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اعتراضهای مدنی و صنفی را به رسمیت بشناسیم
مهدی بهلولی

کارشناس آموزشی

social@Jameefarda.com
درباره اعتراضهایی که در چند روز گذشــته در
تهران و چند شهر کشــور برگزار شد نکتههای
زیادی وجود دارد که میتوان روی آنها دســت
گذاشت و به گفتوگو نشست .این که به راستی
تا چه اندازه ریشــه این اعتراضهــا ،به وضعیت
اقتصادی بد مــردم برمیگردد و تا چــه اندازه
ریشههای سیاسی و جناحی دارد ،و این که چطور
میشــود عملکرد اقتصادی دولتهای یازدهم و
دوازدهم ،اینگونه به گســتردگی مورد اعتراض
قــرار میگیرد؛ اما در دولتهــای نهم و دهم که
عملکرد اقتصادی بسیار ضعیفی داشتند خبری

۴
پيشخوان

تلگرام فیلتر شد
تلویزیون چه میکند؟

یادداشت رسیده

تجمــع با ز نشســتگا ن
کشوری و لشــگری در مقابل
استانداری خراسان رضوی-
شهریورماه96
عکس:ایسنا

بحران بازنشستگی ،بحران مدیریتی است

بحران عقالنیت و بحران مدیریت و ریشه بحران در صندوقهای بازنشستگی
فرشید یزدانی

کارشناس حوزه تامین اجتماعی

باالخره پس از سالها هشدارهای مکرر کارشناسان
حوزه تامین اجتماعــی و در مرز بحران ،نهادهای
حاکمیتی (مجلس و دولــت) به این بحران توجه
کردند .مرکــز پژوهشهای مجلس گزارشــی از
وضعیت صندوقهای بیمهای داد ،در برنامه ششم
به این حــوزه به عنوان یکی از ســه چالش اصلی
کشور اشاره شد ،مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل

داد( ،حاال چرا غیرعلنی معلوم نیست) و موضوع در
دستور کار هیات دولت قرار گرفت .احتماال" ،طبق
معمول انگشت اتهام به سمت زمین و زمان خواهد
رفت ،بجز آنکه خود در این میانه سهم داشته است،
یعنی مدیریت کالن ( از ســطوح دولت و مجلس
گرفته تا سطح ســازمانها که آن هم معطوف به
همین مدیریت است) احتماال پیشنهاداتی از این
مباحث درخواهد آمد که مــردم را به محرومیت
بیشتر از برخورداری از امکانات بخاطر این بحرانها
مجازات کند .جالب اینجاســت که بحران زمانی

آموزش و پرورش به دنبال درآمد آموزشگاهها
جامعه فردا :معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش دیروز از شکلگیری «اقتصاد مدرسه»
خبر داده و گفته :به دنبال آن هستیم که مدرسه خدمات
خود را به والدین ارائــه کند و آنها به جای آنکه به مراکز و
آموزشگاههای خصوصی مراجعه کنند به مدرسه بیایند
و مابه ازای گذرانــدن دروس تقویتی و آمادگی در داخل
مدرسه تعریف شود.
علی الهیار ترکمن در گفتوگویش با ایسنا ادامه داد :هدف

عمده ما این اســت که منابع آموزش پرورش را به صورت
یکبستهمشخصومتنوعپیشبینیکنیمبهاینمعناکه
در چارچوب قوانین و مقررات از وابستگی صرف به منابع
دولتیفاصلهبگیریم.
الهیار ادامه داد :راهکار سوم نیز این است که بتوانیم سهم
خود را از منابع عمومی دولت تا حد زیادی شفاف کنیم.
اکنون حدود  10.5درصد از منابع عمومی کشــور صرف
آموزشوپرورشمیشوددرحالیکهاگربرمبنایعملکرد

مورد توجه قرار گرفته که منابع دولت را در معرض
مخاطره قرار داده اســت و از سوی دیگر مباحث
سیاســی و احتمال بروز اعتراضات عمومی علت
توجه به این بحران شده است ،نه به مخاطره افتادن
حداقلهایی که نیروی کار از آن برخوردار اســت.
به عبارتی دیگــر توجه به بحران از رویکرد کنترل
اجتماعی شکل گرفته و نه انسجام اجتماعی.
در هــر صورت ایــن توجه به بحــران خود جای
خرســندی دارد ،و فرصتــی اســت مغتنم برای
انجام اصالحاتی در این زمینه .واقعیت آن اســت

محاسبهکنیماینسهمبه 11درصدمیرسدامامحاسبات
ما نشان میدهد که به سهم  12تا  12.5درصدی از منابع
عمومی کشــور برای ایجاد تعادل منطقــی بین نیازها و
مصارف نیاز داریم .برای رســیدن به این سه هدف تالش
کرده و قصد داریم در میان مدت به این هدف برسیم.
به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه ،مهدی نوید ادهم،
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ،هم گفته :ظرف
کتابهای درسی با محدودیتهای مختلف روبروست و
کتابهای کمک آموزشــی و تولیدات بخش غیردولتی،
میتواند به این نیاز واقعی جامعه پاسخ دهد.
او ادامه داده :در مجموع نگاه آموزش و پرورش به ناشران

که سازوکارهای طراحی شده برای صندوقهای
اصلی بیمــهای کشــور(بخصوص قانون ســال
 1354تامین اجتماعی) که معموال" صندوقهای
کوچکتر نیز از آن تبعیت کردهاند ،ســازوکاری
بغایت درست و کارآ بوده است و امروز هم اگر قرار
باشد با رویکردی اجتماعی ،بلندمدت و اثرگذار در
حمایت از نیروی کار و تولید نوشته شود باالی 90
درصد متون قانونی همان خواهد بود .اما متاسفانه
در سالهای مختلف و با رویکردهای کوتاه مدت
دولتها و درنتیجه البیگریهای صاحبان قدرت
با دولت و مجلس این قوانین به زیان کارکردهای
صندوقها و در واقع به زیــان اکثریت جامعه که
نیروی کار مزد و حقوقبگیر هستند ،تغییر یافتهاند.
سوءمدیریتها در حوزههای دیگر به این صندوقها
سرازیر شــدند ،مانند موضوع مشــاغل سخت و
زیانآور و یا قانون نوســازی صنایع و یا طرح رفع
موانع تولید .دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از
پرداختهای سهم خودش به صندوقهای تامین
اجتماعی و بازنشستگی خودداری کرده است .نظام
مدیریتی صندوقها را با رویکرد حذف جامعه مدنی
به هم زده است ،ســهجانبهگرایی تقریبا" حذف
شده است و اســتقالل اداری بزرگترین صندوق
بیمهای از بین رفته اســت .در اساسنامه سال 89
تامین اجتماعی این رویکــرد حاکم بوده و بعد از
آن نیز در دولت یازدهم هم علیرغم انتظار اصالح
در این بنیانها  ،مسکوت ماند .رویههای مجلس و
دولت در تضعیف قانونی صندوقهای بازنشستگی
به یک سو ،دخالتهای مســتقیم و غیرمستقیم
اعضای محتــرم دولت و مجلــس عامل مخرب
دیگری بوده اســت که به تعمیق این زخم کمک
کرده اســت .در پی عدم رعایت و یــا بازگرداندن
استقالل اداری سازمان تامین اجتماعی ،در طی 4
سال ،شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی فقط
 8مدیر عامل عوض کرده است ،از اعمال نظرها و
اعمال نفوذهای برخی نمایندگان محترم مجلس
در عزل و نصبها در جای جای صندوقها گرفته
تا منافع فردی و گروهیای که در نهادهای مختلف
حاکمیتی همگی به ایجاد این بحران کمک کرد ه
است ،در یک تحلیل و بیان کالن فساد عامل مهم
در ایجاد این بحران است .اعم از فساد ساختاری،

و تولیدکنندگان کتابهای کمک آموزشــی حمایتی
است .معتقدیم ظرفیت خوبی در بخش غیردولتی وجود
دارد و باید از توان بخش غیردولتی و تولیدات غیردولتی
استفاده کنیم .ادهم از ضرورت استفاده از «ظرفیت خوب
بخش خصوصی در آموزش» می گوید و ترکمن از منتقل
کردن آموزشــگاه به داخل مدارس ،برای کسب درآمد.
هرچند ترکمن تاکید کرده که «اقتصاد مدرسه به معنای
درآمدزایی و تبدیل مدرسه به محلی اقتصادی نیست» اما
با نظر به پیامد عملی ســخنان مشابه در گذشته ،معنای
سخنان او جز عقب نشــینی اقتصادی دولت از مدارس
و کاالیی کردن آموزش عمومی در ایران نیســت .این ها

فساد ارتباطی و فسادهای مالی.
این بحران ریشــه در بحران عقالنیــت و بحران
مدیریت دارد،بحرانی که فساد جز اصلی آن است،
نه سازوکارهای تعریف شده بیمهها .جاهایی از این
سازوکارهای ناشــی از آن دو بحران تخریب شده
اســت که میتواند در قالب اصالحات پارامتریک
برطرف گــردد .آدرسهــای غلــط میتواند به
نتیجهگیریها و اقدامــات غلطتری بینجامد که
در ســالهای بعــد و در دولتهای بعــد گریبان
کشــور و مردم را بگیرد .طــرح موضوعاتی مثل
ایجاد حســابهای انفــرادی و تبدیل روشهای
پرداخت صندوقها از  DBبه  DCحاصل همین
آدرسهای غلط است .آدرسهای غلطی که یا از
سر کم اطالعی از سازوکارهای اجتماعی بیمهای
نشات میگیرد ،یا رویکردهای مخرب راستروانه
اقتصادی (مخرب به واســطه مشهود بودن نتایج
تخریبی این رویکردهای بخصوص در ســالهای
اخیر ،که به نظر میرسد بحران آب ،محیطزیست
و بیمهها تا حد زیادی ریشه در این رویکردها دارد)
و یا فرار از مسئولیت توسط کسانی که خود در این
بحران نقش داشتهاند.
به نظر میرســد برای مواجهه با این بحران الزم
است اوال مسایل و مشکالتجهت آگاهی درعرصه
عمومی و به صورت شــفاف مطرح شود و دالیل
قانونی مدیریتی واشکافی میشود ثانیا” از حداکثر
نیروی کارشناســی در این حوزه اســتفاده شود،
ثالثا” جــدای از منافع کوتاه مدت دولت و مجلس
و با رویکردی بلندمدت و ملی به این مساله توجه
شــود .این امری اســت هم در نظر و هم در عمل
دولت و مجلس باید به آن گردن گذارند و این البته
با شرط اول همخوان است .رابعا” از اولین اقدامات،
در این زمینه که به اصالح سیاستگذاریها کمک
میکند و نظــارت عمومی بر این صنــدوق ما را
تعمیق میبخشد بازگرداندن سهجانبهگرایی به این
صندوقها (بخصوص صندوق تامین اجتماعی) و
استقالل اداری آنان است .امری که در چهارسال
گذشته دولت نپذیرفته اســت .گام نخست برای
نشان دادن عزم جدی دولت برای انجام اصالحات
انجام این پیش فرض است.

همه در حالی است که پیشتر مدیران آموزش و پروش از
سنگین شدن کیف دانش آموزان با فزونی استفاده از کتاب
های کمک آموزشی گفته بودند و معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از افزایش آموزشگاه های
کمک درسی و مراجعه به آن ها ،گفته بود« :آموزشگاهها
به کودکان همانند کیســه پول نگاه میکنند ».گویا در
نگاه مدیران آموزش و پرورش سنگین کردن کیف دانش
آموزان و برپایی کالس های پولی را برای آنان تنها زمانی
مذموم می دانند که پولش به جیب دیگری رفته باشــد و
آنان ،بسیار مشتاقند که خودشان ،تنها و یک تنه پرچمدار
کاالیی کردن آموزش و پرورش باشند.

گفتو گو

مقابله نتیجه عکس میدهد

قرایی مقدم معتقد است به جای مقابله باید فضای گفتوگو و شنیدن در جامعه ایجاد شود
سارا غضنفری
روزنامه نگار

اگر فقط طبقه
روشنفکر در
خیابانها بود،
میشد راحتتر
در موردش نظر
داد؛ ولی االن با
مردم و حرکت
تودهوار آنها
مواجه هستیم

در روزهایی که جامعه شــرایط ملتهبی را از سر میگذراند،
مهمترین نکتهای کــه باید مد نظر قرار داد این اســت که
مردم معترض از همین جامعه و نظام هســتند و خواستهها و
مطالباتی دارند که مرهم آن ،ســرکوب نیست .از دیگر سو،
جامعهشناسان معتقدند باید روش آشتی ملی و گفتوگوی
ملی را پیش گرفت :سران احزاب جنگهای حزبی را کناری
بگذارند و کنار هم به مطالبه اصلی مردم دقت کنند .نسبت
دادن مردم و مطالباتشان به دشمن شاید نتیجه عکس دهد.
مردم هنوز کشور را از خودشان میدانند و میخواهند همین
دولت و حاکمیت صدایشان را بشنود .اماناهلل قراییمقدم،
جامعه شــناس در گفتوگو با «جامعه فردا» تاکید میکند
تا دیر نشــده گروه های مختلف ،نگاه های مختلف و آنها
که حامی منافع ملی کشــور هستند باید به ماجرا ورود پیدا
کنند .او میگوید :این صدا ،صدای مردم است ،نه دشمن .و با
رسیدگی به خواستهها این موضوع قابل حل است به شرطی
که مسئوالن زودتر تمهیدات الزم را فراهم کنند.
عمدهترین مطالبات اجتماعی مردم که آنها را وادار به
حضور در خیابانها کرده چیست؟

این یک حرکت تودهای اســت؛ یعنی تمام اقشــار و گروهها با هر
مســلک ،باور و اعتقادی وارد خیابان شدهاند؛ ولی آنها را به گروه
خاصی نســبت دادن و یا به اصطالح از مکانیسم دفاعی فراکنی
استفاده کردن و چشــمها را به واقعیتها بستن ،کاری است که
سالها انجام دادهایم و نتیجه اش همین است که امروز میبینیم.
ایــن که به نظرات مردم از دانشــجو ،جوان ،ســالمند ،کارمند و
کاســب توجه نکنیم و واقعیت اجتماعی را در نظــر نگیریم ،به
جایی میرســد که همانها بیایند و نظراتشان را در خیابانها
فریاد بزنند .به طور مثال من به عنوان جامعه شناس وظیفه خود

عکس :فارس

جامعه فردا 16 :نرمافزار ایرانی پیامرســان
یکی ،دو سال است در انبارهای سازندگانشان
خاک میخورند تا به محض فیلتر شدن تلگرام
عرض اندامی کرده و جایگاه خود را در بازار IT
باز کنند .از قاصدک و آیچت گرفته تا شمسه
و گپ و گفت .ایــن نرمافزارها در این یکی دو
روز ،بازار داغی پیدا نکردهاند و با اینکه به مراد
دل خود رسیدهاند؛ اما مشکالت ساختاری و
نرمافزاری و عدم نفوذ در خانوادههای ایرانی،
باعث شده چندان برای این بازار جذاب نباشند.
روزگذشتهسیدمحمودرضویازتهیهکنندگان
سینما که به جریان اصولگرایی نزدیک است
واکنش تندی به اخبار تلویزیون نشــان داد و
در توئیتر خود نوشــت« :صداوسيما به جاي
كمك به حل ماجراي اين روزها بيشتر عصبي
ميكند بهنظرم جاي تلگرام و اينســتاگرام و
واتسآپ ،بايد تلويزيون رو فيلتر ميكردن».
او در ادامه تحلیلش به سه مورد از فعالیتهای
رسانهای این روزهای تلویزیون اشاره میکند
و از «اخبار بیخاصیت»« ،مصاحبههای مدل
اول انقالب» و «تحلیلهای پیرمردی» انتقاد
میکند .اشــاره او به خأل رســانهای در نبود
تلگرام ،یادآور مصاحبهای است که روز گذشته
جامعه فردا با کامبیز نوروزی منتشر کرد .تنها
فعاالن رسانهای چون کامبیز نوروزی نیستند
که معتقدند در شرایط فیلترینگ خبررسان
پرطرفداری چون تلگرام ،تلویزیون مسئولیت
سنگینتری دارد و اگر بخواهد همچون شرایط
عادی به موضوع تظاهرات اخیر بپردازد ،نه تنها
وضع موجود را بهبود نمیبخشد ،بلکه نفتی بر
آتش حوادث خواهد ریخت.
تا اینجای کار ،فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام،
راه بــه جایی نبرده اســت .آمار اســتفاده از
فیلترشــکنها رو به افزایش است و حواشی
تصمیم رسمی مبنی بر «حذف تلگرام تا اطالع
ثانوی» پای وزیر ارتباطات را به پاسخگویی در
توئیتر هم باز کرده اســت .اما یک چیز مسلم
است ،مردم همزمان با فیلترشدن تلگرام توجه
بیشتری به اخبار تلویزیون نشان میدهند و
این ،در عین امیدواری میتواند نگرانکننده
هم باشد.
رصد اخباری که در  24ســاعت گذشــته از
صدا و ســیما پخش شــده بر نگرانی موجود
درباره ادامــه و اوجگرفتن حوادث اخیر صحه
میگذارد .صدا و سیما از سویی با گرفتن سر
خط خبری خود از خبرگزاری فارس ،کلیدواژه
آشوبگران را پیگیری میکند و از سوی دیگر،
با مصاحبههای بیخاصیت سعی در آرام نشان
دادن شرایط شهرهای کشور دارد .این در حالی
است که ضلع سوم خبررسانی خود را به انتشار
تعدادکشتهگان حوادث اخیر اختصاص داده و
هر لحظه آمــار آنها را زیرنویس میکند با این
نیت که بتواند موج حضور مردم در خیابانها
را فرو بکاهد .در حالی که بر اساس آموزههای
ساده رسانهای ،انتشار چنین آمارهایی در بزنگاه
فعلی از رسانه فراگیری چون تلویزیون میتواند
به جری شدن مردم و ایجاد هستههای خشم
در اطراف خانواده کشتهشدگان حوادث اخیر
بینجامد.
در چنین شرایطی شاید راهکار درست رسانهها
رســیدگی به وضعیت خانواده کشتهشدگان
بدون الپوشــانیهای رایج تلویزیون اســت.
کاری که برخی از نمایندگان فراکسیون امید
خواســتار پیگیری آن شدهاند .در شبکههای
اجتماعی ،پیشــنهاداتی از ســوی مردم به
نمایندگان فراکســیون امید داده شــده که
برای خروج از وضعیت انفعال در برابر حوادث
اخیر ،الاقل مســئولیت پیگیــری وضعیت
کشتهشــدگان را بر عهده بگیرنــد و به نظر
میرسد این مهم در نبود تلگرام ،انسانیترین
وظیفه نمایندگان مردم در حمایت از افراد بی
نام و نشانی اســت که به هر دلیل در این چند
روز جان سپردهاند.
همچنین همزمــان با فیلترینــگ تلگرام،
تلویزیون دست به کار معرفی نرمافزار سروش
شده و با زیرنویس مداوم در شبکههای مختلف
خود به مردم یادآوری میکند که کانالهای
خبریاش از تلگرام به نرمافزار ســروش کوچ
کردهاند .فعاالن حــوزه  ITاما میگویند که
«سروش» یک شــوخی نرمافزاری ست و به
هیچ عنوان توانایی ،نفوذ و ویژگیهای تلگرام
را نــدارد .از این دســت نرمافزارها یکی دو تا
نیستند؛ اما در این شرایط ،جای خالی اعتماد
عمومی به رسانههای رســمی ،آزاد و مدافع
منافع ملی بیشــتر از قبل احساس میشود.
مردم تشنه خبر هستند و نگران خانوادههای
خود و طبعا اگر راهی پیش پایشــان گذاشته
نشود ،راهی میسازند که کنترل و نظارت بر
آن در راســتای منافع ملی سختتر از تلگرام
خواهد بود.

از این اعتراضها نبود .همین جا بگویم که وضعیت
اقتصادی مردم ایران ،بهویژه در شهرستانهای
کشــور ،به هیــچ رو قابل دفاع نیســت و بهویژه
بیکاری ،زندگی بخش بزرگی از جوانان کشور را
به ورطه نابودی کشــانده است ،اما نکته مهم این
است که بخشی از همین کسانی که معترض به این
شرایط هستند و مثال شعار میدهند «نه اختالس
نه برجام» چگونه در زمان بزرگترین اختالسهای
دولتهای نهم و دهم خاموش بودند و هماکنون
چگونه میخواهند با گذر از برجام ،بیکاری و فقر
گسترده مردم را چارهساز باشند؟!
سخن درباره این اعتراضها بسیار است ،اما این
نگارنده در این یادداشت میخواهد به بخشی از
توگوی دو سه روز پیش اسماعیل جبارزاده،
گف 
معاون سیاســی وزیر کشــور ،دربــاره همین
اعتراضها اشاره کنم .پیش از هر چیز بگویم که

به گمان من ،این گفتوگو که در نشست خبری
با رســانهها انجام گرفت گفتوگوی ارزشمند و
درخور درنگی اســت که متأسفانه چندان محل
توجه رســانهها قــرار نگرفت .اما مــن در اینجا
میخواهم یک بخش مهم ســخنان ایشان را از
ســر تجربه خودم ،به عنوان یک کنشگر صنفی
فرهنگی ،به چالش بگیرم .اســماعیل جبارزاده
در جایی از سخنان خود میگوید« :وقتی تشکل،
صنف یا گروهی درخواســت برگزاری تجمع یا
میتینگی را مطرح میکند ما باید بررسی کنیم که
آیا میتوانیم امنیتشان را تأمین کنیم ،طبیعتا
بر اســاس قیافه افراد یا اینکه ما از آنها خوشمان
میآید یا خیر ،به آنها مجوز نمیدهیم .مهم برای
ما تأمین امنیت آن تجمــع یا میتینگ یا تبعات
برگزاریاش اســت .ما میگوییم مردم تا جایی
که به حق دیگران تجاوز نکنند آزاد هســتند ».و

در جایی دیگر و درباره برگزاری تجمعات صنفی
و کارگــری میگوید« :ما زمانــی مانع برگزاری
تجمعی هســتیم که نتیجه آن تعرض به جان،
مال و ناموس مردم باشــد .دولت مسئول حفظ
جان ،مال و نوامیس مردم اســت .وقتی تجمعی
باعث تعرض به اموال ،جان و ناموس مردم شــود
طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی برخورد با این
تجمعات است».
این نگارنده از سر تجربه شخصی خودم ،نمیتوانم
درستی این ســخنان را تأیید کنم .ما فرهنگیان
کنشهای صنفی پس از انقالب خود را از سالهای
پایانی دهه هفتاد آغاز کردیم .در این سالها و در
دولتهای متفاوت ،کمابیش هر سال ،دستکم
یکبار و به مناســبت هفته معلم ،درخواســت
گردهمایی مثال روبــهروی مجلس کردهایم که
تا آنجا که به یاد دارم هیچگاه پاســخ مثبت داده

نشده اســت -بگذریم از این که اینقدر برای ما
احترام قائل نبودند که حتی پاســخ کتبی منفی
بدهند! از دولتهای نهم و دهم و شــرایط خاص
امنیتی آن که بگذریم  -که بــا وجود نارضایتی
باالی فرهنگیــان ،اصال امکان برگــزاری هیچ
گردهمایی متصور نبود -شــوربختانه در چهار
ســال دولت یازدهم نیز هیچگونه مجوزی برای
برگزاری گردهمایی اعتراضی داده نشد و اگر هم
گردهمایی برگزار شــد بدون مجوز اعالم شد و با
برخی از کنشــگران صنفی آن نیز برخورد شد.
پرسش این است که آیا گردهمایی صنفی – مدنی
فرهنگیان ،کــه به گواهی این ســالها ،همواره
سراسر آرام و خشونتپرهیزانه برگزار شده است
به گفته اســماعیل جبارزاده بــه «حق دیگران
تجاوز» میکنــد؟ و آیا تأمین امنیت گردهمایی
آموزگاران ،کار سخت و پیچیدهای است؟ امیدوارم
اعتراضهای این چند روز مردم ایران ،این نکته
مهم را به فرادستان سیاسی کشور آموزانده باشد
که بهتر است به گردهماییهای مدنی قشرهای
گوناگون جامعه ،اجازه برگزاری قانونی بدهند.

میدانستم این موضوع را هشــدار بدهم .در سال  ،73مطلبی را
نوشتم و اعالم کردم در الیههای زیرین جامعه دگرگونی خاموشی
( ) the silence social revelationدر جریان اســت .اعالم
کردیم وقتی سیستم آموزش و پرورش بیمار است ،کارگر خسته
است ،مسئوالن باید آن را به عنوان یک زنگ خطر ببینند .متاسفانه
االن شاهد یک حرکت تودهوار هستیم .نمیتوانیم بگوییم رهبر
خاصی یا گروه خاصی دارند یا وابســتگی به جای خاصی دارند .از
دیگر ســو ،این اتفاقات مربوط به شــهرهای بزرگ نیست؛ یعنی
شــهرهای کوچک هم حرکت کردهاند .وقتی اسم دورود ،مالیر،
تویســرکان و در واقع شــهرهای کوچک آورده میشود به نظر
من نشــان از یک خواســت فراگیر در جامعه دارد .همانطور که
رئیسجمهــور گفت به نظر من هم این اعتراضات تنها با منشــأ
مشکالت اقتصادی آغاز نشده اســت .البته اقتصاد هم تأثیر دارد
یعنی بیکاری جوانان ،محرومیتها و عدم امنیت شغلی کارگران
را نمیتوان در نظر نگرفت اما یک نشانه دیگر هم وجود دارد و آن
ِ
خواست مشترک دموکراسی خواهی است .این مسئله در جامعه

وجود دارد و به عنوان یک جامعهشناس وظیفه دارم آن را گوشزد
کنم .اگر این مسئله بررسی نشود ،خطرساز است؛ چرا که این امکان
هست که چنین شعارهایی از سمت مسائل اقتصادی خارج شده
و به ســمتهای دیگری برود و حتی اصل نظام را خدشهدار کند.
این فراگیری و خواستها فقط مربوط به شهرهای بزرگ ،طبقه
انتلکتوال ،طبقه متوسط ،طبقه متوسط رو به باال و طبقه روشنفکر
نیست ،امروز همه اقشار جامعه درگیر شدهاند و این تازه در حالی
است که هنوز کارگران به حرکت در نیامدهاند .در صورت حرکت
آنها و تشکیل «جماعت عمومی» ،این تجمیع خطرناک است.
این مدل حضــور در کف خیابــان را چگونه ارزیابی
میکنید؟ دولت چگونه برای آشتی ملی میتواند قدم
بردارد؟

اگر حاکمیت قدم تندی بردارد شــاهد نتیجه خوبی نخواهیم
بود؛ مثال ســرکوب یا بازداشــت معترضان ما را به نتیجه خوبی
نمیرساند .بحث ما جامعه شناسی است ما فعال سیاسی نیستیم.
این یک خواست آگاهانه است و پاسخ به آن هم باید آگاهانه باشد.

درست است که از ابتدای ماجرا ،مردم در فضای مجازی مقاالت
و اخبار را خواندند اما در حال حاضر دارند؛ مســائل را بررســی
میکنند .اگر فقط طبقه روشــنفکر در خیابانها بود ،میشــد
راحتتر در موردش نظر داد؛ ولی االن با مردم و حرکت تودهوار
آنها مواجه هستیم .اگر به خواست اینها توجه شود ،مسئله مهمی
را حل کردهایم ،اگر چه خواســتها با هر قدم ما به ســمت حل
این پرونده ،بیشــتر هم میشود .براساس نظریه جامعهشناسی
الکسی دوتوکویل ،وقتی خواستههای این قشر برآورده شود باز
هم بر خواستههایشان افزوده میشود و باید مدیریت این شرایط
وجود داشته باشد .دولت در این شرایط در حالت پیچیدهای قرار
گرفته است پس نه میتواند این ماجرا را سرکوب کند نه میتواند
خواسته هایشــان را برآورده کند .بنابراین باید بزرگان احزاب،
جنگهای حزبی را کنار بگذارند و کنار هم به بررســی موضوع
بپردازند .در ابتدا یک حزب اعالم کرد مشــکل اقتصادی است و
مردم را تحریک کردند؛ اما بعد مشخص شد فقط اقتصادی و نان
مشکل این مردم نیست.
یعنی جامعه دارد خودش را از لحاظ طبقاتی مقایســه
میکند؟

بله ،جامعه به مقایسه روی آورده و همچنین آگاه شده است .این
خودآگاهی اجتماعی و طبقاتی خطرناک اســت .مسئله جامعه
شناســان هم دقیقا همین اســت .ما در حال بررسی جامعهای
هســتیم که دیگر فقط به شــکم و قوت روزانه فکــر نمیکند.
ذهنش تغییر کرده اســت .وقتی میبیند مؤسسات مالی حقش
را نمیدهنــد و فردی که اختالس کــرده ،آزاد میچرخد ذهن
جامعه تحلیل میکند .نمیگوید چرا گرســنهام؟ میگوید حقم
را چرا نمیدهند .خودآگاهی طبقاتی حاصل شده است .ذهن را
نمیشود عوض کرد .نباید بگوییم دشمن وارد مردم شده است.
مردم از همین حاکمیت هســتند .به قول مارکس وبر ذهن که
تغییر کند برگرداندنش مشکل است .تجربه نشان میدهد در تمام
دگرگونیها سرکوب نتیجه نمیدهد .مخصوصا جامعه ما که مردم
پیوندهای فرهنگی دارند و ســرکوب نتیجه عکس میدهد .باید
صلح و آشتی ملی را دریافت.
نمیتوان از نیروی نظامی و انتظامی انتظار داشــت هم وطنش را
بزند ،ولی میتوان انتظار داشت سران احزاب ،آشتی ملی را مورد
بررسی قرار دهند .باید مسئوالن تمهیداتی بسنجند و جامعهای
که دچار مشکل شده را نجات بدهند.

