا در الی ــع م در واق
اینکــه تصمیــم  گرفتــه شــده بــا آگاهــی کامــل نســبت پیامدهــای آن اتفــاق افتــاده 
اســت. در ایــن صــورت قصــور حتمــی و در نهایــت بنظــر عادالنه تریــن کار، اقــدام 
ــه  ــت. دوم اینک ــرا اس ــن ماج ــی ای ــران اصل ــرای تصمیم گی ــکیل دادگاه ب ــه تش ب
ــه پیامدهــای امنیتــی و آشــوب زا  ــدون آگاهــی نســبت ب تصمیــم گرفتــه شــده ب
بــودن ایــن تصمیــم اســت. در ایــن صــورت نیــز بدیهــی اســت کــه تصمیم گیــران 
هیــچ آگاهــی نســبت بــه امنیــت ملــی، بویــژه در ایــران، ندارنــد؛ پــس صاحیــت 

ــد داشــت. ــز نخواهن ــری در ســطح کان را نی تصمیم گی

در نهایــت بنظــر می رســد تصمیم گیــران کــه خــود دهــه 60 را بــه چشــم 
دیده انــد، آگاهــی ندارنــد کــه تامیــن کننــده ی اصلــی امنیــت، مــردم هســتند. در 
واقــع بــه لطــف آگاهی هــای دینــی در کشــور، مــردم خطــوط قرمــز را می داننــد؛ 
ــه  ــده ب ــث ش ــه باع ــا آنچ ــن. ام ــه ی بنزی ــران در واقع ــر از تصمیم گی ــل بهت حداق
جــای حاکمیــت بــر اســاس پشــتوانه مردمــی، بــه حاکمیــت بــر اســاس نیروهــای 
نظامــی و انتظامــی دلخــوش کنیــم، فهــم غلــط از مــردم در یــک جامعه ی اســامی 
اســت. جامعــه ای کــه ظهــور و بــروزش براســاس دســتورات الهــی و اجــرای آن بــه 
پشــتوانه ی مردمــی اســت، وقتــی مــردم را از تصمیمــات حــذف می کنــد، احتمــاال 

دل در گــروی اصولــی دیگــر دارد یــا بــه پیامدهــای تصمیماتــش نــادان اســت.
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ــا همــواره  ــی در بزنگاه ه ــد ول ــن ماجــرا نالیدن ــت در ای ــه همــواره از نقــش دول ک
ــا لحــاظ مصلحــت کشــور  ترمــز نقــِد واقعــی دولــت شــدند. ســوم: کســانی کــه ب
ــد و از  ــاری کردن ــه پافش ــن فاجع ــان ای ــش عام ــن نق ــر تبیی ــی ب ــات امنیت و ثب

ــد. ــخن گفتن ــی س ــن روحان ــاً حس ــت اندرکاران خصوص ــه دس محاکم

ــرای  ــاش ب ــف اول و دوم ت ــکال، طی ــه ی رادی ــت مطالب ــت در وضعی طبیعی س
زدودن مشــروعیت از آن بکننــد. همــواره همیــن بــوده و همــواره همیــن هســت، 
لکــن آن چــه امــروز نبایــد فرامــوش شــود، خــِط درســت شــناخت عامــان واقعــی و 
پیگیــری محاکمــه ی آنــان اســت. گذشــتن از ســرمایه ی اجتماعــی از دســت رفته ی 
ــد  ــاور می انجام ــن ب ــکل گیری ای ــه ش ــه ب ــدگان، رفته رفت ــون کشته ش ــام و خ نظ
کــه حتــی اگــر با ایــن فضاحــت وضعیتــی غیرعــادی و پرهزینــه را رقم بزننــد، هیچ 
 پاســخ و برخــوردی در مقابــل خــود نمی بیننــد؛ ایــن یعنــی همــان “ســنِت غلــط”. 
ــز و درشــت اعتراضــات و تجمعــات  ــا ماجراهــای ری ــر، ب ــن چندســال اخی دوم: ای
خیابانــی، قــدری برایمــان تلخــی رقــم زده کــه همیــن حــاال هــم مرورشــان کام مان 
ــای  ــرور تلخی ه ــرور؛ م ــه م ــم ب ــا محکومی ــا م ــی ام ــد. از طرف ــخ می کن را تل
گذشــته بــرای ممانعــت از تلخی هــای آینــده. تماس هــای اولیــه مــردم و ناظمــان 
وضــع موجــود همیشــه پــر هزینــه بــوده و ســطح باالیــی از رادیکالیــزم را تجربــه 
ــد  ــرار نمی گیرن ــابه ق ــی مش ــه در موقعیت های ــود همیش ــای موج ــد. نیروه می کن
و از طــرفی هــم، همیشــه عائــق مشــترک ندارنــد. در میزانســن اعتــراض عــاوه 
ــه دل در  ــی ک ــت. آنان ــخن گف ــم س ــومی ه ــرف س ــوان از ط ــرف، می ت ــر دو ط ب
ــد؛  ــه مبــدا و معــادش ایمــان دارن ــه نحــوی باورمنــد ب گــرو نظامــی دارنــد کــه ب
ــجویی در  ــش دانش ــه جنب ــت ک ــده وظیفه ایس ــری” عم ــا. “میانجی گ ــی م یعن
ــوان  ــان ت ــه معترض ــی ک ــد. در وضعیت ــا کن ــت ایف ــن میبایس ــی چنی بزنگاه های
ــی  ــر دغدغه مندان ــجویان و دیگ ــد، دانش ــود را ندارن ــات خ ــت مطالب ــاِل درس انتق
ــه باشــند.  ــرای مفاهم ــی ب ــد واســط خوب ــرا هســتند، می توانن ــر ماج ــه نظاره گ ک
ــی بنزیــن  ــه صبــح یکشــنبه 26 آبان مــاه. دوروز از اجــرای طــرح گران ــم ب برگردی
ــود.اینجا،  ــترده تر می ش ــه گس ــه رفته رفت ــده ک ــروع ش ــی ش ــذرد. اعتراضات میگ
ــف  ــه ی توق ــدیم و مطالب ــه کار می ش ــت ب ــد دس ــا بای ــه م ــت ک ــان موقفی س هم
ــه  ــس ب ــی” ورود مجل ــی “امکان قانون ــدیم. وقت ــتار می ش ــرح را خواس ــت ط موق
ماجــرا فراهــم بــود تــا بــا مصوبــه ای فــوری طــرح را متوقــف کنــد و تصمیم گیــری 
در ایــن مســئله را از مــدار نادرســت تــک روی دولــت روحانــی خــارج و بــر مــدار 
ــه ی  ــا تجرب ــود؟ م ــی ش ــد از آن چشم پوش ــرا بای ــد، چ ــی برگردان ــت قانون عقانی
در  وقتــی  نکرده ایــم!  فرامــوش  برجــام  ماجــرای  در  را  دولتی هــا  ُکدبــازی 
ــان  ــر زب ــد برجــام ب ــر تایی ــی ب ــری مبن ــد رهب ــِچ تاکی راهروهــای بهارســتان پچ پ
اصحــاِب برجــام زمزمــه می شــد. اگــر امــروز بــا تجربــه ی موجــود بخواهیــم میــان 
ــد  ــق ش ــت محق ــه در واقعی ــه و آنچ ــف مصوب ــرای توق ــس ب ــه ی ورود مجل دوگان
ــر  ــاید فک ــم؟ ش ــاب می کنی ــدام را انتخ ــم ک ــاب کنی ــه انتخ ــم هزین ــا آن حج ب
ــان  ــی برایم ــه ی اول کم ــردن فرضی ــنگین ک ــش و سبک س ــن پرس ــه ای ــردن ب ک
پذیرفتنی تــر کنــد کــه اگــر بنــا بــه برقــراری محکمــه ای باشــد، مــا نیــز بــه اتهــام 

ــی” 2 ــاکت اخوالراض ــیم. “الس ــخگو باش ــد پاس ــکون بای ــی و س بی عمل

در ستــایش محــکمه
کارشناسی ارشد جامعه شناسیمجید قاسمییادداشت

ــان در  ــر منافق ــْم”. اگ ــواْ ِخَالَُک ــاالً وألَْوَضُع ــْم إاِلَّ َخَب ــا َزاُدوُک ــم َمّ ــواْ فِیُک “ْو َخَرُج
ــی  ــر سســتی و ناتوان ــد، جــز ب ــا دشــمن بیاین ــاد ب ــه جه ــد و ب ــار شــما بمانن کن
شــما نخواهنــد افــزود و در میــان صفــوف شــما تفرقــه و تشــتت خواهنــد افکنــد.1

مجــازات  و  عقــاب  بــرای  کــه  تمهیدی ســت  در  قانــون،  اجــرای  ضمانــت 
ــاب  ــن عق ــد ای ــر نباش ــه اگ ــت. ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه کنندگان آن در نظ خدش
ــد  ــنگ بن ــنگ روی س ــر س ــا، دیگ ــته ها و ارزش ه ــردن بایس ــال ک ــرای پایم ب
ــد. ــور؟ بخوانی ــم؛ چط ــون کرده ای ــی واژگ ــه کل ــئله را ب ــا مس ــا ام ــود. م نمی ش

در آبــان ســاِل گذشــته؛ شــورای ســران ســه قــوه، مشــخصاً بــا ســرکردگی دولــت 
حســن روحانــی تصمیــم گرانــی بنزیــن در هیبــت غافلگیرکننــده ای را اجــرا کــرد 
ــا گذشــت  ــان، کشــور وارد چالشــی شــد کــه کمــاکان ب و از ســاعِت صفــِر 24 آب
ــه  ــی ک ــی هنگام ــر عاقل ــد. ه ــزه می کن ــان مزه م ــر زبانِ م یک ســال، تلخــِی آن زی
ــای  ــم آوردن نیازه ــد اقتصــادی در فراه ــت ب ــل وضعی ــه دلی ــردم ب بســیاری از م
ــن  ــد، متوجــه می شــود گــران کــردن قیمــت بنزی ــه زندگــی خــود درمانده ان اولی
ــاس  ــر اجن ــای باالکشــیدن قیمــت دیگ ــه معن ــی ب ــان عموم ــه همــواره در اذه ک
ــه  ــبت ب ــه نس ــاد جامع ــردن آح ــی ک ــوک و عصبان ــل ش ــد عام ــت، می توان اس
ــان  ــران و مجری ــت، تصمیم گی ــبینانه ترین حال ــا در خوش ــود. ام ــئله ش ــن مس ای
ــم آن  را  ــردم ه ــه م ــوش عام ــعور و ه ــن ش ــه میانگی ــه، از درک آنچ ــن مصوب ای
ــا  ــا ب ــری م ــه تعبی ــد. ب ــا بمان ــه اش ام ــت بدبینان ــد. حال ــز ماندن ــد عاج می فهمی
میزانســنی مواجــه شــدیم کــه دولــت می دانســت ایــن تصمیــم و ایــن اجــرا منجــر 
ــم و  ــان نظ ــان و عام ــن آن ــا بی ــخت م ــورد س ــردم و برخ ــدن م ــان آم ــه خیاب ب
ــا  ــاش آن ه ــی و ت ــمنان خارج ــتفاده دش ــی سوءاس ــود و از طرف ــت می ش امنی
ــل پیش بینــی نبــود. حــال امــا  ــه اعتراضــات هــم امــر غیرقاب ــرای جهت دهــی ب ب
عامــان ایــن ماجــرا نــه َکک شــان گزیــد و نــه پاســخی بــرای عملکردشــان گرفتند. 
اصــل ماجــرا و تنبیــه مســببان آن یــک بحــث، امــا بحــث اصلــی صیانــت از حرمــت 
ــار  ــه ای، انتظ ــن صحن ــد و در چنی ــت دارن ــه حاکمی ــردم ب ــه م ــت ک اعتمادی س
ــود، نســبت بــه خبطــی  دارنــد فــردی حتــی اگــر در قامــت ریاســت جمهــوری ب

ــل محکمــه اســت. ــن دلی ــت، عالی تری ــن صیان ــرده پاســخگو باشــد. ای ــه ک ک

ــی  ــامی. تقاص ــاب اس ــت از انق ــاده حیثی ــرای اع ــت ب ــه  صحنه ایس ــن محکم ای
ــدند.  ــت و مســئوالن ش ــون دول ــی بازیِ خ ــه قربان ــی ک ــون مردم ــرای خ اســت ب
ــی  ــی و امنیت ــوران انتظام ــه ی مام ــت رفت ــای از دس ــه جان ه ــت ب ادای دینی س
کــه تقــا کردنــد آتــِش بنفــش، موجودیــت نظــام و کشــور را در خــود نســوزاند. 
ــه  ــزی شــده ک ــه فانت ــا بیشــتر شــبیه ب ــرای م ــن محکمــه ب ــا تصــور ای حــال ام
ــِد  ــد ریش خن ــه می کنن ــی آن را مطالب ــان انقاب ــه جوان ــار ک ــر ب ــوم ه ــای ق عق
تقســیم بندی  یــک  در  می کوبنــد.  صورت شــان  بــه  را  “توچه می فهمــی” 
ــه  ــن ب ــِس ماجــرای بنزی ــا اغمــاض( نیروهــای سیاســی کشــور در پ ــه ب کلی)البت
ــد  ــوه دادن چنــد دســته تقســیم می شــوند. اول: آنان کــه همه چیــز را طبیعــی جل
ــی در  ــن را گام ــردن بنزی ــران ک ــت در گ ــدام دول ــی” اق ــر “هزینه جراح ــا تیت و ب
جهــت تعدیــل اقتصــادی و درســت دانســتند. دوم: اصولگرایــان و اصــاح طلبانــی 

   1- سوره توبه/آیه 47  2- االرشاد
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آبــان 98 احتمــاال تــا ســال ها در ذهــن مــا خواهــد مانــد. روایت هــای مختلفــی 
از آبــان وجــود دارد. روایــت و تحلیــل شــما از آبــان چیســت؟

ــی را  ــمن خارج ــت دش ــه دس ــت ک ــی اس ــور و امنیت ــد مح ــت تهدی ــک روای ی
می بینــد، گروه هــای مســلح را می بینــد. مقامــات امنیتــی نیــز از قبــل در 
مــورد فتنــه 98 هشــدار می دادنــد. نشــانه هایی هــم بــود از حجــم ســاحی کــه 
در تجمعــات بــه کار گرفتــه شــده بــود تــا حجــم تخریب هــا کــه عــادی نبودنــد. 
ــه ایــن مســائل می گوینــد این هــا صرفــا  ــا اســتناد ب راویــان رویکــرد امنیتــی ب

یــک نقشــه خارجــی بــوده اســت.

ــی داخــل کشــور مطــرح شــده اســت.  ــام اعتراضات ــا در تم ــت تقریب ــن روای ای
ــم  ــدر ه ــد اینق ــر نمی آی ــب بنظ ــان. خ ــن آب ــا همی ــری ت ــای کارگ از تجمع ه
ــب  ــد خ ــات بودن ــی در اعتراض ــای مختلف ــد. گروه ه ــوده باش ــی ب ــاله امنیت مس

این هــا چــه می شــوند؟

اگــر بخواهیــم ماجــرا را صرفــا از نــگاه امنیتــی بررســی کنیــم، ریشــه هایی کــه 
باعــث بــروز ایــن اتفــاق شــده اســت را نخواهیــم فهمیــد. وقایــع آبــان را بایــد بــا 
رویکــرد اجتماعــی بررســی کــرد. بایــد ببینیــم چــه گروه هایــی در ایــن وقایــع 
بودنــد. یــک گــروه ســازمان یافته و وابســته بــه خــارج کــه تکلیفشــان مشــخص 
ــد؛  ــی کردن ــا را خال ــرده و مغازه ه ــتفاده ک ــت اس ــم از فرص ــده ای ه ــت. ع اس
ــگاه امنیتــی مســاله  ــا ن ــد کــه بغــض داشــتند. شــما وقتــی ب امــا کســانی بودن
ــه  ــی ک ــد. مردم ــد دی ــردم را نخواهی ــورده م ــای فروخ ــن بغض ه ــد ای را ببینی
ــه دوش  ــارش را ب ــد و ب در هــر شــرایط ســختی، ایــن سیســتم را تحمــل کردن
کشــیدند. ایــن مــردم، مــردم عــادی نیســتند. این هــا مردمــی هســتند کــه دل 

ــت.  ــن حکوم ــرای ای ــوزانند ب می س

با این تفاسیر چرا باید اعتراضی صورت بگیرد؟ 

ــا کســی صــدای  ــم ام ــه می دهی ــرای نظــام هزین ــا ب ــد م چــون احســاس کردن
ــر گــردن مــردم را نمی بینــد.  ــار فشــار ب ــن ب ــگار کســی ای ــا را نمی شــنود. ان م
ــود  ــار ب ــر فش ــت. آن دوره اگ ــاوت اس ــه 60 متف ــا ده ــه ب ــاری ک ــم فش آن ه

ــرای  ــا ب ــت. گوی ــردم اس ــرای م ــط ب ــکل فق ــا اآلن مش ــود. ام ــه ب ــرای هم ب
عصبانــی کــردن مــردم، یــک تعمــد یــا حداقــل بی تدبیــری وجــود دارد. بــرای 
دورانداختــن مــردم از طــرف طیفــی از مســئولین. چــه کســی گفتــه از زندگــی 

مــردم بایــد شــروع کــرد؟

اگــر اجــازه بدهیــد، اینجــا یــک نظــری وجــود دارد کــه در هنگامــی کــه تحریــم 
هســتیم و درآمــد نفتــی زیــادی نداریــم بــرای جبــران کســری بودجــه، اصــاح 
ــه را  ــری بودج ــی از کس ــد بخش ــرژی می توان ــای ان ــوخت و حامل  ه ــت س قیم

جبــران کنــد.

طبــق آمــار رســمی حــدود 40هــزار میلیــارد تومــان آورده ایــن تصمیــم بــرای 
دولــت بــوده اســت  در مقابــل حــدود 230 نفــر کشــته. در مملکتــی کــه نزدیــک 
ــی  ــرار مالیات ــارد ف ــزار میلی ــی، 12ه ــات بانک ــان معوق ــارد توم ــزار میلی 200 ه
ــوق  ــارد مش ــزار میلی ــکان،ده ها ه ــی پزش ــرار مالیات ــارد ف ــزار میلی وکا، 7 ه
ــرای واردات و غیــره وجــود دارد، چــه کســی  ــت ب مالیاتــی در مناطــق آزاد، ران

ــردم گذاشــتن اســت؟ ــی م ــت دســت روی زندگ ــد اولوی می گوی

اگــر ایــن ارقــام صحــت داشــته باشــد، چــرا بایــد از ایــن دســت اقدامــات داشــته 
ــراغ  ــه س ــرا ب ــت چ ــی اس ــاله خط ــدر مس ــر اینق ــه اگ ــاده تر اینک ــیم؟ س باش

ــد؟ ــد نمی رون ــه گفتی ــاری ک ــان اقش هم

ــا  ــر شــوند قطع ــا این هــا درگی ــد اگــر ب مســئولین و نهادهــای مختلــف می دانن
ــر  ــت. دیگ ــد گرف ــع خواهن ــان موض ــره علیه ش ــان و غی ــکان، وکا، بازرگان پزش
ــده اند  ــه ش ــی متوج ــد. ول ــی را بده ــای انتخابات ــول کمپین ه ــت پ ــی نیس کس
اگــر بــا زندگــی مــردم بــازی کننــد، چنــد روزی ســر و صــدا می شــود و چنــد 
ــد  ــا لبخن ــون ب ــد تلویزی ــم می رون ــر ه ــر س ــوند و آخ ــته می ش ــری کش نف

ــتیم! ــاع نداش ــد اط می گوین

حــاال کــه بــه اتفاقــات آبــان رســیدیم، اصــا بــر فــرض صحیــح بــودن تصمیــم، 
ــا افــکار عمومــی برخــورد می شــود؟ چــه می شــود کــه ایــن طــور ب

اگر صدای مردم شوند کار به خیابان نمی کشد
حــدود یــک ســال از اتفاقــات تلــخ آبــان 98 می گــذرد؛ امــا ســواالتی هم چنــان در جامعــه وجــود دارد. چــرا اعتراضــات معیشــتی در کشــور معمــوال پیوســت امنیتــی پبــدا می کننــد؟ چــرا 
هرگــز مشــخص نشــد مســئول آن تصمیمــات هزینــه بــار بــرای کشــور چــه کســی بــود؟ چنــد ســاعتی بــه گفتگــو بــا محمدصــادق شــهبازی، فعــال اجتماعــی  و از فعالیــن ســالیان گذشــته 

جنبــش دانشــجویی، نشســتیم تــا در مــورد وقایــع آبــان یــک الیــه جلوتــر برویــم.

تحریریهمصاحبه
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ــرمایه داری  ــای س ــه از مدل ه ــت ک ــی اس ــوک درمان ــت های ش ــا سیاس این ه
ــه مــردم شــوک وارد کنیــد بعــد  دانشــگاه شــیکاگو بیــرون آمــده. می گوینــد ب
ــا مــردم چنیــن  ــان نیــز ب ــد. در آب هــر بایــی سرشــان بیایــد، مــردم در بُهت ان
رفتــاری شــد. یــک دفعــه مــردم فکــر می کننــد مســئولین بــه ماننــد اشــیا بــا 
آن هــا برخــورد می کننــد. مســئول نــه خــودش را ملــزم بــه مشــورت بــا مــردم 
می دانــد، نــه بعــد از تصمیم گیــری خــود را بــه مــردم پاســخگو می دانــد. حــال 

مــردم بــه ایــن تصمیمــات اعتــراض دارنــد.

همینطــور کــه آگاه هســتیم، وقتــی بســتری هــم  اعتــراض نیســت. خروجــی اش 
می شــود همیــن کــه می بینیــم. اصــا راهــی بــرای اعتــراض هســت؟

ــدارد.  ــود ن ــردم وج ــی م ــراض قانون ــرای اعت ــی ب ــچ راه ــه هی ــم ک کاری کردی
ــا  ــاز دارد ت ــه اســت کــه تجمعــات، فقــط دو شــرط نی ــا گفت ــون اساســی م قان
ــاح در آن  ــل س ــد و دو، حم ــام نباش ــی اس ــّل مبان ــک، مخ ــود. ی ــزار ش برگ
ــه آن اســت را از  ــل ب ــون اساســی نیــز قائ ــا آن چیــزی کــه قان نباشــد. چــرا م
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــان ه ــته ایم و توجیه م ــی نوش ــا قانون ــم؟ م ــردم گرفته ای م
در دهــه شــصت عــده ای آمدنــد و از ایــن قانــون سوءاســتفاده کردنــد و ناامنــی 
ایجــاد کردنــد، حــال بــرای جلوگیــری از ایــن ناامنــی، صــورت مســئله را پــاک 
ــراض  ــد. اعت ــرار می ده ــر ق ــام را در خط ــی، نظ ــگاه امنیت ــن ن ــم. چنی می کنی

ــم. ــه داری ــن ســخت گیری ک ــه ای ــه ب ــی ن ــد چارچــوب داشــته باشــد ول بای

ــه انفجــار می شــود. در  ــن بغــض فروخــورده مــردم منجــر ب  در نهایــت هــم ای
دیــدگاه جمهــوری اســامی برخــاف نــگاه نظــام ســرمایه داری جــان یــک نفــر 
هــم بــا ارزش اســت. کمیتــه  ی انقــاب اســامی مــا در دهــه 60 یــک رویکــرد 
ــام  ــع در مشــهد علیــه شــخص ام ــه تجمعــات داشــت. همــان موق اجتماعــی ب
ــع  ــا تجم ــرد ت ــاش می ک ــا ت ــی م ــان امنیت ــت. جری ــکل گرف ــی ش تجمعات
ــتند و  ــه گذاش ــا جلس ــی از آن ه ــا خیل ــه دارد. ب ــری دور نگ ــای درگی را از فض
ــگاه ایــن بــود کــه اگــر مــردم تحــت تاثیــر رســانه قــرار  ــد. ن توجیه شــان  کردن

ــا آگاهــی بخشــی و رشــد مــردم اســت.   ــه باشــند، وظیفــه م گرفت

ــانه های  ــط رس ــردم توس ــراض م ــی اعت ــدم بازنمای ــد. ع ــانه آم ــرف از رس ح
ــت؟ ــر اس ــات موث ــدت اعتراض ــدر در ش ــره،  چق ــیما و غی ــی، صداوس حاکمیت

حاکمیــت یکــی از ابزارهایــش نهــی از منکــر خــود اســت. مثــا از طریــق صــدا 
ــش  ــیما پوش ــدا و س ــان را ص ــدا و اعتراضش ــه ص ــد ک ــردم ببینن ــیما. م و س
می دهــد، اصــا بــه خیابــان نمی رونــد. مــردم وقتــی بــه خیابــان می آینــد کــه 
ــد، در نتیجــه دســت  ــا کار خــود را انجــام نداده ان ــد هیچکــدام از این ه می بینن
بــه کنشــگری رادیــکال می زننــد. ولــی صــدا و ســیما بــه جــای اینکــه دانشــگاه 
ملــی باشــد، شــده اســت بــوق مفلــوک مســئولین. حتمــا یکــی از آفریننــدگان 
آبــان، همیــن صــدا و سیماســت بــا ایــن تــرک فعل هایــش. شــما بایــد صــدای 
مــردم می شــدی! شــما بایــد دربــاره ماجــرا، بحــث کارشناســی بگذاریــد. اینکــه 
صــدا و ســیما بگویــد کــه همــه چیــز آرام اســت، یــک واقعیتــی را بــرای مــردم 
می ســازد کــه حاکمیــت هیــچ صدایــی از مــردم نشــنیده اســت و هیــچ درکــی 

از واقعیــات جامعــه نــدارد.

عــده ای بــا ایــن منطــق کــه بــروز آشــوب، ناامنــی و زیــان اقتصــادی مــی آورد، 
ــت  ــش امنی ــرای افزای ــوری ب ــن تئ ــدد. ای ــراض را می بن ــای اعت ــه ی راه ه هم

جــواب می دهــد؟

ــن اعتراضــات  ــرای شــکل گرفت ــراض گذاشــتیم ب ــرای اعت ــه ب ــی ک ــون فعل قان
غیرســالم اســت. یعنــی بــرای هــل دادن مــردم بــه ســمت اعتراضــات غیــر قانونی 
اســت. اگــر آبــان 98 نبــود، اگــر ایــن بهــم ریختگی هــای داخــل کشــور نبــود، 
ــکا  ــد. آمری ــی تمــام شــهید نمی کردن ــا پرروی ــا را آمریکایی هــا ب حــاج قاســم م
ــری  ــی تدبی ــرد در داخــل ب ــه احســاس ک ــرد ک ــه ک ــا حمل ــه م در شــرایطی ب
ــان  ــرای آب ــری در ماج ــل بی تدبی ــلیمانی حاص ــم س ــهادت قاس ــود دارد. ش وج
ــد مرتکــب  ــرده بودن ــت نک ــن همــه ســال جرئ ــا در ای ــه آمریکایی ه ــود. وگرن ب
چنیــن حماقتــی شــوند. اگــر مــا ایــن را حــل نکنیــم، ابــزار قدرتــی بــرای مــا 
وجــود نخواهــد داشــت. بهانــه دخالــت دشــمن نبایــد موجــب بســتن راه مــردم 
بشــود. کمــا اینکــه اگــر در حــوزه اقتصــادی تدبیــر کــرده بودیــد، اوضــاع آشــفته 
ــه  ــه وظیف ــوه قضایی ــس و ق ــه در مجل ــانی ک ــر کس ــه اگ ــا اینک ــد. کم نمی ش

نظــارت بــر دولــت داشــتند و وظیفــه پیگیــری تــرک فعــل دولــت را داشــتند، 
ــد. ــن نمی ش ــن چنی ــور ای ــد، کش ــل می کردن ــان عم ــه وظیفه ش ب

اگــر همیــن خــط را دنبــال کنیــم حداقــل از نظــر ذهنــی خیلــی از مشــکات 
مــا حــل می شــود. علی الحســاب ریشــه ی ایــن اتفاقــات مثــل آبــان را در کجــا 

می بینیــد؟

ببینیــد اگــر مــردم را نداشــته باشــیم، ابــزار قدرتــی بــرای مــا باقــی نمی مانــد. 
ــر  ــد؟ اگ ــی می رون ــبکه های خارج ــمت ش ــه س ــردم ب ــه م ــود ک ــه می ش چ
ــه مســئولین برســانند، دیگــر  ــم کــه اعتراضشــان را ب ــا راهــی گذاشــته بودی م
ــه  ــرا ب ــن ماج ــد. بخشــی از ای ــدا نمی کردن ــارج ســوق پی ــه ســمت خ ــردم ب م
ــت.  ــوده اس ــال ها ب ــن س ــول ای ــوب در ط ــدون چارچ ــط و ب ــار غل ــل رفت دلی
ــا  ــا م ــه ب ــنوند، بلک ــا را نمی ش ــات م ــا مطالب ــه تنه ــد ن ــردم می بینن ــه م اینک
ــراض  ــس راه را در اعت ــد؛ پ ــان میکنن ــه عصبانیم ــد ک ــار می کنن ــوری رفت ج
ــور  ــت مح ــا فرص ــما در اینج ــر ش ــی، اگ ــئولین امنیت ــد. مس ــکال می بینن رادی
ــل  ــد در مقاب ــگاه می کــردی بای ــد محــور هــم ن ــی تهدی ــد و حت ــگاه می کردی ن

ــتادید. ــی می ایس ــن تصمیمات ــن چنی ای

حــاال کــه بحــث بــه مســئولین رســید، رفتارهــای مســئولین در آن برهــه زمانــی 
را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ یــک ســکوت عجیبــی کشــور را گرفتــه بــود. تــا 

جایــی کــه رهبرانقــاب خودشــان اوضــاع را جمــع و جــور کردنــد.

ــی آن  ــد. یک ــام می دادن ــان را انج ــف خودش ــد وظای ــا بای ــی م ــای امنیت نهاده
موقــع نبــود کــه بگویــد نهادهــای مســئول و امنیتــی چــرا جاخالــی می دهنــد. 
ــتم،  ــودم نمی دانس ــن خ ــد م ــد می گوی ــا لبخن ــور ب ــی کش ــئول اموراجرای مس
مســئول قــوه  قضاییــه می گویــد مــن مشــروط پذیرفتــم. ایــن مشــروط 
ــه چــه معناســت؟ یعنــی نمی دانســتند ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد؟  پذیرفتــن ب
ــد؟  ــد ورود می کردن ــد نبای ــا کردن ــور را ره ــه کش ــه هم ــی ک ــما جای ــا ش اص
آقــای مجلــس! شــما اوالً در آن جلســه حضــور داشــتید ثانیــا وظیفــه نظــارت بــر 
رئیــس جمهــور را داریــد. هــم در مــورد عضویــت خــود در آن شــورا بایــد جــواب 
بدهیــد و هــم دربــاره نظــارت بــر تصمیــم غلطــی کــه گرفتــه شــد. چــرا بایــد 
همــه شــما جــا خالــی بدهیــد تــا هســته ســخت نظــام مجبــور بشــود، هزینــه 
ــرک فعــل شــما را بدهــد. اینجاســت کــه مشــخص می شــود هســته ســخت  ت
ــم و اگــر  ــری دارد. اگــر فضــا را امنیتــی نمی کردی ــاً مســئولیت پذی نظــام اتفاق
ــید. ــان نمی رس ــه آب ــرا ب ــم، ماج ــردم را آگاه می کردی ــی م ــرد اجتماع ــا رویک ب

در مورد شورای سران قوا و حیات بلند مدتش نظر شما چیست؟

ــن نهــاد بدعــت نیســت. در زمــان  ــم ای ــد بگوی ــوا، بای ــاره شــواری ســران ق درب
جنــگ هــم شــورای ســران قــوا تشــکیل شــد و در ماجــرای پرونــده هســته ای 
82 تــا 84 بخــش مهمــی از تصمیمــات را در جلســه ســران قــوا گرفتــه می شــد. 
ایــن شــورای اقتصــادی ســران قــوا هــم اصلــش اشــکال نــدارد ولــی چارچــوب 
می خواهــد. اگــر الزم اســت کــه مجلــس قانــون تصویــب کنــد و حتــی اگــر الزم 
اســت، قانــون اساســی را اصــاح کنیــد. چــرا کــه جلســات ســران قــوا، در کوتــاه 
مــدت ممکــن اســت موثــر باشــد ولــی وقتــی کــه رویــه شــود، کارکــرد هــر ســه 

قــوه زیــر ســوال مــی رود.

در نهایــت ســوالی کــه پیــش می آیــد کــه چــرا همچنــان بعــد از ایــن مــدت مــا 
همچنــان شــاهد اختیــارات بــاالی دولت هســتیم؟

بنظــر بنــده رهبــری دنبــال ایــن اســت کــه ایــن آقایــان غربگــرا بهانــه نداشــته 
باشــند کــه نظــام همــراه این هــا نبــود و نظــام بــود کــه اجــازه نــداد کــه پــروژه ی 
غربگرایــی بــه ثمــر برســد. رهبــری میخواهــد مــردم بــه ایــن نتیجــه برســند 
کــه خــود ایــن گفتمــان کارآیــی نــدارد. اختیاراتــی کــه آقــای روحانــی در دوران 
ریاســت جمهــوری اش داشــته، بجــز بنــی صــدر هیــچ احــدی نداشــته اســت. 
ــه  ــوه قضایی ــوا، ق ــران ق ــورای س ــد، در ش ــد دور بزن ــون را می توان ــی قان یعن
ــه  ــم ک ــخگویی ه ــدارد، پاس ــه ن ــم ک ــفافیت ه ــد، ش ــدود می کنن ــم مح را ه
ــش را در  ــه نقدهای ــد ک ــه میگوی ــری همیش ــدارد. رهب ــم ن ــارت ه ــدارد، نظ ن
جلســات خصوصــی بیــان می کنــد ولــی در جلســات علنــی حمایــت میکننــد 
تــا چارچوب هــای نظــام حفــظ بشــود و مــردم تصــور درگیــری ســران نظــام را 

نداشــته باشــند.
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امنیــت و دولــت؛ دو واژه ای کــه بــرای کارآیــی همــواره بــه یکدیگــر نیــاز 
ــم  ــمندان عل ــی از اندیش ــه برخ ــد ک ــم نزدیک ان ــه ه ــدر ب ــد. آن ق دارن
سیاســت تنهــا وظیفــه دولــت را در حفــظ امنیــت و ایفــای نقــش پلیــس 
ــی،  ــردی، عموم ــت ف ــه امنی ــی از جمل ــواع گوناگون ــت ان ــد.  امنی می دانن
ــت  ــا امنی ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک ــره دارد ک ــواده و غی ــی، خان اجتماع
اجتماعــی اســت. مشــخصا بــرای ایجــاد امنیــت اجتماعــی در یــک جامعــه 
ــود .  ــا داده ش ــه آن به ــرل و ب ــت کنت ــط دول ــی توس ــکار عموم ــد اف بای
مســئله ای کــه ایــن روزهــا از فقدانــش رنــج مــی بریــم؛ توجــه بــه افــکار 

ــی . عموم

ــه دهیــم می توانیــم  اگــر بخواهیــم تعریــف کوتاهــی از افــکار عمومــی ارائ
ــی و  ــش جمع ــرش و واکن ــت از نگ ــارت اس ــی عب ــکار عموم ــم. اف بگویی
ــای اجتماعــی  ــر رویداده ــه در براب ــه بخــش بزرگــی از جامع مشــهودی ک
ــن  ــد. ای ــی دهن ــان م ــوند نش ــی ش ــی م ــی تلق ــم و حیات ــب مه ــه اغل ک
ــز  ــد شــد کــه حکومت هــا در جهــان شــکل گرفتنــد. هاب ــی متول واژه زمان
ــت را  ــد :» حکوم ــور می گوی ــن ط ــی ای ــکار عموم ــرل اف ــت کنت در اهمی
ــکار  ــه اف ــد ب ــظ آن بای ــرای حف ــا ب ــت آورد ام ــه دس ــا زور ب ــوان ب می ت
ــه  ــت، توج ــدرت از مل ــدن ق ــث ش ــن منبع ــرد.« بنابرای ــه ک ــی تکی عموم
ــم  ــع را فراه ــیله جم ــه وس ــده ب ــه ش ــترک وپذیرفت ــه های مش ــه اندیش ب
ــی می شــود.  ــه آن باعــث بی اعتمــادی عموم ــدم توجــه ب ــه ع می ســازد ک
ــه شــایعه  ــل شــدیدی ب ــکار عمومــی تمای ــن خــود موجــب می شــود اف ای
ــا وجــود  ــه صــورت غیررســمی بیــان کنــد. ب ســازی پیــدا کنــد و آن را ب
ــور و  ــش حض ــاهد افزای ــی ش ــبکه های اجتماع ــوژی و ش ــترش تکنول گس

بــروز افــکار عمومــی در ایــن بســترها هســتیم. بــه همیــن دلیــل مقامــات 
سیاســی همــواره بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند. همینطــور در بیشــتر 
اقدامــات، توجــه خــود را بــه عکس العمــل احتمالــی مــردم معطــوف کننــد 
ــا و  ــا و باوره ــه نگرش ه ــردم بیــش از پیــش ب ــب همــکاری م ــرای جل و ب
تمایــات آن هــا توجــه داشــته باشــند. »ایــن دقیقــاً مســئله ای ا ســت کــه 
ــی کشــورمان مهجــور مانده اســت.« ــگاه مســئولین دولت ــن ســال ها از ن ای

ــه جامعــه منتقــل  تصمیمــی گرفتــه مــی شــود. بــدون هیــچ مقدمــه ای ب
می شــود. اتفاقاتــی می افتــد و ناگهــان همــه چیــز تمــام می شــود. گویــی 
اصــا اتفاقــی رخ نــداده اســت. قصــد بازگویــی خاطــرات تلــخ بنزینــی 98 
ــه  ــدارم. مســئله ای کــه پــس از گذشــت یــک ســال، هنــوز پاســخی ب را ن
ابهامــات و ســواالت پیرامــون آن داده  نشده اســت. روزبــروز نیــز بــر ســواالت 
ــد!  ــتری را نمی دانن ــواالت بیش ــواب س ــز ج ــردم نی ــود و م ــزوده می ش اف
نحــوی  بــه  سیاســت گذاری ها  و  تصمیم گیری هــا  در  شــفافیت  عــدم 
اســت کــه حواشــی و شــایعات، اصــل مســئله را پوشــش می دهنــد و آنچــه 
بــه گــوش مخاطــب می رســد ناواضــح و گاه نادرســت اســت و همیــن امــر 
باعــث تشــویش افــکار عمومــی و برهــم خــوردن نظــم اجتماعــی می شــود.

 فضــای اجتماعــی طــوری ترســیم می شــود کــه کارگــزاران از نهادهــا یــک 
ــا  تعریــف ارائــه شــده ســنخیتی  تعریــف دارنــد و آنچــه اتفــاق می افتــد ب
نــدارد. وضعیــت آشــفته کــه مــردم دقیقــا نمی داننــد چــه اتفاقــی افتــاده 
و تصمیــم گیرنــده آن چــه کســی بــوده اســت. عــدم وجــود یــک ســاختار 
شــفاف تصمیم گیــری کشــور را بــه جایــی می رســاند کــه در یــک ســاختار 
مبهمــی مثــل شــورای ســران ســه قــوه تصمیمــی گرفته می شــود و 

اعتماد از دست رفته
کارشناسی علوم سیاسیفاطمه امان گاهیادداشت
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هیچ کــس از طرفیــن، ایــن تصمیــم را بــه طــور رســمی تاییــد نمی کننــد. 
ــی  ــی و جان ــای مال ــس هزینه ه ــود هیچ ک ــث می ش ــن باع ــت همی در نهای
ــر  ــی ه ــتباه و اجرای ــای اش ــم گیری ه ــرد و تصمی ــده نگی رخ داده را برعه
طرحــی هزینــه خاصــی بــرای تصمیم گیــری و اجــرا کننــده نداشــته باشــد؛ 
ــان  ــه اذع ــور ب ــس جمه ــه رئی ــان 98 ک ــن آب ــم همی ــی آن ه ــال عین مث
ــا صبــح جمعــه اطاعــی از اجــرای ایــن طــرح نداشــته اســت.  خــودش ت
ــد هــم هرکــدام  ــن شــورا بودن ــر کــه عضــو ای ســایر بزرگــواران تصمیم گی
بــه نحــوی از ایــن ماجــرا شــانه خالــی کردنــد؛ مشــخصا رییســی، رییــس 
قوه قضاییــه، در اولیــن اظهارنظــر مرتبــط بــا اتفاقــات آبــان خــود در جمــع 
ــمی از  ــور غیررس ــه ط ــن ب ــد: » م ــران می گوین ــگاه ته ــجویان دانش دانش
ــام دادم  ــی پی ــای روحان ــه آق ــدم و ب ــع ش ــوخت مطل ــت س ــش قیم افزای
کــه اجــرای طــرح ممکــن اســت مشــکاتی را ایجــاد کنــد«. پیــش از آن 
هــم اســماعیلی ســخنگو دســتگاه قضــا از قــول او اینطــور نقــل می کننــد 
کــه : » حجت االســام رئیســی بــا اصــل طــرح موافــق، امــا معتقــد بودنــد 
ــی  ــادی دارد«. از آن طــرف هــم الریجان ــات زی ــه مقدم ــاز ب اجــرای آن نی
ــودش  ــا خ ــد و صرف ــان می ده ــاع نش ــی اط ــودش را ب ــری خ ــور دیگ ج
ــا از  ــنیده ه ــی ش ــده! حت ــم گیرن ــه تصمی ــد ن ــورت می دان ــرف مش را ط
ــد  ــز می گوین ــک چی ــنیده ها ی ــت دارد. ش ــس حکای ــدن مجل ــی ش راض
ــه رهــا شــده  ــی غبارگرفت ــز دیگــر. مخاطــب در فضای مســئولین یــک چی
اســت. شــرایط عــدم شــفافیت در کشــور بــه گونــه ای اســت کــه مســئولین 
هیــچ توضیحــی بــرای آنچــه در حــال رخ دادن اســت ندارنــد و هیچ کــس 
تصمیــم گرفتــه شــده را گــردن نمی گیــرد. همیــن باعــث می شــود مــردم 
طــرف مقابــل خــود را گــم کننــد و نداننــد فــان مســئله را مشــخصا از چــه 
ــات رخ داده تقصیــر  ــاره اتفاق ــگار هیچکــس درب کســی پیگیــری کننــد . ان
ــن سیســتم برســاخته اصــوالً هیچکــس  ــدارد. چــون در ای و مســئولیتی ن

مقصــر نیســت.

 یکــی دیگــر از مولفه هــای مهــم حکومــت داری، داشــتن حافظــه تاریخــی 

اســت.  وضعیــت فعلــی و نبــود ســاختار شــفاف تصمیم گیــری هیــچ گاه مــا 
ــد  ــرار خواهن ــی تک ــتباهات پیاپ ــاند. اش ــخ نمی رس ــری از تاری ــه یادگی را ب
ــزان نارضایتــی  ــه  باالرفتــن می شــد. چنیــن وضعیــت آشــفته ای منجــر ب
ــن  ــه ای ــئله ای ک ــود. مس ــی می ش ــاد عموم ــن اعتم ــن رفت ــردم و از بی م
ــا آن  ــی دقیق ــم. اعتمــاد عموم ــرم  می کنی ــا آن دســت و پنجــه ن ــا ب روزه
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن روزه ــه ای ــت ک ــرای دوام اس ــا ب ــکای دولت ه ــه ات نقط

عنــوان پاشــنه آشــیل دولــت فعلــی از آن یــاد کــرد.

ــای پنهــان امنیتــی، اجتماعــی، فرهنگــی  ــان 98 زوای مشــخصا مســئله آب
ــرای  ــری و اج ــه تصمیم گی ــته اســت . بخشــی متوج ــادی داش ــره زی و غی
غلــط دولــت و بخــش دیگــری مربــوط بــه اپوزیســیون و نیروهــای خارجــی 
می شــود. بــا ایــن همــه حــق مســلم مــردم اســت کــه خواهــان پاســخگویی 
از جانــب مقصــر نامعلــوم باشــند و دولــت موظــف اســت کــه هرچنــد دیــر 
ایــن ســکوت را بشــکند و افــکار عمومــی را از مســئله پیــش آمــده مطلــع 
ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــرد دولت ــل عملک ــرایط حاص ــت و ش ــن وضعی ــد. ای کن
ــک  ــداول ی ــتباهات مت ــدش . اش ــال امی ــه انتق ــم ن ــرش بودی ــاهد تدبی ش
تصمیــم را تــا حــدی ریشــه دار کــرد کــه بــه یــک تابــوی امنیتــی تبدیــل 

شــد.

ــزرگ و عــدم شــفافیت عمیــق  ــری ب ــی تدبی ــن ب ــم ای ــچ گاه نمی توانی هی
ــدم  ــل ع ــخصا حاص ــی را مش ــرایط کنون ــوان ش ــم و می ت ــوش کنی را فرام
ــچ  ــدون هی ــاع ب ــه اجتم ــال آن ب ــدل انتق ــری و م ــفافیت در تصمیم گی ش
توجهــی بــه شــرایط و وضعیــت جامعــه، ســکوت مرگبــار در قبــال وضعیــت 
اعتراضــات، عــدم توجــه دولــت بــه افــکار عمومــی و قــدرت آن در شــکل 
ــت  ــرای عل ــت. ب ــور دانس ــرات در کش ــاد تغیی ــات و ایج ــری اعتراض گی
ــه  ــد ب تشــویش شــرایط اجتماعــی و از دســت رفتــن اعتمــاد عمومــی بای
ــرای نجــات از ایــن وضعیــت مســئولین بایــد  بی تدبیری هــا اشــاره کــرد. ب
ــئولیت  ــخگویی، مس ــردم، پاس ــه م ــفافیت،توجه ب ــم ش ــای مه ــه مولفه ه ب

ــری، اعتمــاد عمومــی و غیــره عنایــت کننــد. پذی
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جنــِگ ســردر

در روز هایــی کــه رئیس جمهــور شــب عیــد ناگهــان چنیــن تصمیمــی می گیــرد و 
ــردن  ــظ »گران ک ــتفاده از لف ــای اس ــد، و به ج ــح بده ــد توضی ــادش می افت ــد ی بع
ــه  ــی ک ــد، در روز های ــتفاده می کن ــتی« اس ــت معیش ــرح حمای ــن«، از »ط بنزی
نماینــدگان مجلــس طــرح دوفوریتــی امضــا می کننــد و پــس می گیرنــد و 
توصیــه بــه آرامــش می کننــد و همزمــان بــرای اســتیضاح امضــا جمــع می کننــد 
ــدگان  ــران و اجراکنن ــه تصمیم گی ــه هم ــی ک ــد، و در روز های ــتعفا می دهن و اس
ســاکتند تــا رهبــری جماتــی بگویــد و ســپس از او تشــکر کننــد و خودشــان را 
پشــت همــان چنــد جملــه پنهــان کننــد، در روز هــای ســرد پاییــزی کــه واقعیــت، 
ــرض اســت. ــن دانشــجویان معت ــاط ام ــران حی ــه شــده اســت، دانشــگاه ته  وارون

ــوده  اینجــا در ایــران، دانشــجو بیــش از هــر چیــز و از ســال ها پیــش، معتــرض ب
ــه  ــی، ب ــگاه امنیت ــه ن ــرمایه داری، ب ــه س ــه بنی صــدر، ب ــاه، ب ــم ش ــه رژی اســت. ب

ــره، و حــاال؟ ــه عــدم مذاک ــره، ب ــه مذاک ــه غربزدگــی، ب تحجــر، ب

راند اول

ــم  ــس از تصمی ــان 98، دو روز پ ــنبه، 26 آب ــر روز یکش ــاعت 3 بعدازظه ــر س اگ
ــا بگــذری  ــن، می توانســتی از گیت ه ــش قیمــت بنزی ــرای افزای ــت ب ــی دول ناگهان
ــگاه  ــی از دانش ــردی نیم ــاس می ک ــوی، احس ــران بش ــگاه ته ــن دانش و وارد صح
ــه کجــا.  ــه از کجــا و ب ــا راحــت متوجــه نمی شــوی ک ــد اســت، ام ــت و آم در رف
ــی روی و  ــزی م ــه مرک ــه و کتابخان ــن ورودی نمازجمع ــا بی ــه آدم ه ــراه بقی هم
ــه همیــن  ــا شــاید ســر از کارشــان دربیــاوری. نیــم ســاعتی کــه ب برمی گــردی ت
ــگاه  ــراف دانش ــب از اط ــه ترتی ــه ب ــنوی ک ــی می ش ــذرد، صدا های ــوال می گ من

ــود: ــد می ش بلن

 »معیشت، منزلت / حق مسلم ماست«!
 »نه شورش، نه بلوا / فقط حق فقرا«

 »بنزین گرون تر شده / فقیر فقیرتر شده«
 »تورم، گرانی / پاسخگو باش روحانی«!
»دولت بی کفایت / آتیش زده به ملت«

ــا ایــن تصمیــم دولــت  خــب حــاال معلــوم می شــود کــه گویــا دانشــجویان هــم ب

چنــدان کنــار نیامده انــد و تصمیم گرفته انــد فــارغ از بحث هــای حوصله ســربر 
ــد و صدایشــان را  کارشناســی و حساب شــده، از محیــط امــن دانشــگاه بهــره ببرن

بــه جایــی برســانند. جلوتــر مــی روی کــه حــرف حسابشــان را بشــنوی.

ــران  ــه ته ــه تابحــال نمازجمع ــی ک ــرای آن های ــه اســت. ب اینجــا ورودی نمازجمع
ــاه  ــر در پنج ــی، س ــه قول ــروف. ب ــر در مع ــروی س ــان روب ــود هم ــد، می ش نبوده ان
تومانــی! یــک فضــای خالــی ســی متــری، و در دو طــرف دانشــجو های معتــرض. 
خــب ایــن هــم یــک مــدل اعتــراض اســت. دانشــجو ها دو قســمت می شــوند کــه 
ــد و  ــام بدهن ــان را انج ــی کارش ــه خوب ــد ب ــای حفاظــت بتوانن ــا و نیرو ه عکاس ه
ــم و  ــی برســانند. شــاید هــم منطقــش خان ــه جای دانشــجو ها هــم صدایشــان را ب
آقــا بــوده...، امــا نــه، هــر دو طــرف هــم دختــر و هــم پســر دارنــد. یــک شــعار از 
ــن  ــد و یکــی هــم از آن طــرف، هــر دو ناراضــی از قیمــت بنزی ــن طــرف می آی ای
ــط،  ــاید فق ــت. ش ــم اس ــبیه ه ــش ش ــم کم وبی ــا ه ــش. پاکارد ه ــه تبعات و بقی
چــون زیــاد بودنــد دو دســته شــده اند. علــی ای حــال، نمی شــود همینجــور مثــل 
یتیم مانده هــا ایــن وســط ایســتاد، مخصوصــاً کــه نگاه هــا هــم از دو طــرف کمــی 
ــه نــه! چــپ. می رویــم  متعجــب اســت. بســیار خــوب، می رویــم ســمت راســت، ن

چــپ!

همه چپ هایی که با ما شعار می دهند

اینجــا، همــان چــپ اســت. دانشــجو هایی کــه یــک درمیــان رویشــان را 
پوشــانده اند، و اگــر بخواهــی از بینشــان عکــس بگیــری، اصــًا خوشــحال 
ــع  ــن تجم ــان حی ــت چهره ش ــد از ثب ــد. می گوین ــا راه می اندازن ــوند و غوغ نمی ش
ــگاه می کننــد.  ــا تردیــد ن ــه کنــار دستی شــان هــم ب می ترســند و حتــی گاهــی ب
پاکارد هــا کــم اســت و همیــن چیز هایــی کــه می گوینــد روی چنــد مقــوا 
نوشــته اند و دستشــان اســت. هــم دختــر و هــم پســر صدایشــان را تــا تــه حنجــره 
ــر  ــا مایم ت ــدای خانم ه ــی ص ــر کن ــر فک ــت اگ ــاده لوحانه اس ــد و س ــاال می برن ب
اســت. چنــد دقیقــه ای در همــان حالــت شــعار می دهنــد و بعــد از جلــوی پردیــس 
ــه.  ــجد و کتابخان ــمت مس ــه س ــاال، ب ــمت ب ــه س ــد ب ــا، راه می افتن ــای زیب هنر ه
ــم  ــت دارد ک ــگار جمعی ــه ان ــوی ک ــه می ش ــم، متوج ــر می روی ــه جلوت ــی ک کم
می شــود و بعــد می بینــی آن بخــش بیشــتر آدم هــا کــه ســمت راســت ایســتاده 

اینجــا در ایــران، دانشــجو بیــش از هــر چیــز و از ســال ها پیــش، معتــرض بــوده اســت. بــه رژیــم شــاه، بــه بنی صــدر، بــه ســرمایه داری، بــه نــگاه امنیتــی، بــه تحجــر، بــه غربزدگــی، بــه 
مذاکــره، بــه عــدم مذاکــره، و حــاال؟

کارشناسی ارشد مدیریت رسانهکاظم داوودیروایت
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بودنــد، از آن طــرف رفتنــد. آخ. کاش مــن هــم از آن طــرف می رفتــم. امــا خیالــی 
ــاالت  ــا همیــن خی ــاره بهــم می رســیم. ب ــاال دوب ــد آن ب ــه بع ــد دقیق نیســت، چن
ــه  ــری ب ــگاه دقیق ت ــه ن ــم ک ــم می چرخان ــم. چش ــه می ده ــا ادام ــراه چپی ه هم

ــدازم. ــم بین همراهــان موقت

ــای  ــت؛ اردو ورودی ه ــناتر اس ــان آش ــم. یکیش ــتانم را می بین ــری از دوس چندنف
مشــهد بســیج را باهــم بودیــم. مــی روم ســمتش کــه از غربــت دربیایــم. بــه اســم 
کوچــک صدایــش می زنــم و ســام می کنــم. نمی شــنود. جلوتــر مــی روم و 
خــودم را ســر راهــش می گــذارم تــا مــرا ببینــد. ســامم را جــواب می دهــد، امــا 
ــدون  ــرادر! ب ــم اینجــا چــه می کنــی ب ــم خوشــحال نیســت. می گوی ــگار از دیدن ان
اینکــه نگاهــم کنــد می گویــد: بــرای تماشــا... می خواســتم بپرســم کــه خــب چــرا 
ــاالً  ــم احتم ــس می کن ــه ح ــی، ک ــعار نمی ده ــتان ش ــن دوس ــراه ای ــم هم ــو ه ت
برخــورد گرمــی نداشــته باشــد و ادامــه نمی دهــم. کمــی فاصلــه می گیــرم. 
ــی حجــاب بســته  ــه مــدل عرب ــا کــت بلنــد و کفــش پاشــنه دار کــه ب دختــری ب
ــد. گوشــه  ــد اســت و شــعار می ده ــم خــوب بل ــگار فارســی ه ــه ان ــم ک را می بین
ــن  ــلوار جی ــیده و ش ــی پوش ــت خاک ــه ک ــدی ک ــی ریش بلن ــری، پســر هیکل دیگ
مشــکی اش را زده داخــل چکمه هایــش، داخــل جمعیــت می چرخــد و شــعار 

ــد. ــمانش نمی افت ــک دودی از چش ــا عین ــانده، ام ــش را نپوش ــرد. روی می گی

آرایش ثانویه 

ــا  ــروه م ــه گ ــی ک ــی. در مدت ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــوی دانش ــا جل اینج
ســاختمان کتابخانــه را دور زده، گــروه دیگــر کمتــر حرکــت کــرده و فقــط 
ــا  ــه، ی ــان را گرفت ــان، سرعتش ــداد بیشترش ــگار تع ــر. ان ــده باالت ــری آم چندمت
شــاید هــم مایــل نیســتند خیلــی از آنجــا دور بشــوند. خــب بــه هــر حــال حــاال 
ــا  ــه. صدا ه ــب نمازجمع ــی جن ــقف آب ــر س ــیده اند، زی ــم رس ــروه به ــاره دو گ دوب
ــده و  ــگ نش ــوز هماهن ــعار ها هن ــود. ش ــنیده می ش ــر ش ــقف کاذب بلندت ــر س زی
ــری  ــد. چندنف ــن خودشــان دســت می زنن ــد و بی ــزی می خوانن ــک چی ــدام ی هرک
ــت  ــوند و دس ــق می ش ــر ملح ــر به همدیگ ــناترند، زودت ــگار آش ــه ان ــن ک ــن بی ای
ــه گــروه ســمت  می دهنــد. دختــری کــه آن گوشــه ایســتاده و تماشــا می کنــد ب
راســت اشــاره می کنــد و می پرســد: یعنــی االن اینــا موافقــن بــا ایــن کــه بنزیــن 

گــرون بشــه؟ می خواهــم برگــردم بــه ســمتش و بگویــم نــه! این هــا همــه مخالــف 
ایــن گرانی انــد امــا... تــا دارم بــه بقیــه حرفــم فکــر می کنــم، پســر دیگــری -کــه 
گویــا از اول هــم مخاطــب ســوال او بــوده و نــه مــن! - می گویــد: آره دیگــه! اینــا 

ــیجی اند! ــت. بس ــون نیس ــه غمش ک

»بَیَنُهما بَرزٌخ الیَبغیان«

ــتند  ــان اول داش ــه از هم ــم ک ــا ه ــت؟ این ه ــان نیس ــا غمش ــد؟! این ه ــه ش چ
ــان  ــن برادرم ــرف ای ــد ح ــم نکن ــودم می گوی ــا خ ــد. ب ــعار ها را می دادن ــن ش همی
درســت باشــد و تصمیــم می گیــرم نزدیک تــر بشــوم کــه ببینــم کدام هــا غمشــان 
ــم  ــت و بازه ــه اس ــری فاصل ــت مت ــرف بیس ــن دو ط ــه. بی ــا ن ــت و کدام ه هس
همــان وضعیــت عــکاس و حفاظــت در بیــن دانشــجوها. مــی روم ســمت آن گــروه. 
ــه ســر در  ــاال ب ــودم، و ح ــا اینجــا همراهشــان نب ــه ت ــی اســت ک منظــورم گروه
ــران، دمشــق  ــد شــعار می دهنــد: »تــوپ، تانــک، فشفشــه / ای ــد، و دارن نزدیک ترن
ــه  ــل پســر چکمــه اِی آن طــرف، بقی ــه مث ــر بینشــان اســت ک ــک نف نمیشــه!« ی
ــردد.  ــمتم برمی گ ــه س ــرادر! ب ــم ب ــش و می گوی ــی روم طرف ــدازد. م را راه می ان
ــم عجــب ســوال  ــه می بین ــد؟! ک ــا جدایی ــد شــما از آن ه ــم بپرســم نکن می خواه
بیجایــی! بــه جایــش می پرســم: چــرا هــم شــما و هــم آن هــا یــک شــعار 
ــا شــعار  ــه هــم اســت، چندت را نمی دهیــد؟ حرف هایتــان کــه شــبیه ب
ــگاه  ــدای دانش ــوری ص ــد در کارش! اینج ــم بروی ــد و باه ــاب کنی انتخ
ــا لبخنــدی کــه از لحظــۀ اول صحبتمــان روی  هــم بلندتــر می شــود! ب
صورتــش اســت می گویــد: فکــر خوبیســت. موافقــم! بــرو بهشــان بگــو... و 
مــن هــم ذوق زده از میانجی گــری ام مــی دوم ســمت گــروه دیگــر: آقــا! اون بچه هــا 
موافقنــد کــه باهــم روی چندتــا شــعار توافــق کنیــم و دســته جمعی بگوییــم! فکــر 
خوبیــه نــه؟! صدایــم خیلــی بلنــد نیســت، امــا همــان چندنفــری کــه می شــنوند، 
ــم  ــت گ ــن جمعی ــاره بی ــد دوب ــد و بع ــگاه می کنن ــم ن ــه ه ــب ب ــم و تعج ــا اخ ب
ــرم  ــم می گی ــد. تصمی ــری نش ــم خب ــم و می بین ــر می مان ــی منتظ ــوند. کم می ش
ــم  ــول آن دوســتمان: بســیجی ها، و بگوی ــه ق ــا ب برگــردم ســمت همــان گــروه، ی
ــرون  ــه از جمعشــان بی ــد. همین ک ــا؟ -نپذیرفتن ــاً کی ه ــی دقیق ــا -یعن ــه این ه ک
می آیــم شــعار جدیــدی را می شــنوم: »تــوپ، تانــک، فشفشــه / بســیج بایــد گــم 

بشــه!«
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هویت ما، دشمنی ماست

ــرق دارد! طــرف  ــا آن طــرف ف ــن طــرف ب خــب دیگــر، مســاله روشــن اســت. ای
ــد،  ــت ناراضی ان ــات دول ــن و تصمیم ــی بنزی ــیجی اند و از گران ــا بس ــت گوی راس
ــب  ــا خ ــد، ام ــت ناراضی ان ــات دول ــم از تصمیم ــپ ه ــرف چ ــپ... ط ــرف چ و ط
ــن اســت  ــم ای ــد؟ و ســوال مه ــا دارن ــا همین ه ــی ب اسمشــان چیســت؟ چــه فرق
ــه  ــه دارد ب ــد ک ــف کنن ــل گروهــی تعری ــد خــود را مقاب ــه چــرا بســیجی ها بای ک
ایــن دولــت حملــه می کنــد؟ یکــی از بچه هایــی کــه روی ســکو نشســته و تماشــا 
ــه  ــد گــم بشــه؟ و دوســتش ک ــد از دوســتش می پرســد: -میگــن چــی بای می کن
ــه!  ــم بش ــد گ ــر بای ــن وزی ــر! میگ ــد: -وزی ــت می گوی ــنیده اس ــوب نش ــگار خ ان

ــول! -ای

احساس سوختن به تماشا نمی شود؟

ــر  ــک دخت ــراه ی ــوش هم ــر چکمه پ ــود. پس ــوض می ش ــا ع ــر فض ــا دیگ از این ج
شــال و کاه دار از جمــع می آیــد بیــرون و بــا چندنفــری صحبــت می کنــد. 
گروهــش همچنــان یک درمیــان بــه دولــت و بســیج شــعار می دهنــد. گاهــی کــه 
ــد و بعضی هایشــان  ــد، یکهــو صــدا می خواب آن بیــن یکــی شــعار تندتــری می پران
ــن دو  ــد! حراســت دانشــگاه بی ــا آم ــر از کج ــن دیگ ــه: ای ــد ک ــگاه می کنن ــم ن به
ــوش  ــی دم گ ــد و چیز های ــد می کن ــان رفت وآم ــی بینش ــتاده و گاه ــروه ایس گ
ــال  ــرا را دنب ــده ماج ــوخی و خن ــا ش ــد ب ــاچی ها دارن ــد. تماش ــجو ها می گوی دانش
ــن  ــد: ای ــک، فشفشــه...« می گوین ــوپ، تان ــر از گاهــی در پاســِخ »ت ــد و ه می کنن
تــوپ بایــد گل بشــه! پســر الغــری کــه ریش هــای نارنجــی دارد بــه دانشــجو های 
بســیجی اشــاره می کنــد و بــه کنــاری اش می گویــد: این هــا همــه لبــاس 
ــه ســمت مــا  ــرای جبــران کمتــر بودنشــان ب ــا! »غیربســیجی ها« ب شــخصی اند باب
ــم«  ــاچی نمیخوای ــم / تماش ــاچی نمیخوای ــد: »تماش ــعار می دهن ــد و ش می چرخن
و »دانشــجوی باغیــرت / حمایــت حمایــت« و بعــد شــروع می کننــد بــه خوانــدن 
ــار دبســتانی. بســیجی ها هــم سرجایشــان ایســتاده اند و همــان قبلی هــا  ســرود ی
ــه!«  ــرح مدبران ــن ط ــان از ای ــبانه / ام ــه، ش ــی، یک دفع ــد: »گران ــرار می کنن را تک
ــای نظــام نشســته«. حــاال دیگــر، از آن دوگــروه  ــا »دســت های پینه بســته / پ و ی
ــا و دست زدن هاســت. ــودن صدا ه ــد ب ــای مشــابه، بلن ــا چیز ه ــدر شــبیه، تنه آن ق

»سر در« ناموس ماست

اگــر هیچ وقــت دانشــجوی دانشــگاه تهــران نبوده ایــد و وقتــی کــه از جلــوی ســر در 

ــان می کشــد  ــد و ناخــودآگاه میلت ــگاه می کنی ــه آن ن ــا حســرت ب رد می شــوید، ب
ــد. راســتش را  ــما مشــکلی نداری ــید. ش ــران نباش ــد، نگ ــا آن عکــس بگیری ــه ب ک
ــا  ــن ب ــق عکس گرفت ــم عاش ــران ه ــگاه ته ــجو های دانش ــود دانش ــد، خ بخواهی
ــل  ــه فارغ التحصی ــر ک ــا روز آخ ــد، ت ــه ورودی ان ــان روز اول ک ــد. از هم ــر در ان س
ــود،  ــوان داده می ش ــی فراخ ــرای تجمع ــران ب ــگاه ته ــی در دانش ــوند. وقت می ش
یعنــی همــه چیــز مقدمــه اســت بــرای حرکــت بــه ســمت ســر در و درنهایــت ثبت 
یــک فریــم عکــس؛ کــه یعنــی اینجــا، دانشــگاه مــادر، دســت ماســت! ســر در، بــه 
هــر آن چــه کــه زیــرش باشــد، ضریــب می دهــد. گروهــی کــه از چــپ رفتــه بودنــد 
ــان را بــه  ــد راهش ــه هــر دری می زنن ــته ایم، ب و اسمشــان را »چپ هــا« گذاش
ــد  ــاره می رون ــری دوب ــاال و از طــرف دیگ ــد ب ــد. برمی گردن ســر در بســته می بینن
پاییــن، خودشــان را می چســبانند بــه نرده هــای ســبزرنگ دانشــگاه تهــران و بیــن 
خودشــان بحــث می کننــد کــه چگونــه از نرده هــا رد شــوند و بریزنــد در خیابــان. 
ــه  ــان را ادام ــد و شعارهایش ــگاه می مانن ــل دانش ــار داخ ــت، ناچ ــد اس ــا بلن نرده ه
ــد  ــم، ص ــیجی ها ه ــنگر« بس ــتاده ایم در س ــر / ایس ــجو، کارگ ــد: »دانش می دهن
ــجوی  ــت: »دانش ــد اس ــان بلن ــد و صدایش ــر در را گرفته ان ــر، س ــر آن طرف ت مت
مســلمان / فــدای مســتضعفان«. خورشــید در حــال غــروب اســت و عابــران 
خیابــان انقــاب کــه دانشــگاه تهــران را از درون نمی شناســند، از البــه الی نرده هــا 
ــا تعجــب ایــن نمایشــگاه را تماشــا می کننــد،  و موتور هــای نیرو هــای انتظامــی، ب
و متوجــه نمی شــوند امــروز درون دانشــگاه تهــران چــه خبــر بــود. دو گروهــی کــه 

ــنوند. ــم نمی ش ــر را ه ــعار های هم دیگ ــاال ش ح

به خانه برمی گردیم

ــت  ــم جمعی ــود حج ــگاه می ش ــای دانش ــور چراغ ه ــر ن ــط زی ــه زور و فق ــر ب دیگ
ــا،  ــرده. چپ ه ــش ک ــاعت فروک ــی دو س ــن یک ــس از ای ــم پ ــا ه ــد و صدا ه را دی
ــر  ــم زی ــیجی ها ه ــوند و بس ــده می ش ــر پراکن ــان، دیگ ــگاه و خیاب ــد از دانش ناامی
ــدود  ــاعت ح ــد. س ــت می خوانن ــاز جماع ــا نم ــد و همان ج ــر در اذان می گوین س
ــا  ــود، ت ــل داده می ش ــب تحوی ــه ش ــن و آرام، ب ــگاه، ام ــت. دانش ــر اس 6 و 7 عص

ــاز... ســحر چــه زایــد ب

راند دوم، و شاید آخر

این کــه هــر گــروه شــب را چگونــه گذرانــده، نمی دانیــم. این کــه در اتــاق 
ــط  ــران، فق ــردا از دانشــگاه ته ــم. ف ــه شــد و چــه گذشــت را ه ــا چــه گفت فکر ه
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ــن.  ــه!« و همی ــاره تجمع ــروز دوب ــد: »ام ــان می چرخی ــه ده ــان ب ــر ده ــک خب ی
 بــدون هیــچ جزئیاتــی و بــدون حتــی یــک خــط نوشــته بــرای دعــوت بــه حضــور.

ــی 3 و 4 بعدازظهــر دیگــر جلــوی ســر در خلــوت نبــود.  ــاز هــم از همــان حوال ب
ــد  ــده بودن ــس ش ــر و تازه نف ــاال بزرگ ت ــه ح ــروه ک ــر دو گ ــا ه ــی کشــید ت دقایق
ــه.  ــا محوط ــر در، چپ ه ــد: بســیجی ها س ــروز را بگیرن ــش دی ــان آرای مجــدداً هم
البتــه از بعــد نمــاز ظهــر و عصــر، بســیجی ها در پردیــس می چرخیدنــد و 
ــه روز  ــگار ب ــد. شــعار ها هــم ان چپ هــا هــم در چنــد دانشــکده یارگیــری می کردن
شــده بــود و گاهــی بــا یــک مصــرِع دوم کامل تــر شــده بودنــد: »اصــاح اقتصــادی 

ــران دمشــق نمیشــه« ــا شــوک دادن نمیشــه / آشــوبگر بی ریشــه، ته ب

»در« به »در«

ــد  ــد ندارن ــد، قص ــر در می گیرن ــان را از س ــه انرژی ش ــگار هم ــه ان ــیجی ها ک بس
بــه هیــچ قیمتــی از کنــارش تــکان بخورنــد و سفت وســخت بنــای بتونــی قدیمــی 
ــد  ــه می بینن ــیجی ها، ک ــان غیربس ــا هم ــا، ی ــد. چپ ه ــان دارن ــرق خودش را در ق
بــا نفــرات فعلی شــان، عکــس بــا ســر در کــه هیــچ، حتــی بــه لمــس ســر در هــم 
ــعار های  ــا ش ــد و ب ــرار می کنن ــروز را تک ــیر دی ــع مس ــان جم ــا هم ــند، ب نمی رس
ــام شــده  ــازه کاسشــان تم ــه ت ــی ک ــر بچه های ــگ، از دانشــکده های دوروب رنگارن
یــا هنــوز مرددنــد را بــه خوشــان اضافــه می کننــد. بعــد دوبــاره می آینــد ســمت 
ســر در و بــاز برمی گردنــد بــاال. انــگار آرزوی فتــح ســر در قــرار اســت روی دلشــان 
بمانــد. خــب حــاال ایــن در نشــد، یــک در دیگــر! اصــًا ســر در هــم مثــل همــه 
ــان  ــه خیاب ــم در قــدس، از آن جــا هــم می شــود ب درهــا. چــه فرقــی دارد. می روی
رســید. بلــه آقایــان، جمــع کنیــد برویــم آن ســمت. از قدیــم هــم می گفتنــد کــه 
خــدا -یــا هــر چیــز دیگــری کــه دینــش افیــون نیســت و این هــا- گــر ِز حکمــت 
ببنــدد دری، ِز رحمــت... آه! انــگار این جــا کســی نیســت کــه مــا را ببینــد. یعنــی 
بــا ایــن وضــع برویــم بیــرون؟ نــه بهتــر اســت بمانیــم. هنــوز در 16 آذر هــم هســت 
و آن هــم خــوب اســت دیگــر. برویــم آن طرفــی. شــاید آن جــا دوربین هــا و مــردم 

منتظرمــان باشــند کــه دیگــر برویــم و... عجــب! ایــن در هــم بــاز نیســت!

چپی که بود، چپی که نیست

چپ هــا مدت هاســت کــه مقابــل خودشــان هیــچ دِر بــازی نمی بیننــد. از 
ــا شــب و روز  ــن خــط امامی ه ــا همی ــران ب ــه در دانشــگاه ته ــه 60 ک ــان ده هم
ــتان  ــا زمس ــتند، ت ــر بر می گش ــا درازت ــت از پ ــرش دس ــد و آخ ــث می کردن بح
ــد و  ــته بودن ــر در کاش ــل س ــاختمان مقاب ــی را روی س ــن بی بی س ــه دوربی 96 ک
ــا  ــد، ت ــش بزنن ــک ســطل آشــغال را بکشــانند و دم در آت ــی ی نمی توانســتند حت
تجمــع اعتــراض بــه حجــاب بهــار 98 کــه هــر چــه دور دانشــگاه چرخیدنــد چیزی 

گیرشــان نیامــد و نهایتــاً خزیدنــد در ســالن همایــش پردیــس هنــر، و تــا همیــن 
ــل  ــازی مقاب ــر اســت. چپ هــا هیــچ دِر ب امــروز، کــه دستشــان از همیشــه خالی ت
خــود ندارنــد، و از هــر روزنــه ای مثــل 16 آذرهــا، یــا ســخنرانی رئیس جمهــور در 
ــای  ــان را از خانه ه ــد خودش ــن، می خواهن ــدن بنزی ــن گران ش ــا همی ــگاه ی دانش
تیمــی بکشــند بیــرون. امــروز، هــوای چپ هــا، مثــل بــاران ریــز و ابــر دود ســیگار 
بــاالی سرشــان، تراژیــک و نفســگیر اســت. جمــع بــدون لیــدر و چنددســته ای کــه 
ــد، کــه  ــدی داد می زن هــر وقــت خســته می شــوند، یکــی از بینشــان شــعار جدی
ــان، کار، آزادی« بیشــتر  ــدازه »ن ــر باشــد و از حدوان اگــر همیــن هــم کمــی تندت

ــد. ــی نمی کنن ــان همراه ــرود، یک درمی ب

آخرین کارت، و نه بهترین کارت

ــوب زده اند.  ــم و آش ــهر ها متاط ــی ش ــاب، بعض ــروب آفت ــد از غ ــا بع ــن روز ه ای
ــا صــدای مــردم بلنــد می شــود، قبــل از این کــه شــنیده شــود،  طبــق معمــول، ت
ــد همــان طرف هــا کــه خودشــان می خواهنــد. شــاید  ســوارش می شــوند و می برن
ــت  ــا انداخ ــن چپ ه ــه ای در ذه ــه جرق ــود ک ــروز ب ــت دی ــده و شکس ــن ای همی
ــم، راه  ــه ســر در را نداری ــه پردیــس و ن کــه تیــر آخرشــان را بزننــد: حــاال کــه ن
ــم و  ــتان می گذری ــا! از کاجس ــد نرده ه ــت، می مان ــته اس ــه بس ــم ک ــان ه خیاب
ــا  ــه نرده ه ــبیده ب ــاال چس ــا. ح ــه نرده ه ــبیم ب ــاب و 16 آذر می چس ــش انق نب
هــم نشــد، نشــد. آنقــدر داد می زنیــم تــا شــاید کســی بیایــد! جیــغ می کشــیم و 
شــعار می دهیــم! »هم وطــن باغیــرت / ماشــینتو خامــوش کــن«! خامــوش کــن و 
بیــا اینجــا و ببیــن مــا چــه می گوییــم. انقــاب را ببنــد و بیــا پیــش مــا تــا باهــم 

بریزیــم در شــهر و هــر چــه دم دســتمان اســت بــه رنــگ خودمــان دربیاوریــم...

بــه  رقت آمیــزی  نــگاه  هرازگاهــی  و  می گذرنــد  نرده هــا  کنــار  از  مــردم 
ــا صدا هــای نامفهــوم،  ــه ب ــد ک ــره می اندازن صورت هــای بی رمــق جمــع پنجــاه نف
ــده  ــد. آن ع ــرج می کنن ــران خ ــر عاب ــب نظ ــرای جل ــان را ب ــن تاش هایش آخری
کــه بــرای تماشــا و کنجــکاوی از دیــروز بیــن چپ هــا می چرخیدنــد، حــاال دیگــر 
ــه ایــن  حوصله شــان ســررفته و یکــی یکــی جــدا می شــوند. بعضی هــا هــم کــه ب
جمــع دل بســته بودنــد و می رفتنــد کــه بنزیــن را ارزان کننــد یــا بــاری از دوش 
کســی بردارنــد، حــاال همه شــان را کنــج الو گاردن می بیننــد؛ خســته، ســرگردان، 
و مبتــذل. الو گاردن اولیــن بــارش نیســت کــه شکســت عشــقی را می بینــد، امــا 
مــا، آخریــن بــاری اســت کــه بــرای عدالــت، بــه چپ هــا، یــا کســانی 

ــم. ــد، دل می بندی ــش را درمی آورن ــه ادای ک

سر در، همچنان لبریز از انقابی هاست. بدون ضعف، بدون یأس و آسوده.

گزارشــی کــه خواندیــد در همــان روزهــای آبــان 98 توســط نویســنده نوشــته شــده و ابتــدا در خبرگــزاری دانشــجو و ســپس در کانــال بســیج دانشــگاه تهــران منتشــر شــده اســت. پــس از یکســال نویســنده ایــن 
متــن، تنهــا بعضــی از تعابیــر بــه کار رفتــه در متــن اولیــه را ویرایــش کــرده و هیچ کــدام از وقایــع، شــعارها و غیــره تغییــری نکــرده اســت.


