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دغدغههای ملی

سـيـاسـت
فـردا

بروز رفتارهای هیجانی در جامعه ،تحرکات تودهای
خیابانی ،شورشهای محلی و درگیریهای داخلی
پدیدههایی غیرعادی در حیات اجتماعی کشورها
هســتند .این نوع جریانات چون برنامهریزیشده
و قابلپیشبینــی نیســتند ،غالبــا بهصــورت
غافلگیرکننــده رخ میدهنــد .دولتهــا برای
رویارویی با این پدیدهها دو نوع پیشبینی صورت
میدهند .نخستین آنها که سادهتر به نظر میرسد؛
ایجاد نیروی ضدشــورش ،خرید گاز اشــکآور،
ماشین آبپاش ،تاسیس زندان و حتی استخدام
تعدادی مزدبگیر برای کنترل اوضاع است .دومین
راهحل ،ایجاد سازوکارهایی برای کاهش پتانسیل

۲
پيشخوان

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری :بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار دســتاندرکاران کنگره شهدا و
ایثارگران روحانی اســتان قم که در تاریخ
۲۲آبان  ۹۶برگزار شده بود ،شب گذشته
در محل این همایش در قم منتشر شد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای در این دیدار
حضــور جــدی و گســترده روحانیت در
میدان جهاد و مبارزه و شهادت در راه خدا
را مسئلهای بسیار مهم دانستند و با اشاره
به آفات دور ماندن مجموعههای روحانی از
میدان مبارزه در برهههایی از تاریخ کشور،
گفتنــد :در مقاطعی از تاریــخ ،روحانیت
بهدلیل دور ماندن از عرصــه مبارزه علیه
مستبدین و مســتعمرین ضربه خورد اما
هرگاه روحانیت در مقابل دشمنان اسالم و
ایران سینه سپر کرد و وارد میدان مبارزه و
ایستادگی شد ،سربلند شد که نمونه کامل
آن در جریــان انقالب اســامی و حرکت
عظیم امام بزرگوار بود.
ایشان با تأکید بر اینکه اگر روحانیت وارد
مبارزه با رژیــم طاغوت نمیشــد هرگز
انقالب اســامی بهوقوع نمیپیوســت،
افزودنــد :هیچیک از احــزاب و گروههای
سیاســی و روشــنفکری قادر به براندازی
حکومت مستبد سلطنتی نبودند و حضور
گســترده مردم در صحنــه و آن حجم از
فداکاری و جانفشانی مخلصانه در راه خدا،
ناشــی از حضور روحانیــت و جنبه دینی
مبارزه بود.
رهبر انقالب اسالمی وظیفه امروز روحانیت
را انقالبی بودن ،شناخت دشمن و آمادگی
بــرای مقابله با ترفندهــای آن خواندند و
افزودند :شــهادت بزرگتریــن رتبه نزد
خداوند متعال اســت که نصیب هر کسی
نمیشــود و ما باید با نگاه حســرتآمیز،
جایگاه و مقام واالی شهیدان را آرزو کنیم.

دادگاه توکلی برگزار
میشود
دادگاه رســیدگی به اتهام احمــد توکلی
با شــکایت وزیر ســابق صنعــت ،معدن
و تجــارت فــردا در دادگاه مطبوعــات
رسیدگی میشود.
احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشــت:
«فردا ساعت  ۱۱صبح در دادگاه مطبوعات
باید از خود دفاع کنم .ســال گذشــته طی
نامهای دالیل ویژهخواری آقای نعمتزاده
را گفتم و از دولت عــزل این وزیر میلیاردر
را خواستم .ایشان ابتدا به عنوان وزیر از من
شــکایت کردند و چون شکایتشان قانونی
نبود ،پذیرفته نشــد .لذا شــخصا شکایت
کردند .این اولین شکایت است که از دیدهبان
شفافیت و عدالت میشود».

واکنش به اظهارات
مداخلهجویانه آمریکا

ایلنا :ســخنگوی وزارت امــور خارجه به
اظهارات ســخیف ،بیجا و مداخلهجویانه
مقامات آمریکایی واکنش نشان داد .بهرام
قاســمی در واکنش به اظهارات سخیف،
بیجا و مداخلهجویانــه مقامات آمریکایی
گفت :مردم رشید ایران وقعی به شعارهای
فرصتطلبانــه و ریاکارانه مقامات آمریکا
نمیگذارند.
قاسمی ضمن محکوم کردن این اظهارات
سخیف ،بیارزش و فاقد اعتبار ،گفت :مردم
ایران هیچ ارزش و اعتباری برای ادعاهای
فرصتطلبانه مقامات آمریکایی و شخص
آقای ترامپ ،قائل نیســتند .مردم بزرگ
ایران قطعا مشــارکت فعــال آقای ترامپ
در نقض حقوق بشــر مردم فلســطین و
یمن و بحرین را از نزدیک پیگیری کرده و
محدودیتهای اعمالــی و خصومتهای
کینهتوزانه رئیــس جمهور آمریکا با مردم
فرهیخته ایران در ممانعــت از ورود آنان
به خــاک آمریــکا و بازداشــت تعدادی
زیــادی از ایرانیــان مقیم در این کشــور
بــه بهانههــای واهــی را به یــاد دارند و
به همین دلیل ،حمایــت فرصتطلبانه و
فریبکارانه همین مقامات از برخی تجمعات
در روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران
را چیزی جز نیرنگ و ریاکاری دولت آمریکا
نمیدانند.

این یک شورش نیست
شورای سردبیری

political@Jameefarda.com

اگر روحانیت نبود ،انقالب
به وقوع نمیپیوست

چه باید کرد؟

گزارش تحليلي

تحرکات برنامهریزی نشــده اجتماعی است .این
پتانسیل معموال در چند زمینه پدید میآید و انبار
میشود :احساس نارضایتی مردم از سازوکارهای
جاری جامعه به هر دلیل ،نفرت از گروه اجتماعی
خاص بهخاطر تفاوتهای طبقاتی در دسترســی
به ثروت و رفاه ،و ناخشنودیهای نژادی و قومی.
در روش اول ،با اینکه همواره به در دسترس بودن
مقادیری از مصالح مورد نیاز روش اول احتیاج است
و حکومتها را از خرید وسایل سختافزاری کنترل
نظ م گریزی نیســت ،اما واضح اســت که کنترل
سختافزارانه بر مبنای روبهرو شدن با معلول است
و نه علت .رفع علت تحرکات تودهای خیابانی و رفتار
شورشگرانه روش ارزان و بنیادین حفظ نظم جامعه
است .دولتها غالبا غفلت میکنند ،اما تجربه نشان
داده است که رفع این علتها فقط به هوش حکومت

در گشودن راههای تنفس و ابراز عقیده جامعه ،در
پیش گرفتن روش اقناعی از طریق اجازه حدوث
بحث آزادانه در همه زمینهها ،آزادی تشکیل حزب
و اجتماعات ،آزادی رسانهها در اطالعرسانی و نقد
منطقی سازوکارها ،خودداری از تبلیغات بیپایه
درباره درستی عملکرد حکومت توسط رسانههای
حکومتی ،رعایت اکید قانون و تســاوی حقوقی
افراد جامعه و مســائلی از این دست بستگی دارد.
فقط در چنین موقعیتی اســت که کسی مترصد
فرصت برای فریاد کشیدن در جای شلوغ و کشاندن
مردم به خیابان و غافلگیرکردن دستگاه حفظ نظم
نمیشــود .در چنین وضعیتی است که تحریکات
جامعهشــکن و دعوتهای بیهویت ،کسی را در
خیابانها به هیجان نمیآورد.
اســتفاده از چهرههای موجه برای دعوت از مردم
جهت رفتار منطقی غیرهیجانی یکی از مهمترین
نرمافزارهای حفظ نظم اســت .به دالیلی هنوز در
تاریخ نیامده و مکتوب نشــده است ولی میتوان
اشــاره کرد که در بعدازظهر روز  22تیر  1378و
بهدنبال سه روز درگیری تند در فضای دانشگاهی

و خیابانهای تهران که در اثر نقشــه ضدامنیتی
حمله به کوی دانشگاه پدید آمده بود ،روشنفکران
و سیاســیون اصالحطلب در یک گروه وسیع -از
جمله مرحوم مهندس سحابی -از روزنامه «صبح
امروز» به دانشگاه تهران رفتند ،با دانشجویانی که
پس از آن ســه روز خونبار در دانشگاه مانده بودند
صحبت کردند و آنها را به آرامش و خروج از دانشگاه
و بازگشــت به خانه ترغیب کردند .هرچند فردای
آن روز برپاکنندگان آتــش  18تیر با آوردن چند
اتوبوس نفرات جمعآوری شــده از اطراف تهران
مانوری تحت عنوان خیزش  23تیر در دانشگاه و در
میدان انقالب برقرار کردند و آن را به عنوان عملکرد
هشیارانه خود به سیستم فروختند ،اما بعدا در تاریخ
ثبت خواهد شد که آن حادثه خونبار را که میرفت
نظام را به یکی از دشــوارترین گرفتاریها دچار
کند ،چهرههای مطرح اصالحطلب با طلب آرامش
از دانشجویان به پایان بردند ،نه حرکت بعدی.
اکنون بار دیگر وقت حضوری از این دست فرا رسیده
است .جامعه ملتهب به خیابانها زده و ممکن است
زنجیره ناخوشایندی از حوادث مضر به حال کشور

پدید آید .باید با جامعــه حرف زد ،به میانش رفت
و برایش نوشــت که بهتر اســت در عین حال باید
خواستهها و مطالبات خود را با پافشاری و بیوقفه
در مقابل دولت و حکومت مطرح کند ،اما از هرگونه
حرکت تندی که میوهچین آن نیروهای ارتجاعی،
دستههای مافیایی قدرت و فساد ،سیاسیون بیاصل
و نسبت و لمپنها و دشمنانی خارجی مانند اعراب
سعودی هستند خودداری کرد.
تجربه جهانی نشان داده است ،حرکتهای تندی
که نیروهای حافظ نظم را به پاسخهای تندی چون
شلیک گلوله میکشاند ،از طرف الیههای پیچیده
دستگاههای امنیتی و دستهجات وابسته به خارج
کشور صورت میگیرد .تحرکات هیجانی مبتنی بر
جنگ و گریز ،عرصهای برای کارگردانی جاسوسان
اسرائیلی (منفجرکنندگان اتومبیل دانشمندان)،
عناصر باقیمانده گروه تروریستی رجوی ،طرفداران
بازگشت سلطنت و کسانی در برخی دستگاههاست
که درگیری هرچه بیشتر حکومت با جامعه را شرط
بقای خود میدانند .باید این عرصهها را هوشمندانه
کنترل کنیم.

ارزیابی صاحبنظران سیاسی پس از سه روز تظاهرات

پایان اعتراضهای سیاسی
ی اجتماعی
با اصالح اقتصادی وآزاد 
جامعه فردا :اعتراضات و تظاهــرات در ایران ادامه
دارد .روز گذشــته دامنه این اعتراضات و تظاهرات
به شــهرهای دیگر مانند شــهرکرد ،اراک ،شیراز،
بندرعباس ،سمنان ،هشتگرد ،اهواز ،تهران و غیره
رســید .بنا بر برخی اخبار محدوده میدان انقالب به
ویژه دانشگاه تهران و همچنین میدان ولیعصر ،شاهد
اعتراضات و شعارهایی علیه گرانی و وضعیت موجود
کشور بود و شعارهایی هم در این باره سر داده شد.
به گزارش شاهدان عینی در برخی از این مناطق پلیس
و نیروهای امنیتی مداخله کردند و بهخصوص اعتراض
دانشجویان دانشــگاه تهران با برخورد خوددارانه و
خردمندانه نیروهای انتظامی همراه بود.
ناآرامیهای اخیر که از روز پنجشنبه از مشهد و در
اعتراض به گرانیها و وضعیت معیشتی آغاز شده بود
روز جمعه به سایر نقاط ایران و برخی شهرستانهای
دیگر مانند رشت ،کرمانشاه ،قزوین ،اصفهان و غیره
کشیده شد و مردم با تجمع در میادین شهر نسبت به
وضعیت اقتصادی و معیشتی خود اعتراض کردند.
این اعتراضها باعث واکنش بسیاری از مقامات دولتی

و شخصیتها و فعاالن سیاسی شد .بسیاری از آنان
ریشه چنین اعتراضاتی را از مخالفان و منتقدان دولت
دانستند و تحلیل کردند که این تظاهرات و تجمعات
از ســوی منتقدان و جناح رقیب دولت سازماندهی
شده است.
اما این پایان ماجرا نبود .به نظر میرسد گستردگی
اعتراضــات و حضور مــردم در خیابانها به عوامل
بیشتری هم بستگی داشت و شعارها از انتقاد به دولت
حسن روحانی فراتر رفت.
روز گذشــته نیز دانشــگاه تهران (دانشجویان)
شــاهد اعتراضاتی بود که به برخوردهایی هم منجر
شــد .اما آنچه در این میان اهمیت بســزایی پیدا
کرده ،نحوه برخورد روشــنفکران و تئوریسینهای
هر دو جناح ،احزاب و تشــکلهای سیاسی ،مردم
و از ســوی دیگر حکومت با این دست اعتراضات و
تجمعات است.
حتی اگر فرض دولت بر سازماندهی شدن اعتراضات
از سوی مخالفانش هم فرضی درست باشد ،نمیتوان
تمامی اعتراضات را به همین گزاره ساده تقلیل داد.

برای این وضعیت میتوان ســه ضلع را متصور شد:
مردم ،احزاب و شــخصیتهای سیاسی و حاکمیت
و دولت! ســه ضلعی که هرکدام اگر نقش اساسی و
تاریخی خود را به خوبی ایفا کنند ،میتوان از وضعیت
کنونی عبور کرد.
یکی دیگر از دغدغههایی که این روزها فکر بسیاری را
به خود مشغول کرده ،نحوه عبور از این بحرانها بدون
خشونت و با کمترین هزینه است ،راهکاری که بتوان
با اتکا به آن بدون کمترین هزینه و برخوردهای سلبی
به وضعیتی امن رسید.
به سراغ برخی از تحلیلگران سیاسی از هر دو جناح
رفتیم تا درباره این چند محور با آنها گفتوگو کنیم.
وظیفه مردم ،احــزاب و حاکمیت در چنین وضعیتی
چیســت و راهکار عبور از این دست بحرانها بدون
برخوردهای سلبی چه میتواند باشد.
گفتنی اســت «جامعه فردا» تالش بســیاری برای
برقراری ارتباط با مسئوالن استانداری تهران و وزارت
کشور کرد ،اما متأســفانه تلفن همه آنها خاموش و
غیرقابل دسترس بود.

تعریض

برخی از اصالحطلبان
جربزه اظهار عقیده ندارند

تالشهای دیروز خبرنگاران «جامعه فردا» برای گفتوگو با تعدادی
از چهرههــای رســانههای اصالحطلب و اصولگرا دربــاره ماهیت
ناآرامیهــا و چگونگی برخورد دولت و نیروهــای حافظ نظم با این
تظاهرات به نتیجه نرسید.
به گزارش خبرنگار ما برخی از این چهرهها که معموال در هر موضوعی
اظهارنظرهای بلندبــاال دارند از گفتوگو خودداری کرده یا آن را به
بعد موکول کردند .برخی نیز با وعده تماس مجدد تلفن خود را کامال
خاموش و از دسترس خارج کردند .این گزارش حاکی از سردرگمی
نظری در درک رخدادهای در جریان و احتماال ترس از زدن حرفی
است که بعدا ممکن است چهره رسانهای این شخصیتها را مخدوش
کنند.
ظاهرا مشکل این صاحبنظران قضاوتی است که مجبور میشوند
درباره انگیزهها و ریشــهها و همچنین هویت ترتیبدهندگان این
تظاهرات داشته باشند .تنها گروهی که به راحتی در مورد تظاهرات
جاری اظهارنظر و قضاوت میکند مراکز تبلیغاتی جناح موسوم به
اصولگراستکهباتحلیلیمتناقضازتظاهراتاستقبالمیکند،چون
محتوای آن را اعتراض به مشکالت اقتصادی و عملکرد دولت توصیف
میکند و در کنار آن شرکتکنندگان را معاند میخواند ،چون شعاری
غیر از اعتراض به عملکرد دولت میدهند.
این گریز از صحنه از ســوی صاحبنظــران اصالحطلب و اصولگرا،
هزینههای بســیاری خواهد داشــت .اولین آن را دیروز تعدادی از
دانشــجویان در دانشگاه تهران فریاد میکشــیدند« :اصالحطلب،
اصولگرا -دیگه تمام شد ماجرا».

راهکار

عبدی:
در چنین
شرایطی
وظیفه
حکومت،
احزاب و مردم
این است که
از آنچه که
فکر میکنند
درست است،
دفاع کنند و
مالحظهکاری
را کنار
بگذارند و
ایرادها و
انتقاداتی که
وجود دارد را
بپذیرند و بیان
کنند .اما در
این میان باید
به روشنی به
مردم گفت
که نارضایتی
از شرایط
موجود یک
بحث است
و چگونه و با
چه هزینهای
از این شرایط
عبور کردن و
چه چیزی را
جایگزین آن
کردن ،یک
بحث دیگر
است

راهکاری جز به رسمیت شناختن اعتراضها وجود ندارد
عباس عبــدی ،فعال سیاســی
اصالحطلــب و تحلیلگر مســائل
سیاسی ،به «جامعه فردا» گفت:
اتفاقهــای چنــد روز اخیــر در
شهرســتانها و تهران مانند وقوع
زلزلههای با قدرت اندک اســت.
خیلی ســاده ،ممکن اســت یک
گسل کوچک فعال شود و زلزلهای با ریشتر پایین را به وجود
بیاورد ،اما به ســهولت میتواند گســلهای دیگری را فعال
کند .بنابراین جامعهای که این امکان برایش وجود دارد که

انرژی داخلی خود را تخلیه کند ،کمتر دچار چنین بحرانها
و مشکالتی میشــود .به همین دلیل در جوامعی که امکان
بروز اعتراضها وجود دارد ،ممکن اســت هر هفته و هر ماه
شــاهد اعتراضاتی بود که نهایتا یا منجر به نتیجه میشود
و یــا اینکه بینتیجــه باقی میمانــد ،اما نکتــه مهم این
است که در چنین جوامعی بروز اعتراضات تبدیل به بحران
نمیشود.
بنابراین باید پذیرفت که اتفاقاتی کــه از چند روز پیش در
ایران آغاز شده است از اساس ریشه اجتماعی دارد و از سوی
دیگر وجود مشکالت عدیده اقتصادی به آن سبقه اقتصادی

واکنش

دولت نتوانست افکار عمومی را توجیه کند

فیاض زاهد ،اســتادیار دانشکده
ادبیات و علوم انســانی ،معتقد
است که ناتوانی دولت در توجیه
افکار عمومی و فقــدان ارتباط
دولت و عوامل رســانهای آن با
روشــنفکران از علتهای بروز
چنین اتفاقی است.
وی با اشاره به اعتراضات خیابانی رخداده در شهرهای مختلف
کشور ،تأکید کرد :پیشبینی رخدادهای اجتماعی اینچنین
دور از انتظار نبود .با توجه به وضعیت اقتصادی و فشــارهای
اجتماعی در این حوزه ،همچنین تزریق نوعی حس ناامیدی
در گروههای مختلــف اجتماعی ،احتمال چنین رخدادی را
افزایش داده بود.
از ســوی دیگر ناتوانی دولت در توجیــه افکار عمومی برای
بیان علل مشکالت و ضعف دســتگاههای دولتی در فیصله
بخشیدن به چنین مشکالتی در کنار دور شدن دولت روحانی
از خاســتگاه اجتماعی و سیاسی که در دوران انتخابات خود
را متعلق به آن معرفی کرد از دیگر عوامل شدتبخشــی به
نارضایتیهای اجتماعی است.
همچنین فقــدان ارتباط دولــت و عوامل رســانهای آن با
روشنفکران ،روزنامهنگاران ،نویسندگان و صاحبان تحلیل
باعث شده است تا حلقه ارتباطی دولت با گروههای اجتماعی
بسیارضعیفشود.برهمیناساسمباحثیکهدرموردبودجه
مطرح شد و اعالم بعضی از گرانیها در کنار حس بیاعتمادی و
تحدید سرمایههای اجتماعی ،آستانه تحمل مردم را به شدت
پایین آورده است .در این میانه به نظر من سوءاستفاده جریان
رقیب دولت نیز در حد جرقه مؤثر بود .البته بعد از احســاس
خطر نسبت به از کنترل خارج شدن اعتراضات جریان رقیب
دولت را هم نگران کرد ،چون به نظر میرســد ممکن است
کلیت ساختار نظام تحت شعاع قرار بگیرد.
باید نســبت به مواجهه با این اعتراضات خیابانی به شــیوه
مســالمتآمیز ،بر تدبیر و دقت عمل نهادها امنیتی تأکید
کرد .به نظرم در این شرایط دستگاههای امنیتی موساد و سیا

و امآی 6که متخصص جنگ روانی هســتند ،فعالیت جدی
خواهند کرد .از طرفی هم شتابزدگی و بیتدبیری در برخورد
با این پدیده اوضاع را بغرنج خواهد کرد.
تظاهرات در همه جای دنیا امری عادی محسوب میشود و
در کشور ما نیز میبایست برای تجمعات در چارچوب قوانین
موجود مجوز صادر شود .اما متأسفانه زمانی که مجوز صادر
نمیشود ،حرکتهای ناگهانی شــتابزدهای مانند آنچه در
روزهای اخیر شــاهد آن بودهایم ،رخ میدهد .الزم است تا
دســتگاههای امنیتی بخشهای مختلف حکومت و دولت
را توجیه کنند از انجام رفتارهای نســنجیده و تحریکآمیز
خودداری کنند.
بخش زیــادی از آنچه که تحریکآمیز بود را دولت و مجلس
میتواننــد با تجدید نظر در الیحــه بودجه و منطقی کردن
ردیفهای اختصاصی برطرف سازد .دولت بایستی آنجایی
که نیاز به شفافیت و جراحی است دچار ترس و عقبنشینی
نشود .البته تحقق این هدف نیازمند گفتوگوی دولت با ارکان
مختلف نظام است .نقش جامعه مدنی و احزاب سیاسی هم
در این فرآیند مهم است .برای مردم باید توضیح داده شود که
هیچگاه از خیابان به دستاوردهای مطلوب نخواهیم رسید و
یکی از مهمترین اجزایی که در توجیه این شــرایط میتواند
نقش ایفا کند ،احزاب هستند.
آنها باید بخشهای حاکمیت را توجیه کنند که نبایستی با
ایجاد محدودیتها شرایط به سمتی برود که حتما گفتوگو
با مردم از خیابانها شــروع شــود .احزاب و فعاالن سیاسی
میتوانند با روشنفکران پیشگام ،اتحادیهها و صنوف مختلف
و همینطور فعاالن جنبشهــای اجتماعی گفتوگوهای
روشنگران ه داشته باشند .حاکمیت باید از تعامالت آکواریومی
و کلیشهای خارج شــود و با شنیدن مشکالت جامعه ،سعی
کنند واقعا برای آنها راه حل ارائه کنند .در چنین شرایطی
است که مردم احساس خواهند کرد گوش شنوایی دارند .نباید
فراموشکنیممهمترینتهدیدجامعهما،کاهششدیدسطح
اعتماد اجتماعی است و همه عوامل مؤثر اجتماعی در ترمیم
آن باید کوشا باشند.

گیرد و برای جامعه تبیین شود.
دیدن یک بیمار که روی زمین افتاده و از درد زجر میکشد
یک مسئله است و اینکه من حق داشته باشم به عملی کنم
که مدعی هســتم او را بهبود میبخشد اما به جایش منجر
به بدتر شــدن حالش و یا معلول و فوت شدنش شود ،بحث
دیگری است.
با توجه به شرایطی که وجود دارد هیچ راهکاری جز به رسمیت
شــناختن همه اعتراضات موجود در جامعه برای حکومت
وجود ندارد .حکومتی که همه اعتراضات موجود در جامعه را
به رسمیت بشناسد بهطور طبیعی ظرفیت حل آن مشکالت
را هم در خود به وجود خواهد آورد .بنابراین برای عبور از این
شرایط نخستین قدم به رسمیت شناختن اعتراضها و سپس
تالش برای حل آنهاست.

نیز بخشیده ،ریشههایی که واقعی هستند و غیر قابل کتمان.
امــا اینکه چرا ایــن اعتراضها تا امرزو بروز پیــدا نکرده به
سختگیریهای قبلی جناحی بر میگردد که امروز مقابل
دولت ایستاده اســت .آغاز اعتراضها از مشهد خودش پیام
روشنی دارد.
در چنین شــرایطی وظیفه حکومت ،احــزاب و مردم این
است که از آنچه که فکر میکنند درست است ،دفاع کنند و
مالحظهکاری را کنار بگذارند و ایرادها و انتقاداتی که وجود
دارد را بپذیرند و بیان کنند .اما در این میان باید به روشنی به
مردم گفت که نارضایتی از شرایط موجود یک بحث است و
چگونه و با چه هزینهای از این شرایط عبور کردن و چه چیزی
را جایگزین آن کردن ،یک بحث دیگر است .در واقع این دو
موضوع دو مقوله کامال متفاوت است که باید مورد توجه قرار

نظرگاه

مسئوالن انتظامی و امنیتی سعه صدر داشته باشند

ناصر ایمانی ،فعال سیاســی
اصولگــرا ضمــن طبیعــی
دانســتن حــق اعتــراض
از رهبــران اصــاح طلــب
درخواست کرد تا مردم را به
حرکت در چارچــوب قانون
دعوت کنند.
وی میگوید :مســلما برای مواجهه با این اعتراضها
رسیدگی به یک وجه کفایت نمیکند .اولین نکته این
اســت که نباید هیچگونه اضطرار و نگرانی به خودمان
راه بدهیــم .امروز تعــداد قلیلی از مردم (در نســبت
به کلیت جامعه) هســتند کــه میخواهند اعتراض
خودشــان را از این طریق نشــان بدهند .هرچند این
بدان معنا نیست که باقی مردم ناراضی نباشند .اما آنها
ایــن راه را بــرای اعــام نارضایتــی شــان انتخاب
نکردهانــد و چــون در کشــور آزادی اســت ،اگرچه
این تجمعهای غیر قانونی اســت امــا همه حق دارند
حرف خودشــان را بزنند .هرچند امیــدوارم که بدون
اســتفاده از روشهای خشــونت آمیز اعتراضشــان
را انجام دهند.
نکته دوم مرتبط با مســئوالن انتظامــی ،اطالعاتی و
امنیتی اســت که با توجه به تجربیات گذشــته ،باید
ســعهصدر خود را در برخورد با مردم عزیزمان حفظ
کنند .آنها نباید به قصد مقابله و برخورد واکنش نشان
دهند بلکه مردم معترض را راهنمایی و هدایت کنند.
در همین زمینه الزم هست تا فرماندهان میدانی کامال
با اعصاب و روحیه آرام ،با تجمعات برخورد کنند.
نکته ســوم به جریانهای سیاسی مربوط میشود که
باید درباره این مســئله موضعگیــری کنند .بهویژه از
جریان اصالحات درخواست میکنم که موضعگیری
خود را اعالم نمایند .اصولگرایان اجماال مواضعشــان
مشخص است ،اما در ســابقه اصالح طلبان داریم که
نســبت به این اعتراضات بعضا سکوت کرده اند .امروز

دیگر موضع سکوت نیست .به نظر من شخصیتهای
موثــر و مهم اصالح طلبــان بایــد از تجمعکنندگان
دعوت کنند تا از مسیر قانونی پیش بروند و شعارهای
ساختارشکنانه ندهند .آنها باید مردم معترض را متوجه
کنند که کوچکترین حرکتی ولو اگر از سوی اندکی از
مردم هم باشد به ســرعت مورد سوءاستفاده آمریکا،
صهیونیستها و سعودیها قرار خواهد گرفت.
همانطــور که دیدیم ظــرف دو روزی که از اعتراضات
گذشــته و هنوز هیچ اتفاق خاصی هم رخ نداده است،
در حــد رئیس جمهــور آمریکا توئیــت میکند .این
نشــان میدهد که آنها چقدر مترصد رخداد اتفاقی
در ایران هستند .بر همین اســاس رهبران اصالحات
باید به مردم معترض متوجه کنند در صورت سردادن
شــعارهای ساختارشکنانه در اســاس اعتراضاتشان
تردید به وجود خواهد آمد و معلوم میشود که اعتراض
آنها نســبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیست
و مسئله دیگری مطرح اســت .الزم به توجه است که
اگر اعتراضات در مســئلهای جــر معضالت اقتصادی
و اجتماعی باشــد ،نوع مواجهه با آنها نیز تغییر پیدا
خواهد کرد.
این نوع تجمعات در کشــورهای دیگر نیز وجود دارد و
مسئله جدیدی نیســت .در ایران هم شاهد اعتراضات
بودهایم .در مقابل آن نیز سیل عظیم مردم را داریم که
این اقدامات را نمیپسندند ،همچنان که امروز هم آنها
تظاهرات (نهم دی) داشتند.
نکته بعدی هم در خصوص مسئوالن مربوطه در دولت و
مجلس است .آنها باید توجه بیشتری نسبت به وضعیت
معیشتی و باالخص یکسری مشــکالتی که برخی از
مردم نسبت به مؤسســات مالی مواجه با آن هستند؛
میکردنــد .این مســائل باید هرچه ســریع تر ســر
و ســامان پیــدا کند تا مردم نســبت بــه آنها دیگر
مشکلی نداشته باشند و مشخص شود حرف این افراد
واقعا چیست؟
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