


روح اهلل اکبــری | یکــی از مهم تریــن دال هــای 
گفتمانــی طیفــی از کنش گــران سیاســی در ایــران، 
ــن  ــت. ای ــی اس ــی و امنیت زدگ ــگاه امنیت ــد ن نق
طیــف از کنش گــران معمــوال در نقــد نــگاه 
ــه  ــت، ک ــه امنی ــه ب ــرورت توج ــه ض ــی، ن امنیت
اولویــت یافتــن آن را مــورد نقــد قــرار می دهنــد 
و معتقدنــد کــه امنیت پدیــده ای چندوجهی اســت 
ــرار دارد و  ــت و آزادی ق ــا عدال ــبت ب ــه در نس ک
هــرگاه بــه ایــن دو خدشــه وارد شــود، امنیــت نیــز 
ــز در تحلیــل  ــر انقــاب نی ــزل می شــود. رهب متزت
اغتشاشــات دی مــاه 1396 فرمودنــد: »این جــوری 
نیســت کــه مــا هیــچ اشــکالی نداریــم، فقط دشــمن 
خارجــی اســت کــه دارد ]مشــکل ایجــاد می کنــد[؛ 
نــه، مگــس روی زخــم می نشــیند؛ زخــم را خــوب 
ــا  ــد. م ــه وجــود بیای ــد ب ــد، زخــم را نگذاری کنی
ــن  ــه ای ــیم، ن ــته باش ــی نداش ــکل داخل ــر مش اگ
ــکا  ــه آمری ــد، ن ــر بگذارن ــد اث شــبکه ها می توانن
می توانــد هیــچ غلطــی بکنــد.« ایــن بیــان از 
رهبــر انقــاب، نشــان دهنده آن اســت کــه ایشــان 
هــم ریشــه به وجــود آمــدن ناامنــی از طــرف 
دشــمنان خارجــی را، مشــکات داخلــی می داننــد 
و معتقدنــد کــه درصــورت رفــع مشــکات 
ــی  ــوان ایجــاد ناامن ــمنان خارجــی ت ــی، دش داخل
در داخــل کشــور ندارنــد. آن چــه تاکنــون گفتــه 
ــوص  ــت درخص ــف حکوم ــه وظای ــاره ب ــد، اش ش
ــاوه  ــت ع ــع، حکوم ــت دارد. درواق ــظ امنی حف
بــر آن کــه بایــد بــه فکــر قــوه دفاعــی و نظامــی 
کشــور باشــد، موظــف اســت بــا برقــراری تــوازن 
میــان عدالــت، آزادی و امنیــت در گفتمــان 
ــا  ــت و آزادی، ب ــه عدال سیاســی خــود و توجــه ب
بــه حداقــل رســاندن مشــکات داخلــی، مانــع از 
فراهــم آمــدن بســتر ایجــاد ناامنی توســط دشــمنان 

خارجــی شــود. 
امــا گمشــده ایــن روزهــای ســپهر سیاســی ایــران، 
مســئولیت پذیری متقابــل کنش گــران سیاســی 
ــن  ــت اســت. ای ــئله امنی ــال مس ــن در قب و معترضی
کــه  می شــود  آن  از  مانــع  مســئولیت پذیری 
تنهــا کم کاری هــای حکومــت در خصــوص حفــظ 
ــورت  ــم به ص ــخت و ه ــورت س ــم به ص ــت، ه امنی
نــرم، دلیــل ناامنــی در داخل کشــور دانســته شــود. 
ــب  ــی، منظــور از مســئولیت پذیری از جان به عبارت
کنش گــران سیاســی آن اســت کــه حتــی بــا فــرض 
این کــه حکومــت عمــدا دســت بــه ایجــاد ناامنــی 
بزنــد، معترضیــن نبایــد مســئولیت خــود در قبــال 
ــش  ــا دو پرس ــد. در اینج ــوش کنن ــت را فرام امنی
اساســی پیش برنــده اســت. اول آن کــه چــرا امنیــت 
در ایــران اهمیتــی فوق العــاده دارد و طرفیــن بایــد 
نســبت بــه حفــظ آن مســئولیت پذیر باشــند؟ دیگر 
آن  کــه چطــور در مقــام یــک کنش گــر سیاســی و 

فرزانــه الســادات باطنــی | تاریــخ دانشــگاه، 
حتــی اگــر در کتــاب و روزنامــه خوانــده نشــود 
میــان نســل های مختلــف ســینه بــه ســینه منتقــل 
تشــکل های  ادوار  کــه  تاریخــی  می شــود. 
دانشــجویی، آن را ســبقه ی تشــکیات می داننــد 
ــم از آن  ــگاه ه ــئولین دانش ــی مس ــی گاه و حت
ــگاه  ــه دانش ــه ای ک ــوان وزن ــه عن ــه، ب تاریخچ
تهــران را از باقــی دانشــگاه ها جــدا می کنــد 
یــاد می کننــد. از واقعــه 16 آذر تــا اتفاقــات بعــد 
ــته  ــا گذاش ــه ج ــی ب ــد تلخی  های ــاب، هرچن انق
باشــد امــا نهایتــا آن چیــزی کــه قضــاوت تاریــخ 
دانشجویانی ســت  پرشــور  می ســازد حضــور  را 
کــه هویــت حقوقــی خــود را پــای مطالبــه و 
ــخ دانشــگاه  ــد. تاری ــان خــود خــرج کرده ان آرم
نیــاز بــه گردوخــاک کتاب هــای تاریخــی نــدارد. 
ــا  ــن کــه از ســردر دانشــگاه وارد شــوی و ب همی
اســاتید و دانشــجویان زیســت کنی اساســا اتمســفر 
دانشــگاه تــو را بــه تاریــخ هــم می کشــاند. یکــی 
از ابعــاد پرشــور حضــور دانشــجویان، شــکل دادن 
ــواره  ــه هم ــت ک ــور اس ــادی در کش ــان انتق جری
در قامتــی متفــاوت ظهــور و بــروز داشــته اســت. 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــاد ب ــه انتق ــی ک ــه روزهای چ
ــوری  ــا جمه ــه واســطه ی شــأن و نســبتی کــه ب ب
اســامی داشــت قبیــح بــه حســاب می آمــد چــه در 
روزگاری که بســیج دانشــجویی داعیــه دار جریان 
انتقــادی در فضــای دانشــگاه شــد. در تمــام ایــن 
ســال ها ایــن جریــان در فضــای دانشــگاه جــاری 
ــت.  ــی داش ــط متفاوت ــرح و بس ــد ش ــود، هرچن ب
نماینــده جریــان اصاحــات در فضــای دانشــگاه، 
اتحادیــه انجمــن اســامی دانشــجویان اســت کــه 

در لحظــه انجــام یــک عمــل سیاســی می تــوان 
اولویــت امنیــت را در نظــر گرفــت؟

ــرد  ــا ک ــوان ادع ــش اول؛ می ت ــوص پرس در خص
ــک و  ــه ایدئولوژی ــران از جنب ــت در ای ــه امنی ک
ژئوپولتیــک موضوعیــت دارد. ایــران از لحظــه 
ــعار  ــردادن ش ــا س ــامی ب ــروزی انقــاب اس پی
اســتقال از شــرق و غرب عالم و تأســیس حکومتی 
ــی  ــتی، وارد تقابل ــد امپریالیس ــوژی ض ــا ایدئول ب
امنیتــی بــا قدرت هــای بــزرگ جهانی شــد. طبیعی 
اســت کــه طــرف مقابــل، بــا تمــام ابزارهــای نــرم و 
ســخت خــود، بــه دنبــال فروپاشــی نظــم حاکــم بــر 
ایــران باشــد. ایــن تهاجــم همه جانبــه با ترکیبــی از 
ــی و  ــر گســل ها و مشــکات طبیع ــوار شــدن ب س
غیرطبیعــی درونــی، ضریــب یافتــن  این مشــکات 
ــمی  ــمی و غیررس ــانه های رس ــتفاده از رس ــا اس ب
وابســته بــه دولت هــای متخاصــم و تشــدید آن هــا 
بــا تحریم هــا و تــاش بــرای وارد کــردن ضربــات 
ــن  ــد. ای ــاق می افت ــی اتف ــی و امنیت ــخت نظام س
تهاجــم همه جانبــه و ترکیبــی وظیفــه حکومــت و 

هرچنــد در چهــار ســال اخیــر بــه واســطه فضــای 
سیاســی ای کــه روحانــی رقــم زد ســرخورده شــد 
ــظ  ــرای حف ــدی ب ــوی امی ــال کورس ــا به هرح ام
ــگاه  ــای دانش ــات در فض ــده اصاح ــان و ای جری
از  سیاســی،  مناســبات  می آمــد.  حســاب   بــه 
ــی  ــکل های انقاب ــامی و تش ــن اس ــبت انجم نس
ــه  ــد ک ــاخته بودن ــگاه س ــف دانش ــی در ک نزاع
ــه  ــای مناظراتی ســت ک ــزاع، راش ه ــراث آن ن می
هنــوز هــم هرازگاهــی در فضــای مجــازی پخــش 
می شــود. ایــده انجمــن اســامی، ایــده اصاحــات 
ــی در  ــجویی انقاب ــان دانش ــا جری ــود و متقاب ب
ــی و  ــان اصولگرای ــخ می ــیب های تاری ــراز و نش ف
ــن  ــورد. از معروف تری ــرخ می خ ــری چ انقابی گ
برنامه هــای دهــه هشــتاد دانشــگاه، کلماتــی 
ــازار آزاد  ــث ب ــورد، بح ــوش می خ ــه گ ــنا ب آش
ــان ســخنرانی های  ــی می ــا انگاره هــای نئولیبرال ی
اقــای خاتمــی در دانشــگاه تــا مناظــرات انجمــن 
ــه بحث هــای پرتکــرار اســت. در  اســامی از جمل
میــان ســطور نانوشــته ی تاریــخ، در ایــن روزهــا 
مواجهه هایــی از بســیج دانشــجویی بــه چشــم 
می خــورد کــه در جــای خــود قابــل تامــل اســت. 
ــال  ــه 16 آذر س ــا واقع ــی از آن ه ــرا یک مختص
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــران اس ــگاه ته ۸3 در دانش
رئیــس جمهــور خاتمــی، جــو تنــش زای دانشــگاه 
انتظــار مواجهــه ی ســختی از ســوی جریــان 
ــان کســانیکه  ــن حــال هم ــا ای ــی داشــت. ب انقاب
ــه  ــد در برنام ــات بودن ــان اصاح ــده جری نماین
طــوری رفتــار کردنــد کــه جریــان انقابــی ایــن 
دعــوت  مهمان نــوازی  و  ادب  بــه  را  جریــان 
ــل  ــه ری ــد ک ــان می ده ــع نش ــن وقای ــرد! ای ک

مدافعــان آن را بــرای دفــاع همه جانبــه و ترکیبــی 
ــد  ــه کنن ــد توج ــان بای ــد. معترض ــف می کن مضاع
کــه تــاش بــرای فروپاشــی ایــن نظــم در صــورت 
موفقیــت، نــه بــه ســرنگونی نظــام حاکــم، کــه بــه 
درگیری هــای  از  طوالنی مــدت  مجموعــه ای 
ــان  ــوا می ــوازن ق ــه دار می انجامــد؛ چراکــه ت دامن
ــه ای  ــان آن به گون ــم و مخالف ــم حاک ــان نظ حامی
نیســت کــه فروپاشــی نظــم فعلــی و اســتقرار نظــم 
ــاق  ــری اتف ــدون درگی ــی و ب ــه راحت ــد ب جدی
ــورت  ــی، به ص ــت فعل ــن در موقعی ــد. معترضی افت
طبیعــی بــه نقطــه برانــدازی و انقــاب علیــه 
نظــم موجــود نرســیده اند، بلکــه بــا تحریــک 
از  متخاصــم کــه  خارجــی همــان دولت هــای 
لحظــه پیــروزی انقــاب وارد نــزاع بــا نظــم حاکــم 
ــه  ــی ب ــی و مصنوع ــی غیرطبیع ــده اند، به صورت ش
نقطــه برانــدازی رســیده اند. مخالفــان و برانــدازان 
وحدت بخشــی  سیاســی  گفتمــان  نتوانســته اند 
ــری  ــل رهب ــردم را ذی ــوده م ــه ت ــد ک ــد کنن تولی
واحــدی بــه پیــش ببــرد. در مقابــل امــا جمهــوری 

جریــان انتقــادی، در پرتنش تریــن روزهــای 
خــود هــم ســعی داشــته نزاکــت دانشــجویی 
ــا روی کار  ــی ب ــد از خاتم ــد. بع ــت کن را رعای
ــال  ــار س ــا چه ــی ب ــژاد، جریان ــدی ن ــدن احم آم
ــری کار  ــاده ای رهب ــت م ــان هش ــا فرم ــه ب عقب
شــروع  عدالت خواهــی  فضــای  در  را  خــود 
کردنــد. در ایــن موقــف کــه رئیــس جمهــور 
هــم بــا شــعار عدالــت روی کار آمــده بــود، 
جریــان دانشــجویی انقابــی تمرکــز اصلــی خــود 
ــت،  ــی گذاش ــری و عدالت خواه را روی مطالبه گ
هرچنــد ایــن جریــان در ســبقه ی تاریخــی خــود 
ــت داشــت  ــاداری در حــوزه عدال ــای معن تاش ه
ــادی در  ــای جه ــن اردوه ــال اولی ــور مث ــه ط ب
کشــور از جملــه کارهایی ســت کــه در ایــن ســبقه 
ــر اســت  ــن حــال، بهت ــا ای ــه چشــم می خــورد. ب ب

ــش  ــی وحدت بخ ــان سیاس ــد گفتم ــامی واج اس
ــه  ــت ک ــردم اس ــی از م ــل توجه ــش قاب ــرای بخ ب
ایدئولوژیــک  پیونــدی  برقــراری  بــه  منجــر 
ــت  ــورت موفقی ــرایط، در ص ــن ش ــود. در ای می ش
پــروژه برانــدازی، درگیــری نــه فقــط میــان 
ــه  ــامی، ک ــوری اس ــان جمه ــدازان و حامی بران
ــا  ــدازان ب ــان بران ــی می ــد ضلع ــری ای چن درگی
یکدیگــر و حامیــان جمهــوری اســامی خواهــد 
ــه  ــوریه ک ــی س ــابه جنــگ داخل ــا مش ــود؛ دقیق ب
مســلحین عاوه بــر حکومــت اســد، بــا یکدیگــر 
ــد. تعــدد پرچم هــای تظاهــرات  ــر بودن ــز درگی نی
ــودن  ــی ب ــن، نشــان دهنده قطع ــدازان در برلی بران

ــری اســت.  ــن درگی ای
ــف  ــای مختل ــود قومیت ه ــر، وج ــوی دیگ از س
در مناطــق مــرزی ایــران خطــر تجزیه طلبــی 
را افزایــش می دهــد؛ یعنــی فــارغ از آن کــه 
دولت هایــی بــه لحــاظ ایدئولوژیــک خواســتار 
ــران باشــند و نقــش  ســرنگونی نظــم حاکــم در ای
کاتالیــزور را بــرای رادیــکال کــردن جنبش هــای 

ــوم »مطالبه گــری« در فضــای  ــا مفه ــم اساس بگویی
دانشــجویی از بدنــه دانشــجویان انقابــی شــروع 
شــد کــه دغدغــه ی اصلــی اش مســتضعفین و مــرز 
ــا قبــل از چنیــن رویکــردی  ــود، ت فقــر و غنــا ب
هــم دانشــگاه محــل نــزاع ایده هــای سیاســی 
ــا  ــن نزاع ه ــه ای از ای ــود و باریک ــی ب و گفتمان
ــود جریــان داشــت. از جریــان  ــا اواســط دهــه ن ت
ســال  ده  طــول  در  عدالت خــواه  و  مطالبه گــر 
ــه ای  ــط بدن ــی توس ــا و مطالبه های ــر، کنش ه اخی
ــه تحقــق  ــد ب ــال شــد کــه امی از دانشــجویان دنب
و اصــاح، خصلــت مشــترکی میــان آنــان بــود بــه 
طوریکــه شــاید ایــن دانشــجویان از یــک تشــکل 

ــد.  ــت نمی کردن ــم فعالی ــد ه واح
ــات و  ــده اصاح ــان ای ــر جری ــرور مختص ــا م ب
ــرو هســتیم  ــری روب ــا تصوی ــان مطالبه گــر، ب جری

اعتراضــی بــازی کننــد، وجــود اقــوام مختلــف نیز 
ــد در لحظــه فروپاشــی نظــم حاکــم منجــر  می توان
بــه بحــران امنیتــی و تولیــد گفتــار جدایی طلبانــه 
ــد  ــورهای جدی ــدن کش ــد آم ــس از پدی ــود. پ ش
ناشــی از فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی در ابتدای 
ــتن  ــواره آبس ــه هم ــادی، خاورمیان ــرن 20 می ق
بحران هــای قومیتــی بــوده و بحران هــای مــرزی 
و قومیتــی تنهــا متعلــق بــه ایــران نیســت. ترکیه و 
عــراق نیــز درگیــر تجزیه طلبــی و اســتقال خواهی 
مناطــق کردنشــین خــود هســتند. تفــاوت ایــران با 
ایــن دو کشــور ایــن اســت کــه در ایــران عاوه بــر 
حضــور کردهــای تجزیه طلــب کــه ســابقه فعالیــت 
جــدی آن هــا در ســال های ابتدایــی انقــاب قابــل 
بررســی اســت، اقــوام تــرک و بلــوچ نیــز در معــرض 
تحریک هــای تجزیه طلبانــه هســتند. فروپاشــی یــا 
ضعــف نظــم امنیتــی حاکــم بــر ایــران بــه احتمــال 
بســیار زیــاد مســاوی خواهــد بــود بــا آغــاز 
ــتان  ــل 4 اس ــه در حداق ــای تجزیه طلبان جنبش ه
مــرزی و بــاز هــم جنگ هــای دامنــه دار داخلــی. 

ــوغ  ــه بل ــا ب ــه تنه ــجویی را ن ــان دانش ــه جری ک
ــی  ــای تاریخ ــه در گلوگاه ه ــت بلک ــانده   اس رس
دارد.  گفتــن  بــرای  کــه حرفــی  داده  نشــان 
هرچنــد ایــن حــرف در مقاطعــی برآمــده از 
مناســبات سیاســی کشــور باشــد، امــا جریانــی مثل 
انجمــن اســامی دانشــجویی کــه ایــن روزهــا دور 
هــر زخمــی که بــه پیکــره ی ملــت و نظــام بخورد 
ــان دار  ــده ای جری ــی ای ــود، در ایام ــع می ش جم
در دانشــگاه بــه حســاب می آمــد. یــا اساســا 
ــه  ــود بدن ــادی کــه مول ــان مطالبه گــر و انتق جری
دانشــجویان انقابی ســت، هدفــی دارد کــه هویــت 

ــت. ــای دانشجوس ــش فریاده بخ
اگــر ســال 9۸ صدایــی کــه بــه گــوش می رســید از 
اتفاقــی درون زا در میــان مردم بود و دانشــجویان 
ــد،  ــن صــدا مطالبه گــری می کردن ــال همی ــه دنب ب

ــه  ــا ایــن توصیفــات، کنش گــران سیاســی چگون ب
ــرار  ــود ق ــه خ ــون توج ــت را در کان ــد امنی بای
ــک از  ــچ ی ــاال هی ــه لحــاظ نظــری احتم ــد؟ ب دهن
ــود  ــت وج ــت و اولوی ــی اهمی ــران سیاس کنش گ
ــا مســئله اینجاســت  ــد؛ ام ــی نمی کنن ــت را نف امنی
کــه برخــی فعالیت هــا عمــا بــه بحران هــای 
می رســد  به نظــر  می زنــد.  دامــن  امنیتــی 
کــه اولویــت ابتدایــی کنش گــران سیاســی و 
ــا  ــی ب ــدم همراه ــد ع ــی، بای ــای اعتراض جنبش ه
ــه  ــور ک ــه همانط ــد. چراک ــه باش ــار براندازان گفت
ــه  ــار براندازان ــر گفت ــال حاض ــد، در ح ــان ش بی
ــه یــک گفتــار سیاســی ارگانیــک، کــه گفتــاری  ن
ــا تحریــک و فشــار خارجــی اســت.  تولیــد شــده ب
ــه  ــه هیچ وج ــر ب ــال حاض ــدازان در ح ــوای بران ق
ــری  ــامی براب ــوری اس ــان جمه ــوای حامی ــا ق ب
ــه  ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد و همی نمی کن
تنهــا موفقیــت جنبــش براندازانــه، شــروع جنــگ 
داخلــی در ایــران باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت که 
مرزبنــدی بــا رســانه های وابســته ی بــه برانــدازان 
ــه فقــط  ــن مرزبنــدی ن ــد. ای ــز ضــرورت می یاب نی
در کام، کــه در عمــل نیــز بایــد مــورد توجــه قرار 
گیــرد. بایــد توجــه کــرد کــه مهم تریــن خواســته 
دولت هــای متخاصــم و رســانه های وابســته بــه 
ــعارها و  ــتفاده از ش ــت و اس ــدازی اس ــا، بران آن ه
ــت اعتراضــی  ــک حرک ــد ی ــه می توان ــی ک نمادهای
را بــه حرکتــی براندازانــه تبدیــل کنــد، هرگونــه 
مرزبنــدی و فاصله گــذاری بــا ایــن دولت هــا 
ــا  ــز بی معن ــا را نی ــه آن ه ــته ب ــانه های وابس و رس
می کنــد. عاوه بــر ایــن، ضــرورت توجــه بــه 
ــرود  ــل س ــی- مث ــای مل ــی و نماده ــت ارض تمامی
و پرچــم ملــی- نیــز اهمیــت دارد. اســتفاده از 
ــی، راه را  ــای اعتراض ــی در جنبش ه ــای مل نماده
ــان  ــرای حضــور تجزیه طلبــان و سوءاســتفاده آن ب
و  پرچــم  می بنــدد.  اعتراضــی  حرکت هــای  از 
ســرود ملــی، به عنــوان نمادهایــی از هویــت ملــی، 
ــرای جامعــه  پایه ای تریــن عناصــر وحدت بخــش ب
هســتند و توهیــن به آنــان، بــه تقویــت گفتارهای 

ضــد ملــی و تجزیه طلبانــه می انجامــد.
ــران  ــخت کنش گ ــون س ــه، آزم ــن دو ماحظ ای
منافــع  از  کــه  اســت  معترضیــن  و  سیاســی 
کوتاه مــدت خــاص خــود بــرای پایه ای تریــن 
منفعــت جمعــی یــک ملــت- امنیــت- چشم پوشــی 
ــرای  ــن ب ــن کار ممک ــه راحت تری ــد. اگرچ کنن
فشــار بــه حکومــت و شــنیده شــدن صــدای یــک 
شــعله ورتر کــردن آتــش  اعتراضــی،  جنبــش 
دولت هــا،  پــای  کــردن  بــاز  و  رادیکالیســم 
میــدان  بــه  خارجــی  نهادهــای  و  رســانه  ها 
کار،  راحت تریــن  همیشــه  الزامــا  امــا  اســت، 

نیســت. آن هــا  مســئوالنه ترین 

متاســفانه در ایــن روزهــا دانشــگاه تهــران، شــاهد 
از  تنهــا حداقلــی  نــه  نادانشجویانی ســت کــه 
ــه  ــد بلک ــت نمی کنن ــجویی را رعای ــت دانش نزاک
ایــده  یــا جریــان ریشــه داری پشــت شعارهایشــان 
ــچ  ــه هی ــد ک ــازی می کنن ــی ب ــت و در زمین نیس
ــود  ــجو در آن وج ــرای دانش ــی ب ــتقال هویت اس
نــدارد و تمامــا برنامه ریــزی شــده اســت. عقبــه ی 
تاریخــی و جایــگاه مقــدس دانشــجو و دانشــگاه، 
ــت را  ــن جماع ــه ای ــد ک ــن را نمی ده ــازه ی ای اج
دانشــجو خطــاب کنیــم و ایــن لکــه ننــگ را بــر 
جامعــه دانشــجویان بپذیریم. وضعیت فعلــی، نزاع 
سیاســی و گفتمانــی نیســت بلکــه تاشی ســت 
بــرای برهــم زدن نظــم و ایجــاد آشــوب در 
دانشــگاه کــه مطالبــه ای را هــم دنبــال نمی کنــد و 

هیــچ نســبتی بــا جریــان معتــرض نــدارد.

 »زن، زندگی، آزادی«    
مسئولیت پذیر  یا  راحت طلب؟

شما  معترض  نیستید،  
آشوب گرید!

بی هویتی اعتراض اخیر و نقش جنبش دانشجویی در جریان انتقادی کشور

۲



ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــور | یک ــی پ ــی ریاح عل
معمــوال بعــد از تمــام شــدن و یــا فروکــش کــردن 
بحران هــا و اعتراضــات اجتماعــی و سیاســی، محــل 
ــگاه و  ــأله جای ــرد، مس ــرار می گی ــر ق ــث و نظ بح
چگونگــی اصــل مترقــی اعتــراض و بیــان مطالبات 
مــردم اســت. اصــل و گفتمانــی کــه جزئــی الینفک 
از امهــات پارادایــم نظــری انقــاب اســامی بــوده 
و هســت. ســوژه ای کــه هــم در ادبیــات دینــی مــا 
ــگاه  ــدرن از جای ــی م ــات حکمران ــم در ادبی و ه

مهمــی برخــوردار اســت.
ــوری اســامی  ــه عملکــرد جمه ــل از آنکــه ب  قب
در نســبت بــا مســاله اعتــراض بپردازیــم بایــد 
تقســیم بندی دقیقــی از معترضــان داشــته باشــیم تــا 
بتوانیــم چگونگــی عملکــرد آنــان و چگونگــی 
ــر  ــم. از منظ ــی کنی ــان را ارزیاب ــا آن ــه ب مواجه
نگارنــده اساســا در تمامــی موضوعــات اقتصــادی، 
صنفــی، سیاســی، فرهنگــی و... معترضیــن بــه ســه 

دســته تقســیم مــی شــوند:
یــک( منتقدیــن: ایــن افــراد کســانی هســتند 
ــام  ــه ن ــی ب ــت و موجودیت ــاختار، حاکمی ــه س ک
ــون اساســی اش را قبــول  جمهــوری اســامی و قان
دارنــد امــا بــه برخــی تصمیمــات، سیاســت ها، 
ــا، کارگــزاران و  ــا، تاکتیک ه ــا، راهبرده ــه ه روی
ــراد  ــن اف ــن: ای ــد. دو( مخالفی ــد دارن ــان نق مجری
مخالــف کلیتــی بــه نــام جمهــوری اســامی بــا تمام 
ویژگی هــای مثبــت و منفــی اش هســتند امــا نــه بــه 
صــورت نظــری و نــه بــه صــورت عملــی فعالیتــی 
ــتند  ــی هس ــف خنث ــک مخال ــا ی ــد. اصطاح ندارن
ــرادی  ــا اف ــا ب ــن: در اینج ــه( معاندی ــر. س و الغی
مواجهیــم کــه عــاوه بــر مخالفــت بــا اصل و اســاس 
ــم  ــری و ه ــت نظ ــم فعالی ــامی، ه ــوری اس جمه
فعالیــت عملــی جهــت برانــدازی و نابــودی نظــام 
مســتقر می کننــد و حتــی بــرای ایــن مهــم حاضرند 

ــه اســلحه ببرنــد.  دســت ب
ــت  ــد آن اس ــی باش ــن م ــح و مبره ــه واض  آنچ
ــت  ــاوت اس ــیار متف ــت بس ــاد در حکوم ــه انتق ک
بــا انتقــاد بــر حکومــت. جمهــوری اســامی طبــق 
آرمان هــای انقــاب و اصــول قانــون اساســی 
موظــف اســت بســترهای قانونــی اعتــراض را بــرای 
ــن انتقادگــری  ــد و ای ــم کن ــن خــود فراه منتقدی
ــه  ــد و ن ــک فرصــت بدان ــی را ی ــی و اجتماع سیاس
تهدیــد. مطابــق بــا مبانــی دیــن اســام خصوصــا در 
ــش گری  ــراض و پرس ــاد، اعت ــیعی، انتق ــگاه ش ن
عــاوه بــر آنکــه حــق اســت، یــک تکلیــف 
می باشــد و ایــن اساســا یکــی از حقــوق حاکــم بــر 
ــه ،  ــرس و واهم ــدون ت ــردم، ب ــه م ــردم اســت ک م
حاکــم را نقــد، نصیحــت و امــر بــه معــروف و نهــی 

ــد. از منکــر کنن
 فلــذا دســته اول بایــد از حمایــت حداکثــری 
ــف  ــت موظ ــوند و حاکمی ــد ش ــت بهره من حاکمی
اســت بســترهای الزم را جهــت احقــاق حقــوق 

ــن  ــد. ای ــم کن ــن فراه ــات منتقدی ــان اعتراض و بی
حمایــت خــود را در اصــل 27 قانــون اساســی 
و  مســالمت آمیز  اعتراضــات  می کنــد.  نمایــان 
تجمعــات خودجــوش مردمــی طبــق اصــل 27 
ــن  ــه گرفت ــوط ب ــت و من ــی آزاد اس ــون اساس قان
مجــوز از هیــچ ارگانی نیســت: »تشــکیل اجتماعات 
ــرط  ــه ش ــل ســاح، ب ــدون حم ــا، ب و راه پیمایی ه
آن کــه مخــل بــه مبانــی اســام نباشــد آزاد 
اســت«. یعنــی هیچ گونــه الزامــی بــه مجــوز بــرای 

ــت.  ــی نیس ــوش مردم ــات خودج تجمع
ــون احــزاب  ــه اخــذ مجــوز کتبــی در قان ــزام ب  ال
ــاده 6 و  ــره 2 م ــی آن)تبص ــه اجرای ــن نام و آیی
ــی(  ــه اجرای ــن نام ــون احــزاب وآیی ــاده 10 قان م
ــا و  ــزاب، جمعیت ه ــا، اح ــر گروه ه ــر ب ــاً ناظ صرف
ســازمان هایی اســت کــه قصــد برگــزاری تجمعــات 
ــق  ــردم، طب ــوم م ــی عم ــد. ول ــی دارن و راهپیمای
اصــل27 می تواننــد تجمعــات مســالمت آمیز خــود 
را داشــته باشــند.  لــذا شــهروندان بــر مبنــای اصــل 
ــه  ــزام ب ــدون ال ــد ب ــی می توانن ــون اساس 27 قان
اخــذ مجــوز کتبــی از وزارت کشــور و بــه شــرطی 
کــه تجمعاتشــان تــوأم بــا حمــل ســاح یــا مخــل 
ــی و  ــه راهپیمای ــبت ب ــد، نس ــام نباش ــی اس مبان

ــدام کننــد. تشــکیل تجمعــات اعتراضــی اق
 پــس آنچــه بــه یقیــن می تــوان گفــت ایــن اســت 
ــن سیاســت ها و عملکــرد کارگــزاران  کــه منتقدی
نظــام جمهــوری اســامی بایــد بــه راحتــی بتواننــد 
اتفاقــات و رویدادهــای مختلــف را نقــد کننــد و 
ــنیدن  ــر ش ــاوه ب ــت ع ــف اس ــی موظ ــام سیاس نظ
مطالبــات مــردم، بــه آنــان تریبــون دهــد و بســتر 
ــد.  ــم کن ــان را فراه ــی آن ــات قانون ــان مطالب بی
ــکل در  ــب مش ــه غال ــت ک ــده آن اس ــم نگارن فه
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــب صداهای ــت. اغل همین جاس
ــته  ــن دس ــد در همی ــوش می رس ــه گ ــراض ب اعت
منتقدیــن می گنجــد؛ کســانی کــه بــه فقــر، 
فســاد، تبعیــض، عــدم پرداخــت حقــوق و عــدم بــه 
ســرانجام رســیدن مطالبــات صنفــی خــود اعتــراض 

ــد.  دارن
 بــا ایــن دســته نبایــد بــه صــورت امنیتــی برخــورد 
کــرد. مواجهــه  امنیتــی بــا ایــن دســته بزرگ تریــن 
آســیب نظــام اســت. جمهــوری اســامی، خــود باید 
تریبــون و صــدای هــزاران تجمع بحــق کارگری، 
ــن  ــر ای ــد منک ــی نمی توان ــد. کس ــی و... باش صنف
شــود کــه در طــول ســالیان گذشــته هــزاران تجمع 
محــدود صنفــی، اداری و اقتصــادی از معلمــان و 
ــل  ــاران و.. مقاب ــجویان و بیم ــا دانش ــران ت کارگ
ده هــا نهــاد از بنیــاد شــهید و آمــوزش و پــرورش 
تــا مجلــس و شــرکت های اقتصــادی برگــزار شــده 
و کســی هــم بــه آنــان کاری نداشــته و برخــوردی 
هــم صــورت نگرفتــه اســت، امــا مســاله ایــن اســت 
ــاد  ــه و ایج ــک روی ــه ی ــل ب ــم تبدی ــن مه ــه ای ک
ظرفیــت قانونــی مشــخص و معینی نشــده و معموال 

بنــا بــه شــرایط و تشــخیص مجریــان اســت کــه یــا 
ــورد و  ــا برخ ــاهدیم ی ــاهل را ش ــاب آوری و تس ت
ــان  ــیاری از آن ــه بس ــی ک ــه. اعتراضات ــوه قهری ق
مثــل اعتراضــات کارگــران هفــت تپــه و هپکــو و 
کشــاورزان اصفهانــی و مطالبــه معلمــان مبنــی بــر 
ــه نتیجــه می رســد و  ــان ب ــدی معلم طــرح رتبه بن
بســیاری هــم بــه ســرانجام مشــخصی ختم نمی شــود.

 مــا اگــر اصــل و اســاس را بــرای خــود آرمان هــا، 
ارزش هــا و اهــداف انقــاب اســامی بدانیــم، 
ــا  ــت ام ــت اس ــته، فرص ــن دس ــات ای ــا اعتراض قطع
اگــر اصــل را جریان هــا، دولت هــا، گروه هــا و 
احــزاب و اشــخاص بگذاریــم، قطعــا یــک تهدیــد 
اســت. مســاوی انگاشــتن افــراد و کارگــزاران نظام 
ــن  ــی از بزرگ تری ــام یک ــاب و نظ ــل انق ــا اص ب
ــط بخشــی  ــده توس ــر ش ــی تقری ــای گفتمان آفت ه
از حاکمیــت ذیــل بحــث اعتــراض مــردم اســت کــه 
بایــد هــر چــه ســریع تر از ایــن انــگاره غلــط فــرار 

کــرد. 
 کاش نمایندگانــی داشــتیم کــه بــرای یکبــار کــه 
شــده، مکانیزمــی طراحــی کننــد بــرای اعتراضــات 
مســالمت آمیز مــردم، تــا مــردم وقتــی به مســئله ای 
معتــرض هســتند طبــق آن مکانیــزم قانونــی عمــل 
کننــد. در هــر شــهر مکانــی بــرای ایــن قضیــه در 
نظــر گرفتــه شــود، تا ایــن  مکانیــزم طراحی نشــود 
هــر اعتراضــی توســط آشــوب طلبان و مخــان نظــم 

و آســایش مــردم بــه آشــوب تبدیــل می شــود.
ــرای برگــزاری  ــی ب ــزم قانون  اگــر مجلــس مکانی
ــی  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــات صنف تجمع
و ... در نظــر بگیــرد و در هــر شــهر مکانــی 
بــرای ایــن قضیــه هــم در نظــر بگیرنــد، قطعــاً ایــن 
آشــوب ها را نخواهیــم داشــت. وقتــی کســی خــارج 
از آن مکانیــزم و خــارج از آن مــکان قصــد انجــام 
کاری داشــت و بانــک، اتوبــوس یــا امــوال مــردم را 
بــه آتــش کشــید، آن موقــع بــه لحــاظ قانونــی بــا 
آنهــا برخــورد شــود. در ایــن صــورت دیگــر همــه 

ــد. ــول می کنن ــم قب ه
 عــاوه بــر پیشــنهاد بــاال، نبایــد از دو ظرفیت مهم 
صداوســیما و دانشــگاه غفلــت ورزیــد. صداوســیما 
ــنیدن  ــرای ش ــد ب ــتری باش ــون و بس ــد تریب بای
صــدای تمامــی معتقدیــن بــه جمهــوری اســامی با 
هــر نــگاه و ســلیقه ای؛ از کســانی کــه بــا حجــاب 
اجبــاری و حصــر ســران فتنــه و سیاســت های 
ایــران در ســوریه و عــراق مخالفنــد تــا کســانی که 
ــه  ــی و عدالت خواهان ــری و صنف ــات کارگ مطالب
ــامی  ــوری اس ــوب جمه ــاد در چارچ ــد. انتق دارن
هیــچ خــط قرمــزی نــدارد. همــگان بایــد بتواننــد 
از عالی تریــن مقامــات نظــام تــا پایین تریــن آن را 
نقــد کننــد. خــط قرمــز یــک چیــز بیشــتر نیســت: 
ــوری  ــام جمه ــه ن ــی ب ــت حاکمیت ــت و کلی تمامی

اســامی ایــران. 
ــگاه را  ــت دانش ــه و ظرفی ــر صحن ــرف دیگ  از ط
داریــم. دانشــگاه، زنــده بودنــش بــه تضــارب آراء 
اســت. مطالبــه ای کــه رهبــری نظــام تحــت عنــوان 
ــرح  ــا مط ــری باره ــی فک ــی های آزاداندیش کرس
کرده انــد. مســئولین مختلــف، چــه انتخابــی و چــه 
انتصابــی، چــه معمــم و چــه مــکا، چــه نظامــی و 

چــه غیرنظامــی موظفنــد کــه در دانشــگاه حاضــر 
شــوند و پاســخ گوی ســواالت دانشــجویان باشــند. 
بســیاری از گره هــای ذهنــی را همیــن حضــور 
می توانــد بــاز کنــد. دانشــگاه بایــد آزادانــه 
ــه های گوناگــون  ــور اندیش ــروز و ظه عرصــه ی ب
باشــد. البتــه بــا حفــظ شــأن و جایــگاه دانشــجویی 
ــا فحــش و ضــرب و شــتم و بــه کار بــردن  و نــه ب
الفــاظ رکیــک و چاله میدانــی. در کرســی دانشــگاه 
می بایــد ریزتریــن مســائل کشــور بــه نقــد و 
ارزیابــی و بررســی گذاشــته شــود، دانشــجو بایــد 
تحلیــل بکنــد ولــو بــه غلــط، اگــر دانشــگاه ایــن 
ــن  ــد یقی ــل نکن ــود را بالفع ــوه خ ــت بالق ظرفی
بدانیــد کــه ســرریز آن را در کــف صحنــه خیابــان 

ــد.  ــد دی ــوب خواه ــری و آش و درگی
 و امــا در ارتبــاط بــا دســته دوم، یعنــی مخالفیــن 
خنثــی. اعتقــاد نگارنــده آن اســت کــه ایــن 
گــروه بایــد از تمامــی حقــوق سیاســی، اجتماعــی 
و اقتصــادی و شــهروندی و... برخــوردار باشــند و 
مــی تواننــد از تمامی امکانــات رفاهی و آموزشــی 
و... نظــام اســامی اســتفاده بکننــد، البته تــا زمانی 
ــوری  ــام جمه ــودی نظ ــدازی و ناب ــه قصــد بران ک
اســامی را نداشــته باشــند. ایــن دســته از معترضین 
ــد.  ــر نامی ــب و بی خط ــن نجی ــوان مخالفی را می ت
ــپ  ــا تی ــرش و ی ــر و همس ــوش فروه ــال داری امث
افــرادی چــون یــداهلل ســحابی و برخــی از عناصــر 
ــه از  ــن حجتی ــی و انجم ــه مل ــده از جبه ــی مان باق

ــد.  ــن جنس ان ای
ــه  ــانی ک ــم. کس ــن نامیدی ــوم را معاندی ــته س  دس
هدفــی جــز برانــدازی و نابــودی جمهــوری 
اســامی ندارنــد و در ایــن راه دســت بــه هــر 
ــد  ــی زنن ــی م ــی و دروغ و اتهام ــت و ناامن جنای
ــون  ــه قان ــه ن ــد ک ــه آن دارن ــان ب ــا اذع و صریح
ــه  ــی ب ــه موجودیت ــد و ن ــول دارن ــی را قب اساس
ــای  ــر کج ــران. در ه ــامی ای ــوری اس ــام جمه ن
ــاری می شــود؟ گل  ــته چــه رفت ــن دس ــا ای ــا ب دنی
و شــیرینی تقدیم شــان می کننــد؟ کــدام نظــام 
سیاســی را ســراغ داریــد کــه در مقابــل کســانی که 

ــی  ــا امین ــوت مهس ــس از ف ــت | پ ــد نیکبخ احم
ــد.  ــر گذران ــاب را از س ــاه پرالته ــک م ــور ی کش
آنچــه در ایــن یــک مــاه کــف خیابان هــا رخ داد 
نــه انقــاب بــود نــه جنبــش؛ چراکــه هــر کــدام 
از ایــن مفاهیــم دارای ویژگی هایــی حداقلــی 
ــتردگی و  ــخص، گس ــوژی مش ــون ایدئول همچ
ــان  ــف خیاب ــوادث ک ــه ح ــتند ک ــری هس رهب
ــد. آنچــه کــه کشــور  فاقــد آن ویژگی هــا بودن
ــد یــک شــورش  ــه خــود دی ــاه ب ــن یــک م در ای
بــود؛ شــورش بخش هایــی از طبقــه متوســط 
ایرانــی بــرای رســیدن بــه تعریفی کــه از آزادی 
تحریــف کــرده؛ امــا در ایــن شــورش ها بــا 
ــط  ــه متوس ــترده ی طبق ــای گس ــود تاش ه وج
و  پاییــن  طبقــه  خارج نشــین،  اپوزیســیون  و 
اقشــار مســتضعف همچــون کارگــران و معلمــان 
ــاط  ــی نق ــی جغرافیای ــتند. بررس ــی نداش همراه
شــکل گیری شــورش ها به خوبــی نشــان دهنده 
ــان 9۸  ــر در آب ــت. اگ ــی اس ــدم همراه ــن ع ای
شهرســتان هایی  جنوب شــهر،  محله هــای 
همچــون اسامشــهر و نقــاط حاشــیه ای همچــون 
ــد؛  ــورش ها بودن ــی ش ــای اصل ــهر کانون ه ماهش
ــای  ــهرها و محله ه ــر 1401، کان ش ــا در مه ام
متوســط شــهر شــاهد آشــوب و اغتشــاش بودنــد.
همچنیــن مهم تریــن پــروژه اپوزیســیون و طبقــه 
متوســط بــرای همــراه کــردن طبقــه پاییــن 
ــل  ــری و تعطی ــاب سراس ــن اعتص ــه راه انداخت ب
ــود کــه در همــان روزهــای اول  ــازار ب شــدن ب
ــا و  ــا، کارخانه ه ــه کارگاه ه ــورد؛ ن ــت خ شکس
ــروژه  ــن پ ــا ای ــی ب ــزرگ صنعت ــای ب مجموعه ه

ــازار. ــه ب ــد و ن ــی کردن همراه
ــه  ــرا طبق ــه چ ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل ــا س ام

مــی خواهنــد او اساســا نباشــد و وجــودی نداشــته 
ــا نظاره گــر  باشــد، تســاهل و تســامح کنــد و صرف
باشــد کــه او هــر کاری کــه دلــش خواســت انجــام 
دهــد؟ از حکومــت پیامبــر اســام و امیرالمومنیــن 
تــا حکومــت بایــدن و نتانیاهــو؛ بــا ایــن جماعتــی 
ــد و نظــم و آســایش  ــه ســاح می برن کــه دســت ب
و امنیــت جامعــه را بــه مخاطــره می اندازنــد و بــا 
هــر دروغ و تهمتــی ســعی در پنجــه کشــیدن بــر 
ــورد  ــک برخ ــد، ی ــی را دارن ــام سیاس ــورت نظ ص
صــورت می گیــرد و آن چیــزی نیســت جــز 

ــی ســخت و خشــن.  تقابل
 نظــام اســامی بــا پرســش و انتقــاد مشــکلی نــدارد 
و البتــه نبایــد هــم داشــته باشــد امــا بــا توطئــه و 
ــی و حــق داری ســر  ــو می توان ــدازی چــرا. ت بران
ــچ نظــام  ــا هی ــی ام ــای حاکمیــت را نقــد کن ــا پ ت
سیاســی بــه تــو ایــن اجــازه را نمی دهــد کــه 

ــدازی. ــر بین ــه خط ــش را ب موجودیت

اعتــراض  تشــنه  حاکمیــت  حقیقتــا  امــروز   
مســالمت آمیز اســت. اعتــراض و تحمــل آن نوعــی 
پرســتیژ اســت کــه می تــوان آن  را بــه جهــان 
غــرب فروخــت. اعتــراض مســالمت آمیز بــرای 
حکومــت آورده، ســود و ســرمایه اســت کــه البتــه 
ــال های  ــول س ــخص، در ط ــِی مش ــاِت صنف اعتراض
گوناگــون همان طــور کــه اشــاره شــد، بارهــا انجام 
می شــود، امــا همیــن حاکمیــت اجــازه اغتشــاش و 

ــد. ــه نمی ده ــت ک ــح اس ــی را واض ناامن
 همان طــور کــه اشــاره شــد، در حیطــه نظــر، 
ــی  ــه حت ــد ک ــجویان آزادن ــا دانش ــه خصوص هم
دربــاره اصــول اســامی انتقــاد و پرســش گری 
کننــد، امــا در صحنــه میــدان چطــور؟ اصــل 
ــون اساســی کــه اجــازه اعتــراض را صــادر  27  قان
کــرده اســت، راهپیمایــی علیــه مبانــی و ضروریات 
ــت  ــی حکوم ــت؛ یعن ــرده اس ــتثناء ک ــن را اس دی
حــق نــدارد اجــازه دهــد بــه اصــل شــرعی حجــاب 
اعتــراض شــود، درخواســت مشروب فروشــی و 
ــت  ــط حکوم ــد توس ــی و... نمی توان هم جنس گرای

ــا طبقــه متوســط در  پاییــن و اقشــار مســتضعف ب
ایــن شــورش ها همراهــی نکــرد؟

آزادی مسئله طبقه پایین نیست!آزادی مسئله طبقه پایین نیست!
هــر طبقــه و قشــری متناســب بــا شــرایط زیســت 
و  دارد  مشــخصی  اهــداف  و  ارزش هــا  خــود 
ســر کســب  بــر  همــواره  اجتماعــی  طبقــات 
ــا یکدیگــر رقابــت می کننــد؛ چراکــه  قــدرت ب
ایــن طبقــات و اقشــار بــرای رســیدن بــه اهــداف 
خــود نیــاز بــه قــدرت دارنــد. توســعه اقتصــادی 
ــاد  ــه هفت ــل ده ــی در اوای ــته سیاس ــای بس و فض
کــه توســط دولــت ســازندگی رقــم خــورده بــود 
ــا  ــی ب ــد خاتم ــدن محم ــه اش روی کار آم نتیج
رویکــرد توســعه سیاســی و آزادی هــای مدنــی 
ــل  ــادی در اوای ــی و اقتص ــرافیت سیاس ــد. اش ش
ــود  ــدن محم ــث روی کار آم ــتاد باع ــه هش ده
احمدی نــژاد بــا رویکــرد عدالت محــوری و رقــم 
خــوردن حماســه ســوم تیــر شــد. گــره خــوردن 
باعــث روی کار  بــا تحریم هــا  مــردم  ســفره 
آمــدن حســن روحانــی بــا رویکــرد غربگرایــی 
ــک  ــا ی ــن انتخابات ه ــدام از ای ــر ک ــد. در ه ش
ــدرت  ــه ق ــت؛ در ب ــوری داش ــش مح ــه نق طبق
رســیدن خاتمــی طبقــه متوســط و در بــه قــدرت 
ــه خصــوص در ســال ۸۸  ــژاد ب رســیدن احمدی ن
ــوری  ــش مح ــف نق ــار ضعی ــن و اقش ــه پایی طبق
یــک  اجتماعــی  طبقــه  هــر  داشــتند.بنابراین 
مســئله و دغدغــه خــاص دارد کــه در کنش هــای 

اســت. به دنبــال آن  سیاســی اجتماعی 
در ایــران 1401، همچنــان مســئله اصلــی طبقــه 
مســتضعف »اقتصاد« و »ســفره« اســت. ایــن اولویت 

محتــرم شــمرده شــود. بنابرایــن اعتــراض بــه حدود 
دیــن نبایــد توســط حکومــت به رســمیت شــناخته 
شــود و مــردم نیــز قاعدتــا نبایــد نســبت بــه اصــل 

ــه میــدان بیاینــد. دیــن ب
ــاده،  ــی آم ــون اساس ــه در قان ــور ک ــس همان ط  پ
خــط قرمزهــا مشــخص اســت. نظــم عمومــی، حمــل 
ــن نظــام سیاســی  ــی اســامی. معاندی ســاح و مبان
نبایــد انتظــار داشــته باشــند کــه بــه مراکــز امنیتی، 
کانتری هــا،  همچــون  حاکمیتــی  و  انتظامــی 
حــوزه هــا و نواحــی بســیج و اســتانداری ها 
و فرمانداری هــا و.. حملــه کننــد و نیروهــای 
ــای  ــر کج ــد. در ه ــوازش کنن ــان را ن ــی آن نظام
دنیــا بــه مراکــز نظامــی حملــه شــود به شــدیدترین 
ــب  ــان برخــورد می شــود. غال ــا آن وجــه ممکــن ب
کشــته های اغتشاشــات اخیــر هــم متعلــق بــه همیــن 
ــران و  ــه در ته ــار اســت؛ کســانی ک ــس از رفت جن
زاهــدان و خــاش و... بــه مراکــز نظامــی و امنیتــی 

حملــه کردنــد. 
ــم.  ــگاه مواجهی ــه دانش ــا صحن ــر ب ــرف دیگ  از ط
دانشــگاه  در  کــه  معانــدی  محتــرم  دوســت 
ناموســی را  شــنیع ترین فحش هــای جنســی و 
ــوال  ــب ام ــه تخری ــد و ب ــان جــاری می کن ــر زب ب
ــار دارد  ــد، انتظ ــار می کن ــگاه افتخ ــی دانش عموم
از آن تقدیــر و تشــکر کننــد؟ خیلــی واضــح 
اســت کــه در هرکجــای دنیــا کــه باشــی، بــا ایــن 
ــه  ــدیدترین وج ــه ش ــذل، ب ــرب و مبت ــر مخ عنص
ممکــن مقابلــه و برخــورد خواهــد شــد چنــان کــه 
ــه  ــکا و فرانس ــدد آن را در آمری ــای متع نمونه ه

مشــاهده کرده ایــم. و... 
ــه  ــت ک ــده آن اس ــدی نگارن ــت جمع بن  در نهای
ــوان  ــعی و ت ــام س ــد تم ــامی بای ــوری اس جمه
خــود را بــرای دســته اول -کــه عمــده معترضیــن 
از توده هــای مردمــی از همیــن قشــر هســتند- 
بگــذارد و بــرای ایــن دســته برنامــه دقیــق 
ــل  ــد تبدی ــان، معان ــا در طــول زم داشــته باشــد ت
بــه مخالــف، مخالــف تبدیــل بــه منتقــد و منتقــد 

ــود. ــی ش ــه حام ــل ب تبدی

درحالی ســت کــه بــا رشــد و گســترش اینترنــت و 
ــه  ــائل طبق ــیطره مس ــی و س ــبکه های اجتماع ش
طبقــه  دغدغه هــای  فضــا،  ایــن  در  متوســط 
ــث  ــش و مباح ــون آزادی پوش ــطی همچ متوس
خواســته های  ســبد  بــه  خصوصــی  حریــم 
ــا ایــن  طبقــات پاییــن هــم اضافــه شــده اســت. ب
ــف  ــار ضعی ــن و اقش ــه پایی ــان طبق ــال همچن ح
مســئله اصلی شــان اقتصــاد اســت. ایــن طبقــه 
به خوبــی فهمیــده اســت کــه از شــورش های 
1401 آبــی بــرای ســفره  اش گــرم نمی شــود! 
بــرای همیــن حاضــر بــه همراهــی و هزینــه دادن 
ــان و  ــت. معلم ــط نیس ــه متوس ــی از طبق ــا بخش ب
ــه ایــن فکــر می کننــد کــه  کارگــران پیوســته ب
ــان،  ــف خیاب ــورش های ک ــا ش ــی ب ــا همراه آی
تغییــری در شــرایط اقتصــادی آن هــا به خصــوص 
در افزایــش قــدرت خریــد، امنیــت شــغلی، 
ــد؟  ــان ایجــاد می کن ــای درم مســکن و هزینه ه
ــه  ــرای قشــرهایی از طبق ــات ب ــن موضوع ــا ای ام
متوســط ایرانــی کــه شــورش ها را نمایندگــی 
حتــی  ندارنــد.  اعــراب  از  محلــی  می کننــد 
ــه  ــر ک ــن قش ــری ای ــدات تصوی ــان تولی در می
به صــورت گســترده در شــبکه های اجتماعــی 
ــور  ــا حض ــن دغدغه ه ــود ای ــاب داده می ش بازت
ــوان  ــر می ت ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــی ندارن پررنگ
طبقــه  از  بخشــی  خودخواهــی  و  خودبینــی 
متوســط ایرانــی کــه همــواره اصالــت را بــه خود، 
به عنــوان مرکــز، مــی داده اســت و نــگاه تحقیــر 
آمیــزی بــه اقشــار دیگــر، به عنــوان پیرامــون، 
ــا و  ــراه شــدن گروه ه ــع از هم ــته اســت مان داش
ــت. ــده اس ــا ش ــا آن ه ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش

برای اعتراض

 شورش طبقه مـتوسط،
جنبش منهای مستضعفان
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زهــرا متقــی | »اگــر مــردم پشــتیبان یــک 
حکومتــی باشــند، ایــن حکومــت ســقوط نــدارد. 
کاری نکنیــد کــه مــردم از شــما بترســند، کاری 

ــد.« ــت کنن ــما صحب ــا ش ــردم ب ــه م ــد ک بکنی
امــام  رهبــری  بــه  ایــران  اســامی  انقــاب 
نظــام  شــکل گیری  ســرآغاز  خمینــی)ره(، 
و حکومتــی بــا ماهیــت دینــی و مشــارکت 
ــود.  ــی ب ــا اهــداف بســیار متعال ــر مــردم ب بی نظی
امــام احیاءکننــده ی مکتــب سیاســی اســام بــود 

بــا ویژگی هــا و امتیــازات خــاص آن.
بــا شــکل گیــری مکتــب سیاســی امــام، مفهــوم و 
اصطــاح جدیــدی تحــت عنــوان »مردم ســاالری 
ــدون  ــه ب ــد ک ــرح گردی ــاء و مط ــی« احی دین
ــده ی  ــیم کنن ــال از دموکراســی غــرب، ترس انفع
نقــش و نــوع مشــارکت و میــزان دخالــت مــردم 
در نظــام سیاســی اســام بــوده و حکومــت را در 

ــد. ــی می کن ــردم معرف ــرای م ــت و ب خدم
می توانــد  صورتــی  در  سیاســی  نظــام  یــک 
ــک  ــه از ی ــد ک ــته باش ــدگاری داش ــت مان ضمان
پشــتوانه ی قدرتمنــد مردمــی برخــوردار باشــد. 
ــی خویــش را  ــام از روزی کــه حرکــت انقاب ام
آغــاز نمودنــد، همــواره مخاطبیــن اصلــی را 
در هنگامــه ی بحران هــا و افــت و خیزهــای 
و  دادنــد  قــرار  مــردم  اجتماعــی  و  سیاســی  
رازمنــدی عنــوان حکومــت مردمــی در نهضــت 
ــان در  ــت. ایش ــه اس ــه نهفت ــن نکت ــام در همی ام
ــا  ــاب، باره ــد از انق ــل و بع ــخنرانی های قب س
ــتضعفین در  ــوص مس ــه خص ــردم و ب ــش م ــه نق ب
اداره و پیش بــرد کارهــای حکومــت تأکیــد 

ــتند. داش
ارزشــی  ســرمایه داری  نظــام  در  مســتضعفین 
و  ثــروت  مولــد  اساســا  چــون  ندارنــد؛ 
ــه  ــا توج ــه آن ه ــم ب ــر ه ــتند. اگ ــدرت نیس ق
شــورش  کــه  اســت  ایــن  بــرای  می شــود 
ــت  ــا را تح ــوری آن ه ــکل ص ــه ش ــد و ب نکنن
ــجام  ــا انس ــند ت ــته باش ــان داش ــت خودش مدیری
ــام  ــا در نظ ــرود؛ ام ــن ب ــه از بی ــری جامع ظاه
ــت  ــام حاکمی ــه  ی اهتم ــی هم ــاالری دین مردم س
ــت و از  ــردم اس ــزت م ــت و ع ــش کرام ــر افزای ب
ــانی فرقــی بیــن  نظــر هویــت و شــخصیت انس
ضعیــف و غنــی نیســت. این طــور نیســت کــه اگــر 
ــدارد،  ــروت ن ــا ث ــی ی ــت اجتماع ــردی موقعی ف
از اعتبــار و آبرومنــدی کمتــری برخــوردار 
باشــد. در فرهنــگ اســامی معارفــی داریــم 
ــه  ــد از جمل ــد می کنن ــئله را تأیی ــن مس ــه ای ک

ــت  ــم اس ــانی مه ــت انس ــد کرام ــه فرمودن اینک
ــت دارد.  ــوا اهمی ــم تق ــانی ه ــت انس و در کرام
ــه  ــت ک ــن اس ــان دهنده  ی ای ــوع نش ــن موض ای
ــا ضعــف  ــک نفــع ی ــی، ی عــدم برخــورداری مال
امیرالمومنیــن  همچنیــن  نمی شــود.  محســوب 
را  خــود  خطبه هــای  از  فصلــی  علیه الســام 
ــه  ــد ک ــه کردن ــردم توصی ــه م ــام ب ــورت ع به ص
بیشــتر بــرای مســتضعفین اســت. بــه همیــن 
ــد. حضــرت  دلیــل آن هــا کرامــت بیشــتری دارن
می فرماینــد: »تََخفَّفُــوا تَلَْحقُــوا«؛ خودتــان را 

ســبک  بال کنیــد تــا ســریع تر بــه قیامــت و خــدا 
ــی  ــه حکومت ــر به هیچ وج ــوید. پیامب ــق ش ملح
ــادی از کــره ی  خاکــی را  کــه بعدهــا بخــش زی
فراگرفــت، بــا قــدرت صاحبــان ثــروت و قــدرت 
ــردم  ــتوانه ی  م ــا پش ــه ب ــاورد، بلک ــت نی به دس
مســتضعفی کــه از کم تریــن امکانــات برخــوردار 
بودنــد، توانســت ایــن حکومــت را به دســت 
بیــاورد. امیرالمومنیــن در خطبــه  37 نهج الباغــه 
لِیــُل عِنـْـِدی َعِزیــٌز َحتَّــی آُخــَذ  می فرماینــد: »الذَّ
الَْحــقَّ لـَـُه، َو الَْقــِویُّ عِنـْـِدی َضعِیــٌف َحتَّــی آُخــَذ 

الَْحــقَّ مِنـْـه«؛ مســتضعف نــزد مــن عزیــز اســت تــا 
ــرم  ــم هســتند، بگی حقــش را از کســانی کــه ظال
و آن هایــی کــه از نظــر دیگــران قــوی هســتند 
ــد و  ــع کردن ــران تضیی ــه از دیگ ــی را ک و حق
به واســطه  تصاحــب حــق دیگــران بــزرگ شــدند 
و جایگاهــی بــرای خودشــان فراهــم کردنــد، از 

ــرم. ــا بگی آن ه
مــردم«  »اراده  اســام  حکومتــی  نظــام  در 
ــع  ــد« منب ــت، و »اراده خداون ــدرت اس ــع ق منب
مشــروعیت، لــذا تنهــا در نظــام حکومتــی اســام 

اســت کــه دو رکــن عقلــی حکومــت یعنــی 
قــدرت و مشــروعیت، هــر یــک جایــگاه منطقــی 
ــی  ــام خمین ــد. ام ــود را دارا می باش ــی خ و عقل
پــس از آنکــه در بســیاری مــوارد بــر حــِق مردم 
بــرای تعییــن سرنوشــت خــود تاکیــد می کننــد، 
بــه جایــگاه رای مــردم در حکومــت اشــاره 
کــرده و بــر ایــن باور نــد کــه حکومــت اســامی 
ــه آراء  ــی ب ــد متک ــه صددرص ــت ک حکومتی س
ــد:  ــاره می فرماین ــن ب ــد. ایشــان در ای ــت باش مل
»مــا تابــع آراء ملــت هســتیم. ملــت مــا هرطــور 

رای داد مــا هــم از آن تبعیــت می کنیــم. مــا 
ــا  ــه م ــی ب ــارک و تعال ــدای تب ــم، خ ــق نداری ح
ــا حــق  ــه م ــر اســام ب ــداده اســت، پیغمب حــق ن
ــز را  ــک چی ــان ی ــه ملتم ــا ب ــه م ــداده اســت ک ن

ــم.« ــل کنی تحمی
ایشــان در بیــان ضوابطــی کــه در جمهــوری 
ــمردن  ــن برش ــد، ضم ــم باش ــد حاک ــامی بای اس
بــه  »متکــی  می فرماینــد:  آنهــا  مهم تریــن 
ــه ای کــه تمــام آحــاد  ــه گون آراء ملــت باشــد ب
ــد  ــه بای ــرادی ک ــا اف ــرد ی ــاب ف ــت در انتخ مل
امــور را بدســت گیرنــد  مســئولیت و زمــام 
شــریک باشــند. در ایــن حکومــت بــه طــور قطــع 
ــدگان  ــا نماین ــاً ب ــور دائم ــداران ام ــد زمام بای
ملــت در تصمیــم گیری هــا مشــورت کننــد و 
ــد  ــد نمی توانن ــت نکنن ــدگان موافق ــر نماین اگ

ــد.« ــم بگیرن ــی تصمی ــه تنهای ب
ــام  ــش در نظ ــت خوی ــردم در سرنوش ــه م مداخل
و  جمهــور  رئیــس  انتخــاب  بــا  جمهــوری، 
ــارت  ــد و نظ ــان نمی یاب ــس پای ــدگان مجل نماین
ــا  ــزل آنه ــرایطی ع ــان، و در ش ــرد آن ــر عملک ب
ادامــه می یابــد: »در جمهــوری، حــق اســت 
و مــردم می تواننــد بگوینــد نــه، تــو غلــط 

کــردی بــرو دنبــال کارت.«
تاکیــد  نظــارت  اصــل  بــر  همــواره  امــام 
ــتبداد  ــکل گیری اس ــع ش ــته اند و آن را مان داش
می داننــد. ایشــان حکومــت مردم ســاالری و 
ــی و  جمهوری اســامی را تحــت نظــارت، ارزیاب
انتقــاد مــردم و عمــوم ملــت می داننــد بــه نوعــی 
کــه ناظــِر مجریــان و متولیــان امــور حکومــت 
محســوب می شــوند: »آنــان ناظــر و هــادی 
ــت در  ــن حکوم ــند. ای ــور می باش ــان ام مجری
ــردم  ــه آرای م ــب خــود، متکــی ب ــه ی مرات هم
ــی  ــاد عموم ــی و انتق ــارت و ارزیاب ــت نظ و تح

ــود.« ــد ب خواه
ایشــان معتقــد هســتند کــه نظــارت مــردم امــری 
ــات کــه  ــال در انتخاب ــر اســت، به طــور مث فراگی
یکــی از ابزارهــای زمینه ســاز کنتــرل و نظــارت 
ــر امــور انتخاباتــی نظــارت  اســت خــود مــردم ب
دارنــد. امــام خمینــی در مجمــوع گفته  هــا و 
مراحــل  در  موضع گیری  هایشــان  و  نوشــته  ها 
ــردم«  ــت »م ــق حاکمی ــه ح ــاب، ب ــف انق مختل
پرداخته انــد و معتقــد هســتند کــه تــا مــردم در 
ــرد  ــورت نمی گی ــچ کاری ص ــند، هی ــه نباش صحن
و اراده ی خــدا در حاکمیــت مســتضعفان تحقــق 

نمی  یابــد.

ــه متوســط«؛ مفهومــی کــه  ــی مجــد | »طبق امیرعل
ــر  ــورد، فک ــما می خ ــوش ش ــه گ ــی ب ــاید وقت ش
می کنیــد کــه منظــور یــک جامعــه آمــاری 
از افــراد هســتند کــه فی مابیــن محرومیــن و 
متمولیــن قــرار دارنــد. ممکــن اســت اینطور باشــد 
ــدون  ــوم را ب ــک مفه ــوان ی ــت نمی ت ــا هیچ وق ام
توجــه بــه شــاخص های آن یــا معنــای دقیقــی کــه 

ــرد. ــه کار ب دارد، ب
ــعه«  ــت از »توس ــا صحب ــی م ــال، وقت ــور مث ــه ط ب
ــه  می کنیــم، نمی توانیــم مفهــوم توســعه را بــه مثاب
حرکــت از نقطــه A  بــه B متصــور شــویم. توســعه 
ــر  شــاخص دارد، مــدل دارد، مفهــوم آن مبتنــی ب
یــک چارچــوب ذهنــی اســت؛ یــا وقتــی می گوییــم 
»خصوصی ســازی« مشــخصا از یــک مــدل تنظیم گــر 
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــم و ن ــت می کنی اقتصــادی صحب

کوچــک کــردن دولــت.
مفهــوم طبقــه متوســط هــم همیــن اســت؛ مــا 
شــاخص ها،  نظرگرفتــن  در  بــدون  نمی توانیــم 
ــم.  ــده ســخن بگویی ــن پدی ــا از ای ــا و پایه ه نیازه
ــن  ــه ای ــع ب ــم راج ــا می خواهی ــه م ــس در ادام پ
ــخن  ــی س ــات اجتماع ــر آن براتفاق ــوم و تاثی مفه
بگوییــم و نــه 40 تــا 60 درصــد افــراد جامعــه کــه 

ــد. ــان می رس ــه دهانش ــان ب ــا دستش اصطاح
ــذار  ــودار گ ــعه، جل ــای توس ــاً در تئوری ه عموم
از ســنت بــه مدرنیتــه طبقــه متوســط هســتند 
بــا خواسته هایشــان؛ کــه شــامل دانشــجویان، 

ــان و...  ــرده بورژوای ــنفکران، خ ــگان، روش نخب
طبقــه  خواســته های  تمامــی  جهــت  می شــود. 
متوســط هــم، رفاهــی اســت کــه مبتنــی بــر نظریــه 
جاودانگــی انســان بــر روی زمیــن باشــد. نیازهای 
فرهنگــی- اقتصــادی کــه مبنــای الهــی ندارنــد و 
ــد؛ از  ــات جــدی دارن ــی بشــر مناف ــا هــدف غای ب
ــه  ــه آزادی ب ــه بهان ــاز زدن بندگــی خــدا ب ســر ب
ــا  ــای اقتصــادی ب ــازع بق ــا تن ــگاری ت ــه ولن مثاب
ــرای اقتصــاد  ــازار آزاد. این هــا شــاخص هایی را ب ب
توســعه می ســازد کــه عامــل پیشــران آن اصطاحــا 
طبقه متوســط اســت؛ طبقــه متوســطی کــه در ایران 
ــع  ــا ول ــت و ب ــده اس ــده دی ــعه را گزینش ش توس

ــد. ــی می زن ــرب زدگ ــه و غ ــرف از مدرنیت ح
آن ذهنــی کــه ایــران را عقب افتــاده می دانــد 
ــران را  ــه ای ــری ک ــرفته. آن تفک ــه را پیش و بقی
ــز.  ــک را مرک ــاوه ی ــج بع ــد و پن ــون میدان پیرام
آن چشــمی کــه زیبایی هــای اســتکبار را می بینــد 
امــا 20 میلیــون فقیــر مطلــق در ایــاالت متحــده 
ــرای  ــره ب ــرف از مذاک ــه ح ــی ک ــه. آن دهان را ن
ــه  ــد ک ــا نمی گوی ــد ام ــتر می زن ــاه بیش ــاد رف ایج
ــد  ــه تولی ــور ب ــک کش ــادی ی ــوت اقتص ــا ق اساس
ــی  ــا عمل گرای ــه ب ــتی ک داخــل آن اســت. آن دس
ــه  ــه ب ــدون توج ــام، ب ــی ت ــض و تکنوکراس مح
ابعــاد فرهنگــی اجتماعــی یــک مــدل، نســخه های 
غربــی را پیاده ســازی می کنــد و ذره ای توجــه 
بــه الگــوی پیشــرفت داخلــی نــدارد. این هــا 

ــه متوســط هســتند کــه  ــه طبق ــان موســوم ب گفتم
طــی ســال های گذشــته در ایــران هدفشــان گــذار 
از ســنت بــه مدرنیتــه بــوده و روز به روز از اقشــار 

ــد.  ــود کرده ان ــه خ ــذب ب ــردم ج ــف م مختل
یــا  افــراد  بعضــا  شــما  کــه  روســت  ایــن  از 
خانواده هایــی را می بینیــد کــه شــاید بــه نــان شــب 
محتاجنــد امــا ســعی دارنــد بــا اســتفاده از برخــی 
کاالهــا مانــور تجمــل بدهنــد؛ فلــذا گفتمــان طبقه 
متوســط لزومــاً بــرای افــرادی نیســت که اســتطاعت 
مالــی دارنــد. مثال هــا از ایــن دســت زیــاد اســت و 
مجــال شــرحش نیســت امــا مشــخصا از دهــه هفتــاد 
ــان در  ــن گفتم ــس، ای ــای لوک ــا واردات کااله ب
جامعــه جهــش زیــادی پیــدا کــرد و بــا اصطاحاتی 
ماننــد » خــوب پوشــیدن خــوب خریــدن و خــوب 
چرخیــدن » ؤه متوســطی بــه وجــود آمده در ســال 
92 بــرای رفــاه بیشــتر و کاذب بــود کــه کشــور را 
بــه ســمت مذاکــره بــا غــرب بــرای رفــع تحریم هــا 
کشــاند؛ درســت اســت کــه احــزاب و جریان هــا بــر 
ــد،  ــد و موج ســواری کردن ایــن خواســته ها دمیدن
منتهــی همیــن احــزاب و جریان هــا خودشــان جزو 

طبقــه متوســط گفتمانــی محســوب مــی شــوند.
ــا  ــا 9۸ - ب ــه غــرب، حدفاصــل 92 ت ــگاه ب ــن ن ای
ــا  ــال ب ــه ری ــی- فاصل ــای مذاکرات ــش و قوس ه ک
دالر را فضایــی کــرد و باعــث تــورم باال در کشــور 
ــنگینی را  ــه س ــری بودج ــورم، کس ــن ت ــد. ای ش
ــا  بــه همــراه داشــت؛ دولــت هــم بــرای جبــران، ب

گــران کــردن بنزیــن، دســت در جیــب مســتضعفین 
کــرد. پــس مشــاهده می کنیــد کــه گفتمــان طبقــه 
متوســط چگونــه باعــث بدبختــی آحــاد مردم شــده 
ــرد؟! در 1401  ــگاه می ب ــه پرت ــه لب ــور را ب و کش
هــم شــرایط مشــابهی وجــود دارد؛ طــرح دغدغه ای 
از طــرف یــک عــده خــرده بــرژوا و بعضا دانشــجو/
ــه  ــود؛ ب ــور می ش ــی در کش ــث ناامن ــواص، باع خ
ــر  ــه حقــوق بشــر تحریم هــا بیش تــر و جدیدت بهان
ــا  ــال ب ــه ری ــم، فاصل ــطه تحری ــه واس ــوند؛ ب می ش
دالر افزایــش مــی یابــد و در نهایــت دوبــاره 
آزادســازی و خــرد شــدن کمــر مســتضعفین زیــر 

ــا. ــنگین قیمت ه ــار س ب
البتــه کــه همــراه نشــدن تــوده مســتضعفان ) اعــم 
ــن  ــا ای ــاورزان و...(  ب ــان کش ــران معلم از کارگ
ــق  ــای تحقی ــود ج ــورژوا، خ ــرده ب ــورش خ ش
ــه  ــی طبق ــش اجتماع ــن کن ــا ای ــی دارد ام و بررس

ــی در  ــاد نارضایت ــث ایج ــده باع ــط در آین متوس
بیــن ایــن توده هــا خواهــد شــد و چــه بســا تبعــات 

ــا بگــذارد. ــه ج ــرای کشــور ب ــدی ب ب
ــس  ــر، آن رئی ــجو، آن وزی ــتاد، آن دانش آن اس
ــهروندی  ــی آن ش ــا حت ــب و ی ــور، آن کاس جمه
ــدارد  ــطی دارد، حــق ن ــه متوس ــان طبق ــه گفتم ک
امــروز از وضعیــت اســفناک اقتصــاد گایــه بکنــد 
چــون مســبب اصلــی وضعیــت فعلــی اقتصــاد، 
ــود  ــور، خ ــر کش ــابقه ب ــی س ــورم ب ــل ت ــا تحمی ب
اوســت. طبقــه متوســطی کــه می خواهــد بــا 
ــدارد از شــرایط  ــه برســد حــق ن ــه مدرنیت ــورم ب ت
تورمــی کشــور گایــه کنــد. آن دانشــجو یــا آن 
ــد و  ــتوری می نال ــاد دس ــه از اقتص ــهروندی ک ش
ــد  ــاس نمی توان ــد، از اس ــش آهنــگ می خوان برای
اقتصــاد تورمــی دوره گــذار را منکــر شــود. تــورم 
را کســانی بــه وجــود می آورنــد کــه می خواهنــد 

یــک شــبه پولــدار شــوند. زیاده خواهــی ایــن طبقــه 
متوســط بــرای رفــاه تــام تورم زاســت. تــورم را ارز 
ــک و ســودش  ــی آورد. بان ــه وجــود م ــال ب دیجیت
اقتصــاد را متــورم می کننــد. بــورس و ســفته بازی 

ــد. ــورم می آفرینن ــانش ت و نوس
الغــرض، آن دانشــجویی کــه در دانشــگاه بــا 
بــا  را  آزاد  اقتصــاد  می خواهــد  آزادی  اســم 
ــک و دهکــده  ــورس و بان ــل ب ــی مث رگوالتورهای
ــورم  ــه ت ــه بهان ــا ب ــازی قیمت ه ــی و آزادس جهان
و بیت کویــن و دیجیتــال مارکتینــگ و هــزار 
ــرای  ــکش ب ــد، اش ــال کن ــر دنب ــئله ی دیگ مس
ــان 9۸  ــان 9۸ اشــک تمســاح اســت. آب ــع آب وقای
بــرای ایــن قشــر از جامعــه، تــراژدی بیــش نیســت. 
این هــا اگــر هــم بــه بهانــه ی رنــج آبان مــاه شــعار 

توخالی ســت. شعارشــان  می دهنــد، 

این مردمِ خمینی)ره(
جایگاه جمهوریت در حکومت اسالمی

آبان متعلق به شما نیست!
چگونه خواسته های یک طبقه گفتمانی زندگی آحاد مردم را تحت الشعاع قرار می دهد!

۴


