چرا ارتباط قطع است؟
شورای سردبیری

برخی از ما گمــان میکنیم ارتباط بین حکومت
و مــردم را شــبکههای مجازی و ســایتی مانند
«آمدنیوز» قطع کرده و اعتماد جامعه به دولت و
سایر نهادها را از بین بردهاند .چنین نیست.
اولین علت قطع ارتبــاط حکومت و جامعه ،خود
حکومت اســت .مردم به حرف وزیر کشور خود

گوش نمیدهند و خیابان را ترک نمیکنند ،چون
دستگاههای دولتی و نهادهای حافظ نظم و قانون
و حقوق ،با انتظارات نابهجای خود از رسانهها برای
سانسور آنچه در خیابانها میگذرد و با تبلیغات
توهینآمیز خود در رسانههای رسمی و سراسری
و با اجازه دادن به سایتهای خبری و روزنامههایی
که با ادعای شدید حکومتی بودن ،آزادند هر نسبتی
را به مــردم و جوانانی که به هــر دلیل به خیابان
آمدهاند بدهند ،بنیــان ارتباط جامعه و حکومت

را خراب کردهاند.
رفتار نابخردانه در تأیید کسی که مرگ بر روحانی
گفته است و دادن نســبت روسپی اروپایی و نوکر
بیگانه و عملــه بیوه رجوی و ...درســت به اندازه
راه انداختــن تظاهرات مرگ بر روحانی توســط
اشخاص نشاندار آسیبدیده از جمع شدن بساط
مؤسسات اعتباری دزد پول مردم ،نابخردانه است.
دومین علت قطع ارتباط جامعه و حکومت همین
بیفکریها و بدون اندیشــه دهان بــاز کردنها
توسط کســانی اســت که مدعی هدایت فکری
جامعه هستند.
میتوان علت دیگری نیز بر این دالیل افزود :مردم

ما میتوانند باور کننــد فردی در حد یک قدیس
پاک و منزه است و بنابراین بدون اندیشه به هرچه
میگوید ایمان بیاورند و وقتی از کسی بریدند ،هر
داستان دروغ و اتهام ناروا و مضحکی را درباره آن
شــخص باور کنند .وظیفه هر آن کس که چنین
نیست ،گفتوگو با دوست و همسایه و خویشان
خود است تا کردار و پندار جامعه نیز عاقالنه شود.
اما وظیفه اصلی به دوش حکومت است .هرکس
داشتن اندک آبرویی نزد مردم را احساس میکند،
بایــد با آنها حرف بزند و البتــه به جای فرافکنی،
صادق باشد .بپذیرد اشــتباهاتی بسیار بزرگ در
دورانی بسیار طوالنی نســبت به گروه وسیعی از

مردم وجود داشته است و دست دزدان و زورگویان
برای تعدی به جامعه باز گذاشته شده است .نیاز به
توبه هیچگاه پایان نمییابد.
رسانههای اصالحطلب نیز در بازتولید اعتماد ملی
و کسب اطمینان به دستگاه حکومت در نزد مردم
وظیفه دارند .ایــن وظیفه را نمیتوان با روشهای
غیرمســئوالنه انجام داد .هر آنقدر کــه دم دادن
به شــعله اعتراضها و افزایش هیجان و ابعاد یک
تظاهرات خشــونتآمیز اشــتباهی مهلک است،
کنار ایســتادن و عافیتطلبــی و «حفظ جان»
غیرمسئوالنه است .اگر حرفی برای زدن و اگر نقشی
برای بازیکردن بین حکومت و جامعه نداریم...

توگو با «بهزاد نبوی»  « ،محسن میردامادی» و «احسان هوشمند» بررسی شد
در گف 

راهکار عبور از بحران

جامعه فردا :وضعیت نابسامان اقتصادی ،مطالبات سیاسی و
تحریک مخالفان دولت ،دلیل شکلگیری تظاهرات سراسری
در شهرهای مختلف کشــور هر چه باشد ،دیگر بحثکردن
بر سر آن فایده چندانی ندارد .حقیقتی که باید پذیرفت این
است که امروز یک بحران پیش روی کشور قرار گرفته است
که برای حل آن باید همه ظرفیتهای منطقی را بهکار گرفت تا
با کمترین هزینه بتوان از این بحران سر سالمت به در برد و در
این مسیر نباید تجربههایی را که در چند سال گذشته از سر
گذراندیم ،فراموش کنیم .بیشک هنوز هم گذشته میتواند
چراغ راه آینده باشد.
به باور بســیاری از صاحب نظران به رسمیتنشناختن حق
اعتراض برای مردم سبب گشته تا امروز با انبوهی از مطالبات
روبهرو شــویم و در اعتراضاتی که ابتدا رنگ و بوی اقتصادی
داشت،مطالباتسیاسیراهمشاهدباشیم.درچنینشرایطی
مهمترینسوالیکهمیتواندراهگشاباشدایناستکه«چهباید
کرد؟» برای این سوال پاسخهای بسیاری را میتوان متصور بود

وجوابهایمتنوعیرامیشوددرمقابلشگذاشت،امانکتهای
که باید مورد توجه قرار داد ،این اســت که کدام راه را باید در
پیش گرفت که در مســیر عبور از این بحران مردم معترض و
البته نظام هزینهای را پر داخت نکنند .نگاهی به تجربههای
گذشته به خوبی نشان میدهد که برخورد قهری و سرکوب
معترضان راهکاری نه در شأن نظام جمهوری اسالمی است که
دایعه مردم ساالری دارد و نه مناسب برای عبور از این بحران.
سرکوب و امنیتی شدن فضا به فرصت طلبان و موج سوارهای
این مواقع ،زمینه الزم را برای پیشبرد اهدافشان خواهد داد و
بیشکهزینههایسنگینیرابهکشورتحمیلخواهدکرد.در
چنینمواقعیبهترینمسیردرپیشگرفتنراهشفافیتاست.
رسانههای داخلی و بهویژه رسانه ملی باید صدای معترضان را
منعکس کند تا مردم برای کسب اخبار به رسانههای خارجی و
مجازیپناهنبرند.بهبیاندیگربخشیازمدیریتچنینفضایی
انتشار اخبار درست از کانالهای رسمی کشور است که دست
کم تا دیشب چنین اتفاقی در رسانه ملی کشور رخ نداده است.

بهزاد نبوی :حکومت خوددارانه رفتار کند
بهزاد نبوی شــخصیت پرنفوذ جریان اصالحطلــب و از فعالین
سیاســی در گفتوگو با «جامعه فردا» در خصــوص اتفاقات و
اعتراضات چند روز اخیر و عوامل به وجود آمدن این مشــکالت،
گفت :مهم نیســت چه فرد یا گــروه و نهــادی پدیدآورنده این
رویدادهاست که البته میبایست در جای خود و شرایط مناسب
بررسی شود اما در حال حاضر مهمترین مسئله چگونگی برخورد
با این رویدادهاست.
نبوی درخصوص نحــوه برخورد حاکمیت بــا معترضین اظهار
داشت :به نظر من حکومت و دولت باید توجه کند که مشابه چنین
رویدادهایی در بسیاری از کشــورها رخ داده و میدهد .به عنوان
مثال یونان و کاتالونیا در اسپانیا مدتها شاهد رویدادهای مشابه

چند روز گذشته بســیاری از شهرهای کشور شاهد
حضور گروهی از شــهروندان معترض در خیابانها
بودند .آغاز این موج ابتدا در مشهد ظهور و بروز کرد
و سپس به سایر اســتانها و مناطق مختلف کشور
سرایت کرد.
 -1ذوق زدگی ابتدایی برخی از جناحهای سیاسی و
تفسیرهمدالنه برخی از آنان از اعتراضات و روایت آنان
از اعتراضات اخیر به عنوان اعتراضات مردمی در برابر
گرانی و مشکالت اقتصادی البته نمیتوانست دیری بپاید چراکه
به سرعت شعارهای ساختارشکنانه معترضین نشان داد اوضاع
بر وفق مراد بازیهای جناحی نیســت .بهت و حیرت و سکوت
نسبی دیگر محافل سیاسی و جناحها هم نشانگر غافلگیری یا
مصلحتطلبیبرخیازوابستگاناینجناحهااست.البتهدرمیانه
این شرایط افزایش قابلمالحظه درگیریهای سیاسی و جناحی
و بهره برداریهای جناحی از شرایط و رشد چشمگیر حمالت
نیروهای سیاسی علیه یکدیگر بیش از پیش موجب گسترش
بیاعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی شده است .عقالی قوم
و مسئولین کشور در این شرایط پیچیده و حساس باید ــ و تاکید
میکنم باید ــ تندرویها و حمالت سازمان یافته و اتهامزنیهای
بیحسابوکتابنیرویهایهردوجناحرامدیریتکنندواجازه
ندهند بیش از پیش این آشفتگیها و بازار مکاره دروغ و راست
اتهام زنی سرنوشت مملکت را دستخوش معضل و گرفتاری کند.
 -2در سه روز گذشته دائما بر گســتره جغرافیایی اعتراضات
افزوده شده و جمعیت بیشتری را با خود همراه کرده است .اما
این موج اعتراضات و بررســی چرایی و دالیل بروز آن و ابعاد آن
متاسفانه از سوی رسانههای اصلی کشور به ویژه صدا و سیمای
جدموردتوجهوبررسیکارشناسیمستمروچندوجهی
کشوربه ّ
قرار نگرفت .حضور کارشناسان برجسته علوم اجتماعی و اقتصاد
و علوم سیاسی و روان شناســان کشور و نیز نیروهای سیاسی
جناحهای مختلف و یا شــخصیتهای تحلیلی  -رسانهای در
رادیو و تلویزیون کشور یکی از بدیهیترین نیازهای امروز ایران
برای اقناع افکار عمومی است .اگر این مهم در دستور کار فوری
صدا و سیمای کشور قرار نگیرد ،طبعا شهروندان برای دریافت
تحلیل و اطالعات رو به ســوی رسانههای رقیب خواهند برد و
البته این وضعیت ضمن تشدید بیاعتمادی به رسانههای داخلی
زمینه تشــدید اعتراضات را نیز فراهم می آورد .به سخن دیگر،
بیتفاوتی و بیمسئولیتی رسانه ملی میتواند زمینه تشدید این
اعتراضات را مهیا سازد .رسانه ملی باید درهای خود را روی سالیق
مختلف فکری و سیاســی و علمی کشور بگشاید .نقد و بررسی
در رسانههای دیداری و شنیداری کشور کم هزینه تر از انتشار
تحلیلها یا سوگیریهای افراطیهای یک جناح در داخل و یا
خارج نشینان است.
وقتی که به جای حضور شخصیتهای وجیه و مردم پسند و عالم
و دانشمند و مورد وثوق افکار عمومی ،تماشاگران و شنوندگان
رادیو و تلویزیون شــاهد حضور نیروهای یک جریان سیاسی با
ادبیاتی تحریک کننده و اتهام زننده و گاه مخرب در رسانه ملی
هستند و یا شاهد حضور برخی چهرههای دست دوم جریانهای
مقابل هســتند چه حســی به مخاطب به جز عصبانی شدن و
رویگردان شدن از رسانههای ملی دست میدهد؟ در این شرایط
حساس رادیو و تلویزیون ملی باید در ساعات پربیننده ساعاتی در
شبکههایمختلفخودبهتنوعیازسلیقههاوجناحهایمشفقو
نیزکارشناسانوتحلیلگرانسلیقههایمختلففکریوسیاسی
و علمی اختصاص دهند تا هم بتوان با مردم ســخن گفت و جو
روانی هیجــان زده را به تدریج آرام کرد هم بر اعتماد اجتماعی

افزود و هم راهی برای دیدن و درک و فهم ســخنان
معترضین فراهم ساخت.
چند روز گذشته و به مناسبت  9دی ملت ایران شاهد
پخش برنامهای یکطرفــه و تحریک کننده خارج از
دید بود .انتشــار یکطرفه برنامههای سفارشی چه
کارکردی در ایران امروز دارد؟ در شــرایط حساس
داخلــی و منطقهای و بین المللی امــرو ِز ایران باید
مدبرانهتر و عقالییتر به منافع ملی اندیشید .جاده
یکطرفه رسانهای دیری است جوابگوی نیاز ایرانیان نیست .باید
تدبیر دیگری به کار بست.حضور شخصیتهای وجیه المله و
مرجع و مورد وثوق افکار عمومی فارغ از جناح بندهای سیاسی
گذشته از پاسخ به عطش فراوان افکار عمومی زمینه آشتی مردم
با رسانههای داخلی را مهیا میسازد و راه را بر هرج و مرجطلبان
رسانهای و سیاسی و خیابانی میبندد .باید راه گفتوگوی ملی
در رادیو و تلویزیون کشور گشوده شود.
 -3نارضایتی از فســاد و فقر و گرانی و انحصارها در حال ریشه
دواندن است .نباید در شــرایط سخت کشور که با بحران فقر و
بیکاری و رکود روبرو است هزینههای بخشهای نامولد و غیر
ضرور دهها نهاد و مؤسســه غیر دولتی بر دوش اقتصاد کشور
سنگینی کند .اما یک این تنها یکسویه بسیار مهمی از ماجرا
است.جنبش ملی شفاف سازی اگر چه رویکرد پرهزینه و سخت
و نفسگیری برای دولت است اما ضرورتی تاریخی است تا بعد
از درد زایمانی کوتاه راه برای بازسازی اعتماد آسیب دیده مهیا
شود.حسابرسی ملی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی سیاسی
و اقتصادی و مذهبی و فرهنگــی و حاکمیتی بیش از هر زمان
دیگری به بخشی از توقعات و خواستهها و مطالبات در سطحی
گسترده منجر شده است .برای ملت ایران این پرسش برجسته
اســت که چرا باید مؤسسات بزرگی از کشور از حسابرسی ملی
بیسهم باشند و از پرداخت مالیات معاف؟!
اما سویه دیگر این پدیده توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادی نسل جدید است .اگر در شرایط فعلی مشاهده میشود
که در برابــر حضور زنان در ورزشــگاهها ،حضور یک هموطن
زرتشتی در شــورای شهر یا ورزش بانوان و مواردی از این دست
مقاومتمیشودیاانرژیجوانیجوانانایندیارکمترمکانیبرای
تخلیه مییابد و مواردی از این دست،یعنی هنوز نظام تدبیر کشور
نتوانسته است درک امروزی و متناسب با شرایط ایران امروز از
مناسباتجاریدرکشورداشتهباشدواینکاستیومقاومتوسد
سازیها حساسیتها را برمیانگیزاند .سبک زندگی جوان امروز
ایرانی مدتها است با نوع نگاه برخی متولیان امر فاصله گرفته،
باید برای این شکاف و ترمیم آن ،راهی کارشناسانه و ملیاندیشانه
و با نگاهی نو به به شرایط کشور یافته شود .راهپیمایی جمعیتی
هیجانزدهباساختارجمعیتیعموماجوانوباتنوعیازشعارهای
سیاسی و اقتصادی و گاه همراه با حمله و تعرض به مراکز عمومی و
دولتیوتخریباموالعمومی.گسترهجغرافیاییایناعتراضاتدر
است.جوانی
سطحکشوریکیازویژگیهایبرجستهاینتجمعات
ِ
معترضانهمزمینهمناسبیبرایهیجانافزاییاست.رسانههای
مجازی و شبکههای اجتماعی سهمی بزرگ در تهییج و استمرار
این اعتراضات دارند.
حوادث چند روز گذشته نشان میدهد ایجاد فضای امن و آزاد
برای فعالیت فراگیر احزاب سیاسی نیاز گریزناپذیر ایران امروز
است،پیشازآنکهپوپولیسمضرباتخردکنندهایبرپیکرنحیف
جامعهمدنیایرانواردسازد.ظهوروندالیسمدرسطحیگسترده
میتواند گامی مکمل برای پوپولیسم رو به رشد در ایران امروز
باشد .این مسیر به خیر و مصلحت ملک و ملک نیست.
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خبر روز

مسئلهبعدیبهاحزابوجناحهایسیاسیبازمیگردد.درچند
روز گذشته جناحهای سیاسی کشور درباره این حوادث دچار
سردرگمیشدند.اصولگرایاندرسرگیجهایکههمچنانادامه
دارد ابتدا دولت را مقصر میدانند و کلیدواژه مردم گلهمند را
بهکار گرفتهاند ،اما تا شــعار همان مردم گلهمند به مطالبات
سیاسی میرسد آنها را جاهل و نادان و فتنهگر میخوانند.
در سوی دیگر اصالحطلبان و حامیان دولت انگشت اتهام را به
سوی اصولگرایان گرفتهاند که آنها محرک اصلی این ماجرا در
مشهد بودهاند و دودش هم در چشم خودشان خواهد رفت و
کلید واژه فریب نمیخوریم را بهکار گرفتهاند.
در میان این دعواها اما هر شــب شهرهای ایران دستخوش
ناآرامی و تظاهرات است! در شرایطی که کشور بیش از هر زمان
دیگرینیازمندگفتوگویملیاستجناحهایکشورمشغول
متهمکردنیکدیگرشدهاندوهرکداممیخواهدمسئولیتاین
اتفاقها را به گردن دیگری بیندازد .حقیقت امر این است که
مسئول چنین وضعیتی همه ارکان نظام هستند و اکنون برای

م چگونگی برخورد حکومت و دولت است .به نظر من
بودهاند ،مه 
حکومت و دولت میبایست با سعه صدر با چنین حوادثی برخورد
کنند .طبیعی است که سرکوب و ایجاد فضای امنیتی راه مناسبی
نیست و شاید به تشدید و سیاسیتر کردن آنها منجر شود.
وی درخصوص وظایف و کارکرد احزاب در چنین مواقعی ،گفت :در
این موارد احزاب و جناحها نیز نباید در چنین شرایطی یکدیگر را به
ایجاد این حوادث یا زمینههای آن متهم کنند و به گفتوگوهای
ملی لطمه بزنند.
این شخصیت سیاسی اصالحطلب درخصوص منشاء اعتراضات
این چند روز ادامه داد :منشاء اعتراضات مشکالت اقتصادی و بعضا
سیاسی میتواند باشد .واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور
خوب نیست و منشاء مشکالت این است که طی  12سال گذشته
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بسیار کمتر از نیاز
بوده است و این مسئله به بیکاری و رکود کمک زیادی کرده است.

احسان هوشمند :نخبگان را به یاری بطلبیم

یادداشت

دوشنبه  11دی 1396

حلآنبایدهمهظرفیتهایکشوررابهخدمتبگیرندتابتوان
از این گردنه بحرانخیز سر سالمت به در برد.
اتفاقاتچندروزگذشتهکشورمیتواند،همانقدرکهموجبات
شر است ،موجبات خیر نیز باشد ،اما بستگی دارد که مسئوالن
کشور و چهرههای مؤثر سیاسی چگونه به آن نگاه کنند .اگر
نگاه این باشــد که مردم مطالبات خود را بیان کردهاند و باید
مطالبات اقشار مختلف جامعه را به رسمیت شناخت و برای
آنها اندیشهای کرد ،بیتردید این اتفاقات میتواند زمینههای
آغاز یکسری اصالحات در کشور ،به ویژه در حوزه اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی شود تا بتوان مطالبات مردم را پاسخ داد و
در این مسیر نیز نیازمند حضور همه جناحهای سیاسی کشور
هستیم تا از توانایی همه برای عبور از این شرایط بهره بگیریم.
به بیان دیگر وجود چنین دیدگاهی میتواند گفت و گوی ملی
را به عرصه عمل بکشاند تا جناحهای سیاسی با کنار گذاشتن
اختالفها با انباشت اندیشه و تفکرشان مسیری را در این بن
بستبیابند.

دولت مقابل
متعارضان به اموال مردم
ایستادگی میکند

در حال حاضر دولت و بخــش خصوصی داخلی منابع کافی برای
سرمایهگذاریهای گســترده مورد نیاز را ندارند .پیش از امضای
برجام در واقع روابط اقتصادی با جهان تعطیل و به افرادی همچون
بابک زنجانی منحصر شده بود .با امضای برجام موانع بینالمللی بر
سر راه روابط فوق تاحدود زیادی برطرف شد ،ولی متأسفانه علیرغم
استقبال گسترده دولتهای صاحب ســرمایه و تکنولوژی برای
سرمایهگذاری در کشورمان که میتوانست مشکالت اقتصادی را
تا حدود زیادی کاهش دهد ،به دلیل برخی سیاستها و تصمیمات
غلط ،که همه آگاهان در جریان آن هستند ،ناکام ماند و دولت برای
حل مشکالت کوتاهمدت خود ناچار به ارائه پیشنهادهایی شد که
میتواند مشکالتی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.
وی در پایان گفت :امیدوارم رویدادهای اخیر ســبب شــود که
مخالفــان برجام در رفتار و عملکردهــای خود تجدیدنظر کنند
تا بتوان در میانمدت مشکالت اقتصادی کنونی را کاهش داد.

میردامادی :اعتراضها قانونمند ابراز شوند
در رابطه با موضوع اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف
کشور و اینکه چه باید کرد ،باید به این نکته توجه داشت
که علتها و ریشههای مسائل پیشآمده چیست .اگر
بخواهیم برخورد درســتی با این پدیده داشته باشیم،
باید ریشهها و علتهایش را بررسی کنیم تا بتوانیم راه
برطرف کردن آنها را هم پیدا کنیم.
اگر ایــن کار را نکنیم و صرفا با این پدیدهها که معلول
آن علتها است ،برخورد کنیم ،حتی در صورت کنترل
چنین پدیدههایی ،علتها همچنان باقی میمانند و زمان ،دیگر و
به نحو دیگــری خود را نشــان میدهد .اتفاقات افتــاده مانند
بیماریست که تب میکند .هنگامی که فردی تب میکند ،عالمت
بیماری درونی مانند عفونت یا غیره اســت .اگر بخواهیم بیمار را
معالجه کنیم باید آن بیماری اصلی را پیدا و معالجه کرد تا تب هم
تمام شود .اگر این کار انجام نشود بیماری میماند و رشد میکند،
حتی ممکن اســت بیمار را از پا درآورد .باید علت اصلی را پیدا و با
آن برخورد کرد.در جامعه ایران که جامعهای متکثر با دیدگاههای
مختلف اســت ،در حوزههای مختلف نارضایتیهایی وجود دارد.
این گالیه و نارضایتیها برای برخی در حوزه اقتصاد ،برای بعضی
دیگر در حوزه سیاست ،برای بعضیهای دیگر در حوزه فرهنگ،
مسائل اجتماعی ،قومیتی ،مذهبی و مســائل دیگر است .اینها
واقعیتهایی است که نمیشود انکار کرد .در حقیقت اگر اینها را
انکار کنیم به معنای رها کردن و بیاعتنایی به ریشهها و به معنای
عدم پرداخت و بررسی دقیق علتها و ریشهها است .حال در برخی
ن نارضایتیها بر هم منطبق میشوند و حتی در اقشاری
موارد ای 
هم انواع مختلف این نوع نارضایتیها وجود دارد .این نارضایتیها
طبعا تنشهایی را در درون جامعه به وجود میآورد که این تنشها
باید بتوانند قانونمند ابراز و تخلیه شوند.
این مســائل و پدیدهها مانند انرژی زلزله است که در طبیعت بر
اثر حرکتهای الیههای پوســتههای زمین انباشته میشود .اگر
زلزلههای کوچک اتفاق بیفتد این انرژی به تدریج تخلیه میشود و
اگر این زلزلههای کوچک اتفاق نیفتد ،انرژیها تجمیع و تبدیل به
یک زلزله بزرگ میشود .جامعه هم به همین موضوع شباهت دارد.
در حقیقت نارضایتیهایی در کشور وجود دارد که اگر اعتراضهایی
که به دلیل نارضایتیها به وجود میآید را به رسمیت بشناسیم و
امکان ابراز آن را بدهیم ،اینها میتوانند به تدریج با بیان و بروز خود
انرژی اعتراضی درون جامعه را تخلیه کنند و نگذارند این به یک
انرژی متراکم بزرگ تبدیل شــود که وقتی خودش را نشان دهد
شبیه زلزله بزرگ در اجتماع باشد.
اگر این کار را نکنیم و با ریشه برخورد نکنیم و به جایش بخواهیم با
ظواهر و معلولها برخورد کنیم ،شاید در کوتاهمدت موفق باشیم،
اما در طول زمان این ریشه به دلیل آنکه باقی مانده تقویت میشود
ی دیگر و قویتر نشان خواهد داد.
و خودش را در مقطع 
نکته قابل توجه دیگر این اســت که اگر برای حل این بحران فقط
چشــم به دولت داشته باشیم اشتباه است .اگر قرار باشد دولت به
تنهایی برای حل مسئله اقدام کند بیتردید موفق نخواهد بود .زیرا
ریشههای این بحران فقط مختص به دولت نیست .همه قوا و همه
نهادهای حاکمیت هر کدام به طرقی در به وجود آمدن این شرایط
دخیل بودهاند و مختص به مقطع زمانی امروز هم نیست .در واقع
رفتارهای نهادهای حاکمیت در دورهها و سالهای مختلف با اقشار
گوناگون جامعه ،روی هم انباشته شده و شرایط فعلی را رقم زده و
اینگونه ظهور و بروز پیدا کرده است.
حال اگر قرار باشد راهحلی هم برای این مسئله پیشنهاد شود باید
همــه ارکان حاکمیت درباره آن به جمعبندی برســند و راهحل
مشترکی را دنبال کنند .نمیشود دولت راهحلی را در پیش بگیرد

اما از آن ســو نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضائیه
مسیر دیگری را انتخاب کنند و سایر نهادها هم هر کدام
راهحل پیشنهادی خود را در دستور کار قرار دهند و آن
وقت بگوییم چرا به نتیجه نرسیدیم؟!
با توجه به شــرایطی که امروز با آن روبهرو هســتیم
نخستین قدم برای حل این بحران به رسمیت شناختن
حق اعتراض است .در شرایط فعلی و در میان مطالبات
و اعتراضها ،خواســتهها و اعتراضهای بجا و یا حتی
بیجا دیده میشود ،که هیچ ایرادی ندارد .نمیتوان چشم بر این
واقعیت بست که به هر حال افرادی در جامعه ما معترض هستند
و باید راهحلی برای بیان این اعتراضها پیش رویشان گذاشت.
قانون اساسی کشــور ما این حق را به رسمیت شناخته و برایش
راهکاری پیشبینی کرده است که مردم بتوانند اعتراضهای خود
را در چارچوب قانونی ابراز کنند .نکته غیرقبالکتمان این است که
تا زمانی که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشود ،نمیتوان
هیچ راهحلی ،چه کوتاهمــدت و چه بلندمدت ،برای بحران فعلی
پیشنهاد داد .ممکن است با روشهایی بتوان اعتراضها را متوقف
کرد ،اما با در پیش گرفتن این روشها شاید شرایط تحت کنترل
حاکمیتدربیاید،امابیشکمسئلهحلنمیشودوموضوعبهقوت
خود باقی میماند و زمان دیگری و به نحو دیگری بروز پیدا میکند.
بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض گام اول برای حل بحران
است و وقتی این حق برای مردم به رسمیت شناخته شد آنوقت
زمان آن است که همه نهادها دست به دست هم دهند و برای حل
بحران قدم بردارند .در چنین مسیری صدا و سیما باید به گونهای
عمل کند که در شأن نام رسانه ملی باشد و به گونهای عمل نکند
که به نارضایتیها دامن بزند .دستگاههای مختلف اعم از انتظامی و
امنیتی و قوه قضائیه هم باید در همین مسیر قدم بردارند و عملکرد
خودرامطابقبابهرسمیتشناختنحقاعتراضبرایمردمتنظیم
کنند .دولت هم باید در همین مسیر گام بردارد و با هماهنگی همه
ارکان و نهادهای کشور بتوان با پایینترین هزینه از چنین بحرانی
عبور کنیم.
اینهماهنگیبایددرهمهزمینههاظهوروبروزپیداکند.زمینههای
بروز این اعتراضها اقتصادی است .در حوزه اقتصاد هم باید همین
فرمول را در پیش گرفت .امروز همه میدانند که اقتصاد دولت تنها
در دست دولت نیست و نهادهای مختلف در آن دخیل هستند و
حتی در مواردی بخش قابل توجهی از اقتصاد در دست نهادهای
دیگر است .بنابراین با پذیرش حق اعتراض توسط تمام حاکمیت
و هماهنگی همه نهادها و قوای کشور میتوان این بحران را پشت
سر گذاشت و برایش راهحل ارائه داد.
اما در پایان مسئله دیگری که بیشک یکی از کمبودها و مشکالت
کشور شمرده میشود ،نبود نهادهای مدنی و احزاب قوی در کشور
است .در بسیاری از کشورها این احزاب و جامعه مدنی هستند که
نقش حلقه وصل میان مردم و حاکمیت را بر عهده میگیرند و باعث
پاالیش و منظم شدن مطالبات مردم میشوند تا این خواستهها به
صورت شدتیافته در جامعه ظهور و بروز پیدا نکند .اگر در کشور
ما احزاب قدرتمند پا بگیرند و حق اعتراض برای مردم به رسمیت
شناخته شود ،آنوقت در این چارچوب میتوان سازوکاری فراهم
کرد تا اعتراضها در بستر طبیعی خود بروز پیدا کند و بحرانآفرین
نشود .همه این مواردی که ذکر شد در واقع یک بسته و پکیج برای
عبورازبحرانفعلیکشوراستکهدرکنارهمبودنشاننتیجهبخش
خواهد بود .اگر یک مورد این بسته وجود نداشته باشد قطعا راهحل
ناقص خواهد بود و نتیجه نخواهد داد .با به رسمیت شناختن حق
اعتراض و هماهنگی همــه ارکان قدرت و تقویت نهادهای مدنی
میتوان به یک راهحل و نتیجه ماندگار رسید.
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ایسنا :معاون سیاسی وزیر کشور در نشست
خبری با تأکیــد بر اینکه دولت با تمام اقتدار
مقابل متعارضــان به مال و امــوال عمومی
مردم ایســتادگی میکند ،در مــورد تعداد
دستگیرشــدگان در تجمعات اخیر و نقش
برخی از فعاالن سیاســی در برگزاری چنین
تجمعاتی ،گفت :این یک جعبه ســیاه است
که باید باز شود و دالیل این اتفاقات را بررسی
کرد .ما در حال بررسی این اتفاقات هستیم.
البته اگــر اموال عمومی و مــال مردم مورد
تعرض قرار گیرد طبیعی است که بازداشت
صورت گیرد ،ما از ســتاد بازداشــتیها آمار
قطعــی نداریم که اســتانها به مــا آمار را
میدهند و در حال بررسی هستند.
اســماعیل جبارزاده در پاســخ به سؤالی در
مورد تناقض در آمار کشتهشدههای تجمعات
لرستان بین معاون اســتاندار و نماینده این
استان در مجلس ،گفت :ما در مورد لرستان
در حال بررسی هستیم و وقتی بررسیها به
اتمام برســد مســئوالن مربوطه در لرستان
اعم از استانداری یا  ...نتیجه را خدمت مردم
اعالم میکنند.
جبــارزاده تأکید کــرد :دوســتان در بیان
اظهارنظرهایشــان عجله نداشــته باشند،
فضای عمومی جامعه را رصد کنند و بدانند
که اطالعات و دادههای آنها در افکار عمومی
تأثیرگذار خواهد بود.
وی در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر
اینکه بر اســاس قانون ،برگــزاری تجمعات
احتیاج به مجوز ندارد و این موضوع برخالف
صحبتهای شماســت ،گفــت :هیچ اصل
قانونــی نگفته اســت که هر کســی هر جا
بخواهــد میتواند تجمع کنــد .این روند در
هیچ جــای دنیا وجود ندارد .وقتی تشــکل،
صنف یا گروهی درخواست برگزاری تجمع
یا میتینگی را مطرح میکنند ما باید بررسی
کنیم که آیا میتوانیم امنیتشــان را تأمین
کنیم ،طبیعتا بر اساس قیافه افراد یا اینکه ما
از آنها خوشمان میآید یا خیر ،به آنها مجوز
نمیدهیــم .مهم برای مــا تأمین امنیت آن
تجمع یا میتینگ یا تبعات برگزاریاش است.
ما میگوییم مردم تا جایی که به حق دیگران
تجاوز نکنند آزاد هستند.
جبارزاده در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر
اینکه مردم عادی که در قالب یک تشــکل یا
حزب نیستند چطور میتوانند مجوز بگیرند،
گفت :در طول دو سه ماه گذشته مالباختگان
مؤسسههایی برای تجمع مجوز داشتند ،مهم
آن است که ما بدانیم چه کسانی قرار است با
چه نامی تجمع کنند .طبیعتا باید هویت آنها
اعالم شود و آنها قابل شناسایی باشند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه
آیا تجمعات اخیر منشاء خارجی داشته است؟
گفت :طبیعتا هر کسی که از این اتفاقات اظهار
خوشــحالی میکند خود میتواند یک پای
قضیه باشد .وقتی امروز میبینیم که افرادی
در توئیتر یا ســایتی ابراز خشنودی کردند
میتوان آن را به عنوان یک سرنخ نگاه کرد.
جبارزاده اظهار کرد :در این شرایط برای عدم
موفقیت دولت اولین کار آن است که اقشاری
که دولت را مورد حمایــت قرار داده بودند را
ناامید کنند؛ حــال آنکه امید ،هدف و برنامه
اصلی دولت اســت .کسانی که به دنبال عدم
موفقیت دولت هستند به دنبال ناامید کردن
مردمند ،ولی بدانند که دولت با تمام توان در
حال اجرای مأموریت خود است .چهار سال
از دولت اول آقای روحانی گذشته است و در
چهار سال پیشرو به دنبال تحقق وعدهها و
قولهایش میباشد.
وی با اشاره به تجمعات اخیر گفت :تجمعات
با شــعار نه به گرانی برگزار شــده ،اما بعد از
یک ساعت میبینیم که هدف از تجمع چیز
دیگری است .سؤال این است که روزهایی که
سه بار قیمت کاال تغییر میکرد و تورم باال بود
چطور اعتراضاتی وجود نداشت .در این بین
برخی صاحبنظران اعــام میکنند که ای
کاش دولت اجازه برگزاری تجمعات را میداد
تا چنین اتفاقاتی را شــاهد نبودیم .در پاسخ
باید گفت که این دولت در طول چهار ســال
گذشته بیشترین میزان تجمعات را در شهرها
و استانهای مختلف برگزار کرده است .نمونه
آن در تهران در یکی دو ماه گذشته است که
مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری جلوی
وزارتخانهای تجمــع میکردند و حرف آنها
شنیده میشد ،این دولت با اقداماتش توانست
اموال  98درصد از کسانی که پولهایشان را در
دوران گذشته سپردهگذاری کرد ه و مالباخته
بودند باز گرداند.

