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چن��د روز ناآرامي در ته��ران و ديگر ش��هرهاي بزرگ و 
كوچك اگرچه با خسارت هاي مالي و جاني همراه بود اما 
دستاوردهاي مهم و قابل تاملي داشت. همدلي و همراهي 
ناشي از موقعيت سنجي درست جريان هاي سياسي تنها 
ماحصل يك هفته تنش نيس��ت. از آن مهم تر محفوظ 
شمردن حق اعتراض براي مردم از سوي رييس جمهور و 
ديگر مقامات و مسووالن است؛ حقي كه از ابتداي انقالب 
تاكنون در نظر گرفته ش��ده اما در عم��ل كمتر فرصت 

تحقق يافته است. 
اكنون بعد از تجربه تلخ اعتراضات خشونت آميز- گذشته 
از اينكه خش��ونت توس��ط مردم معترض اعمال شد يا 
عناصري به دنب��ال سوءاس��تفاده  از اعتراضات مردمي 
بودند- و تاكيد مسووالن بر ضرورت پيگيري مطالبات 
از مسير قانوني؛ فرصت مناسبي اس��ت تا موانعي كه در 
راه ط��رح اعتراضات مدني ق��رار گرفته را شناس��ايي و 
برطرف كنيم. در اين راستا الزم اس��ت كه ويژگي هاي 
اعتراضات مدني و شيوه هاي معمول براي طرح اين نوع 
از اعتراضات را بشناسيم. در گام دوم نيز بايد ظرفيت هاي 
موجود در قوانين و س��اختار كش��ور براي اس��تفاده از 
شيوه هاي مرسوم را در نظر گرفته و چرايي عدم استفاده 

از اين ظرفيت ها را بيابيم . 

ويژگي هاي اعتراض مدني
اعتراضات مدني يكي از مهم ترين ابزارهاي مورد استفاده 
در جوامع دموكراتيك براي مطالبه حقوق مردم و مقابله 
با كاستي هاي موجود اس��ت. مردم در اين نوع از جوامع 
آموخته اند كه نه منفعل باش��ند و نه به ه��ر بهانه اي به 
خش��ونت متوصل ش��وند. آموخته اند كه از هر دس��ت 
بدهند از همان دست مي گيرند، آموخته اند كه استفاده 
از روش هاي نامعق��ول و آميخته با خش��ونت نتيجه اي 
غير از ت��داوم بحران هاي اجتماعي، سياس��ي يا گرفتار 
ش��دن در يك چرخه باطل از خش��ونت، بي اعتمادي و 
نفاق اجتماعي ندارد. حكومت ها نيز به اعتراضات موجود 
توجه ك��رده و صداي م��ردم را مي ش��نوند. رويدادهاي 
هفته گذشته ثابت كرد كه ما نيز در مشق دموكراسي به 
استفاده از ابزارهايي چون اعتراضات قانونمند نيازمنديم. 

براي تحقق اين مه��م نيز بايد مولفه ها و ش��اخص هاي 
يك اعتراض مدن��ي را بشناس��يم. بدون ش��ك قادر به 
برگزاري تجمع��ات قانوني و اعتراضات مس��المت آميز 
نيس��تيم اگر ندانيم كه ش��رط اول، پرهيز از خشونت و 
پرخاشگري است. همچنين بايد آموخته باشيم كه تعيين 
خواسته هاي معقول و اصال ح گرايانه و نه براندازانه ويژگي 
اصلي اعتراضات مدني است. نكته ديگر آنكه معترضان در 
كشورهاي توسعه يافته براي بيان اعتراضات خود منافع 
عمومي را هدف نگرفته و باعث آزار و اذيت ش��هروندان 
نمي ش��وند. هدف از اين نوع اعتراضات تنها جلب توجه 
نسبت به سياست ها و قوانيني است كه از نظر معترضان 

ظالمانه يا تبعيض آلود است. 

تاريخچه اعتراضات مدني
اعتراضات مدني زماني ش��كل مي گيرد كه ش��هروندان 
نسبت به  سياست هاي مورد نظر دولت مستقر اعتراض 
و انتقاد داشته باش��ند. اين روش س��ال ها است كه مورد 
استفاده قرار گرفته و بنا بر تجربه جهاني بيش از هر روش 
ديگر مفيد واقع شده است. براي نمونه زنان در انگلستان 
بعد از جنگ جهاني دوم با همين شيوه توانستند حق را 
بگيرن��د. ماهاتما گان��دي نيز وقتي سرس��ختانه مقابل 
استعمار بريتانيا ايستاده بود از چارچوب اعتراضات مدني 
خارج نش��د. تالش هاي مارتين لوتر كين��گ در جهت 
تامين حقوق شهروندي رنگين پوستان امريكا و نافرماني 
مدني برخي از ش��هروندان امريكايي از شركت در جنگ 
ويتنام را نيز بايد به فهرست اعتراضات مدني تاثيرگذار در 

تاريخ جهان افزود. 

شيوه هاي اعتراض مدني
س��ال ها اس��ت كه مردم در سرتاس��ر جهان براي بيان 
اعتراضات خود از ش��يوه هاي مختلف همچون اعتصاب 
و تظاهرات اس��تفاده مي كنند، پتيشن امضا مي كنند يا 
مطالبات خود را از طريق اح��زاب و مطبوعات پيگيري 
مي كنند. در ايران ام��ا با وجود ظرفيت هاي��ي در قانون 
اساسي و قوانين اجرايي كشور شاهديم شيوه هاي مورد 
اشاره كمتر فرصت اجرايي شدن يافته است. تعداد اندك 
تجمعات اعتراضي مسالمت آميز گوياي اين مساله است. 
عدم وجود قوانيني كه بنا به خواست مردم يا با پيگيري 

احزاب و تشكل ها مصوب شده باشد نيز ثابت مي كند كه 
ما تا اس��تفاده از ابزارهاي دموكراسي راه قابل توجهي در 
پيش داريم. محدوديت هايي كه رسانه هاي خصوصي با 
آن مواجه هستند و شيوه برخورد رسانه ملي با مسائل و 
رويدادهاي مهم نيز يكي ديگر از نش��انه هاي اين فاصله 
است. براي كاستن از اين فاصله راهي نيست غيراز آنكه 
موانع موجود را شناخته و از طرق قانوني خواستار رفع آن 

شويم. 

از كجا مجوز بگيريم؟
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در هر يك از 
بخش هاي خبري خود به چندي��ن تجمع اعتراضي 
در لن��دن، پاري��س، امري��كا و... اش��اره مي كند كه 
عمدتا در محلي از پيش تعيين شده انجام مي شود. 
بي گم��ان دليلش اين اس��ت ك��ه برگ��زاري چنين 
تجمعاتي در كشورهاي توسعه يافته معمول است و 
آنها برعكس م��ا اين اعتراضات را نش��انه ناكارآمدي 
حكومت ها تلقي نمي كنن��د. مي دانند كه هر تجمع 
با يك هدف مش��خص ش��كل گرفت��ه و معترضان 
صرفا براي رس��يدن ب��ه همان مطالبه مي كوش��ند. 
قصد و نيت پليدي در كار نيس��ت. نه كس��ي به فكر 
براندازي است و نه كس��ي به فكر سركوب. در كشور 
ما اما برگزاري ي��ك تظاهرات اعتراضي به س��ختي 
امكان پذي��ر اس��ت. طبق اص��ل ٢٧ قانون اساس��ي 
»تش��كيل اجتماعات و راهپيمايي ه��ا، بدون حمل 
س��الح، به ش��رط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد، 
آزاد اس��ت.« در همين روزهاي اخير بارها شنيديم 
كه درخواست مجوز بايد به وزارت كشور، استانداري 
و فرمانداري ها ارسال ش��ود اما در عمل تجربه جدي 
براي اجراي اين ش��يوه وجود ندارد. چنانكه اعضاي 
شوراي مركزي فراكسيون اميد در جلسه اخير خود 
با معاون وزير كش��ور ب��ه همين مس��اله پرداختند. 
احمد مازني، عضو ش��وراي مركزي فراكسيون اميد 
در اين باره به »اعتماد« گفته بود: »بنده در جلس��ه 
از معاون وزيركشور پرسيدم كه برفرض اگر بخواهم 
به  همراه جمعي اقدام به برپايي راهپيمايي اعتراضي 
كنم، چگونه و از كدام مرجع بايد نس��بت به دريافت 

مجوز اقدام كنم.«

الگو برداري از دنيا
گذشته از ظرفيت موجود در قانون اساسي براي برگزاري 
تجمعات اعتراض��ي آزاد و ع��دم اطالع مردم از مس��ير 
قانوني اخذ مجوز؛ فرهنگ برگزاري تجمعات اعتراضي 
نيز در كش��ورمان نهادينه نشده است. ش��اهد اين مدعا 
آن است كه به گفته مسووالن امر در هفته گذشته هيچ 
درخواس��تي به وزارت كش��ور و زير مجموعه آن ارسال 
نش��ده بود. اين يعني مردم اساس��ا به طي كردن مسير 
قانوني نمي انديش��ند يا راه انج��ام آن را هنوز نمي دانند. 
دليل هرچه كه هست بايد كشف و اصالح شود. تنها بعد 
از برداشتن اين گام اساسي مي توان به تجربه هاي جهاني 
و الگوهاي موجود براي ترويج روش هاي مسالمت آميز 
چشم دوخت و همچون عيسي فرهادي، فرماندار تهران 
از مهيا ش��دن فضايي براي اعتراض نظير »هايد پارك« 

سخن گفت. 
يكي ديگ��ر از روش هاي موفق ب��راي پيگيري مطالبات 
مردمي در كشورهاي پيشرفته همان است كه چند روز 
قبل حسام الدين آشنا، مش��اور رييس جمهور پيشنهاد 
داد. نوش��تن پتيش��ن يا همان طومار سال ها ست كه در 
كش��ورهايي همچون انگلستان تجربه ش��ده و مردم به 
ساده ترين شكل ممكن خواسته خود را طرح مي كنند. 
افزايش تع��داد متقاضي��ان در هر مورد خ��اص موجب 
مي شود كه مساله در نهاد قانون گذار طرح و بررسي شود. 
حال سوال اينجا س��ت كه چرا برخي در كشور ما ترجيح 
مي دهند به جاي استفاده از چنين شيوه هاي ساده اي به 
خيابان آمده و تاكسي آتش بزنند؟ البته سوال مهم تر اين 
است كه اگر اين عده به خيابان نيامده و به طومار نويسي 
اكتفا كنند؛ مس��ووالن در مجل��س و دول��ت چقدر به 

خواسته آنها بها مي دهند؟

جايگاه احزاب و تشكل هاي صنفي
به اعتقاد برخي كارشناسان و تحليل گران يكي از داليل 
عدم استقبال مردم از شيوه هاي اعتراض مدني در كشور 
ما ضعف احزاب، تشكل ها و سنديكا هاست. بدون ترديد 
وجود اح��زاب قدرتمند در جهان س��بب مي ش��ود كه 
اعضاي احزاب به ساده ترين شكل ممكن يعني از طريق 
حزب، مطالبات خ��ود را دنبال كنن��د. ضعف تحزب در 
كشور ما اما حرف تازه اي نيس��ت. افزون بر اين با ناديده 

»اعتماد«شيوههايبياننقدازسويمردمرابررسيميكند

حق اعتراض؛ از حرف تا عمل

مردم ايران در ش��هرهاي مختلف از دي��روز با حضور در 
راهپيمايي ضمن اعالم برائت از آشوبگران، بار ديگر ثابت 
كردند مشكالت اقتصادي تاثيري بر عزم آنها براي دفاع از 

انقالب شان نخواهد گذاشت. 
به گزارش فارس، بس��ياري از استان هاي كشور صحنه 
خروش ملت انقالب��ي ايران عليه اهانت آش��وب گران و 
دشمنان ايران به مقدسات بود. ملت ايران بار ديگر ثابت 

كردند كه همواره پشتيبان انقالب شان هستند. 
اهوازي ها از امانيه ميدان مولوي )س��ه گوش( تا چهارراه 
سلمان فارسي )نادري( و چهارراه را طي كردند. مردم قم 
نيز براي تجديد پيمان خود با انقالب در ميدان جانبازان 
جمع ش��ده بودند. خيابان مدرس تا آزادي كرمانش��اه 
نيز ميزبان مردم��ي بود كه عليه تجمعات اخير ش��عار 
مي دادند. مردم در اين راهپيمايي ها با سردادن شعارهاي 
مرگ بر امريكا، مرگ بر اس��راييل و مرگ بر ضد واليت 
فقيه، از آش��وب هاي اخير اعالم برائت ك��رده و حمايت 
قاطع خود را از نظام مقدس جمهوري اس��المي نش��ان 
دادند و خواس��تار پايان دادن به اين تجمعات شدند. در 
اين راهپيمايي ها مردم با در دست داشتن پالكاردهايي، 

خواستار توجه دولت به مطالبات شان شدند.
همداني ها نيز با حضور خود پاسخ قاطعي به آشوب گران 
دادند. م��ردم نهاوند و شهرس��تان ج��م و ورامين نيز با 
راهپيمايي خ��ود از آش��وب گران اعالم انزج��ار كردند. 
ناگفته نماند كه شماري از بسيجيان وراميني در تجمعي 
كه در بوستان شاهد اين شهر برگزار شد، در دفاع از نظام 
اسالمي كفن پوش شدند.  مردم خطه گنجينه معرفت ها 
و باب الرضا در حضوري باش��كوه و پرصالب��ت به اعالم 

حمايت از واليت و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
برخاستند و از دشمنان و آش��وب گران برائت جستند و 
اقدامات اخالل گرايانه عده اي در كشور را محكوم كردند. 

مردم انقالبي شهرس��تان خميني ش��هر ني��ز ديروز در 
محكوميت حوادث اخير راهپيمايي كردند. نوشهري هاي 
نيز به ص��ورت خودجوش به راهپيماي��ي انقالبي عليه 
آشوب گران امريكايي � اسراييلي با حضور هزاران نفري 

پرداختند. 
مردم استان لرستان نيز حضور پرشور خود در راهپيمايي 
محكوميت ماجراهاي اخير بار ديگر حمايت قاطع خود را 

از جمهوري اسالمي ايران اعالم كردند. 
مردم خرم آباد همچون ديگر ايرانيان به صحنه آمده و با 
حضور گسترده خود در راهپيمايي ديروز انزجارشان را از 

آشوب طلبان اعالم كرده و حماسه آفريدند. 
پيش از ظه��ر ديروز همزمان با سراس��ر كش��ور غيرت 
انقالبي مردم ش��هرهاي مختل��ف اس��تان مركزي در 
محكوميت آش��وب به خروش درآمد. در شهر اراك نيز 
مردم ساعت ها قبل از تجمع در ميدان شهدا حضور يافته 

و اعتراض خود را نسبت به اقدامات اخير اعالم كردند. 
مردم شهرستان هاي آستانه اش��رفيه و سياهكل نيز با 
صفوف به هم پيوسته انزجار خود را از آشوب طلباني كه 
با حضور در جمع مردم به دنبال ايجاد ناامني بودند اعالم 
كردند. گويا تجمع اعتراض آميز شهرستان الهيجان نيز 
برگزار خواهد شد. مردم شهرضا، ايالم و گرگان نيز ديروز 
به صحنه آمده بودند. گفتني است در تهران نيز فردا بعد 
از نماز جمعه مردم مواضع خود نس��بت به آشوب هاي 

اخير را به نمايش خواهند گذاشت. 

همزمانب�ابرگ�زاريراهپيماييهايگس�ترده
مردميدربس�ياريازش�هرهاوشهرستانهاي
سراس�ركش�وركهدراعتراضبهسوءاس�تفاده
دش�منانخارجيازاعتراضهايمردميروزهاي
گذشتهبرگزارشد،اخباررس�ميوغيررسمياز
بازگش�تتدريجيآرامشبهكشورحكايتدارد.
ايندرحاليبودكهمردمبابرپاييراهپيماييهاي
صب�حروزگذش�تهدراقصينقاطكش�ور،ضمن
حمايتازدولت،تالشدش�منانبرايبهانحراف
كش�يدنمطالبهگ�ريبرح�قم�ردمرامحكوم
كردن�د.دراينميانمس�ووالنقضايي،امنيتيو
انتظاميكشورنيزبهتش�ريحجزيياتيازآخرين
تحوالتمربوطبهاينناآراميهاپرداختهوازتعداد
بازداش�تيها،ميزانخس�اراتونحوهرسيدگي
قضاييبهبازداشتشدگانخبردادندكهدرادامه
بهبرخيازمهمترينس�رخطاي�ناخبارخواهيم

پرداخت.
 

مالق�ات دادس�تان تهران ب�ا بازداشت ش�دگان 
ناآرامي هاي اخير

دادس��تان عمومي و انقالب تهران صبح دي��روز به مدت 
3 س��اعت با تعدادي از متهمان ناآرامي  هاي اخير تهران 
مالقات ك��رد. در اين بازديد س��رزده كه در زن��دان اوين 
انجام شد، وضعيت افراد دستگيرشده با مالقات چهره به 
چهره بررسي ش��د. برخي متهمان با اعالم تنبه و ندامت 
اظهار كردند كه تحت تاثير تبليغات در فضاي مجازي و 
فراخوان هاي غيرقانوني قرار گرفته بودند. دادستان تهران 
درمورد متهمان��ي كه وضعيت خاص داش��تند، از حيث 
برقراري تماس تلفني با خانواده هاي ش��ان دستور الزم را 
صادر كرد و از سرپرست دادسراي شهيد مقدس خواست 
با بررسي س��وابق متهمان و تس��ريع در انجام تحقيقات 
مقدماتي، نسبت به تعيين تكليف متهمان اقدام كند. در 
اين بازديد متهمان رضايت خود را از رفتار ماموران زندان 

ابراز كردند. ميزان

آغاز مراح�ل اوليه تحقيق�ات درم�ورد پرونده 
بازداشت شدگان

اسماعيلي، رييس كل دادگستري اس��تان تهران اظهار 
كرد: بازداش��ت معترضان درجريان اتفاقات اخير، هنوز 
مراحل اوليه تحقيقات را مي گذراند و با تكميل تحقيقات 
اطالع رس��اني مناس��بي صورت مي گي��رد. رييس كل 
دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: به موجب قانون 
مي توان افراد بازداشتي را طي ۲۴ س��اعت اول بازداشت 
در مراجع انتظام��ي نگهداري ك��رد و آنان را ب��ه زندان 
معرفي نكرد، به همين دليل ممكن اس��ت بين آمارهاي 
اعالمي از طرف مس��ووالن درمورد تعداد افراد بازداشتي 
اختالف هايي وجود داشته باشد؛ چراكه ممكن است جرم 
برخي افراد در زمان بازداشت به اثبات برسد و برخي افراد 

هم جرم شان به اثبات نرسد و آزاد شوند. ايسنا

 ۱۲ نف�ر از ليدره�اي ناآرامي ه�اي گ�رگان
روانه زندان شدند

دادس��تان عموم��ي و انقالب مركز اس��تان گلس��تان با 
بيان اينكه راه درس��ت اعت��راض به مش��كالت اقدامات 
ساختارش��كنانه و تخري��ب ام��وال عمومي نيس��ت، از 
دستگيري ۱۲ نفر از ليدرهاي ناآرامي هاي اخير در گرگان 
خبر داد. حجت االسالم سيدمصطفي حقي اظهار كرد: ۱۲ 
نفر از ليدرهاي ناآرامي هاي اخير در گرگان دستگير و روانه 
زندان شدند. وي با بيان اينكه هيچ عقل سليمي اين روش 

را براي بيان خواسته ها، منطقي نمي داند، تصريح كرد: اين 
اتفاقات با وجود بودن مشكالت اقتصادي عمل قابل قبولي 
نيست و فرصت سوءاستفاده و موج س��واري به يك عده 

مي دهد . ميزان

دستگيري چند  سردسته  تجمع هاي زنجان
دادس��تان عمومي و انقالب زنج��ان گفت: تع��دادي از 
سردسته هاي تجمع هاي اخير در زنجان، ابهر و خرم دره 
دستگير ش��دند و پرونده آنها در مرحله انجام تحقيقات 
مقدماتي است. حجت االسالم حسن مظفري با اشاره به 
ناآرامي ها و تجمعات اخير در زنجان اظهار كرد: تعدادي 
از سردسته هاي تجمعات اخير در زنجان، ابهر و خرم دره 
دستگير ش��دند و پرونده آنها در مرحله انجام تحقيقات 

مقدماتي است. ميزان

تيراندازي به فرمانداري لنجان كذب است
نماينده مردم لنجان در مجلس تيراندازي شب گذشته 
در اين شهر را تكذيب كرد. محسن كوهكن تيراندازي به 
سمت ساختمان فرمانداري شهرستان لنجان را تكذيب 
كرد و گفت: لنجان در اين چند روز اخير يكي از آرام ترين 
مناطق بوده است و هيچ تخريب يا تيراندازي در اين شهر 
رخ نداده است. نماينده اصولگراي لنجان در مجلس اعالم 
كرد: در اين ش��هر بر اساس رس��وماتي كه وجود دارد، در 
برخي مراسم و جشن ها افرادي از سالح  شكاري استفاده 
مي كنند و شب گذش��ته هم افرادي در مراسمي حضور 
داشته اند و اين تيراندازي ها هيچ ارتباطي به اعتراض ها و 

درگيري هاي گذشته نداشت. ايلنا

بازداشت آتش زنندگان اتوبوس و موسسه كوثر 
كرج

دادستان عمومي و انقالب مركز استان البرز گفت: دو روز 
است كه كرج آرام است و مشكلي نداريم؛ چراكه شبكه ها 
و گردانندگان حوادث اخير شناس��ايي و بازداشت شدند. 
حاجي رضا شاكرمي گفت: 3 ش��عبه را براي رسيدگي به 
پرونده هاي افراد دستگير شده اختصاص داده ايم. افرادي 
كه در اين اتفاقات احساس��ي عمل كرده بودن��د نيز آزاد 
شده اند و با آنهايي كه اموال بيت المال را تخريب كرده اند، 
برخورد قضايي انجام مي شود. دادستان عمومي و انقالب 
مركز اس��تان البرز تصريح كرد: 3 نفري كه موسسه كوثر 
را آتش زده بودند نيز دستگير شده اند. 3 نفر از افرادي كه 
يك اتوبوس را آتش زده بودند نيز شناس��ايي و دستگير 
شدند. همچنين افرادي كه شوراي حل اختالف را آتش 
زده بودند، شناس��ايي و دستور جلب ش��ان صادر شده و 

همين روزها دستگير خواهند شد. ايسنا

تجمع ه�ا ليدره�اي  از  نف�ر   ۵  دس�تگيري 
در اسالم آباد غرب

دادستاني شهرستان اسالم آباد غرب از دستگيري ۵ نفر 
از ليدرهاي تجمع��ات اخير در اين شهرس��تان خبر داد. 
دادستاني شهرس��تان اس��الم آباد غرب با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: تعداد ۵ نفر از عوامل اصلي تحريك به ايجاد 
تجمع در اسالم آباد غرب قبل از هر اقدامي دستگير شدند. 
دادستاني اسالم آباد غرب همچنين اعالم كرد كه تمامي 
اقدامات اشخاص فعال در شكل گيري و هدايت تجمعات 
غيرقانوني ب��ا ابزارهاي فني تحت رصد دقيق ق��رار دارد. 
براساس اعالم دادستاني اسالم آباد غرب، دستگاه قضايي 
با افرادي كه هنجارش��كني و ساختارش��كني مي كنند، 
به ش��دت و قاطعانه برخورد خواهد كرد و اجازه هيچ گونه 

تجمع غيرقانوني را نخواهد داد. ايلنا

پنجشنبه هفته گذشته بود كه تعدادي از مردم مشهد 
در اعتراض به وضعيت اقتصادي خود دست به تجمع 
زده و ش��عار هايي را در اعتراض به وضعيت اقتصادي 
سر دادند. تجمع مشهد آغاز اعتراض هايي بود كه در 
يك هفته گذشته در صدر اخبار كش��ور قرار گرفت و 
پس از اتفاق هايي كه در نقاط مختلف كشور به وقوع 
پيوست، واكنش سياسيون را به همراه داشت. بسياري 
از فعالين سياس��ي، وزرا و رييس جمهوري اعتراض را 
حق مردم دانستند اما اعالم كردند برخي افراد سود جو 
با سوءاستفاده از اعتراض هاي مردمي سعي در ايجاد 
آشوب در كشور را داشتند. حجت االسالم والمسلمين 
احمد علم الهدي، امام جمعه مشهد در اظهارنظري با 
حمايت از اعتراضات م��ردم عليه گراني گفت: »مردم 
حق دارند مشكالت معيش��تي خود را مطالبه كنند و 
بايد مس��ووالن نيز براي حل مش��كالت آنها از قبيل 
مسكن و گراني كار كنند. البته نبايد با فراخوان هر فرد 
يا گروهي به ميدان بياييم بلكه بايد دقت كنيم امنيت 
يك كش��ور مهم اس��ت.« در همين زمينه، عزت اهلل 
ضرغامي، رييس اسبق سازمان صدا و سيما هم گفت: 
»اعتراض به فقر به معناي ضديت با انقالب نيست«. اما 
از روز جمعه اين اعتراض ها در نقاط مختلفي از كشور 
تغيير رويه داد و وارد فاز جديدي ش��د. همزمان با به 
خشونت كشيده ش��دن اعتراضات، محسن رضايي با 
انتش��ار توييتي در صفحه ش��خصي خ��ود خواهان 
جداسازي »صف معترضان به گراني، تورم و وضعيت 
كار و اش��تغال از جريان منافق و معاند« شد. فعالين 
سياس��ي اصالح طلب نيز درباره اين اتفاقات نظر هاي 
مختلفي داش��تند. علي ش��كوري راد، دبيركل فعلي 
حزب اصالح طلب اتحاد ملت گفته است: »ناراضيان 
سياس��ي از اصل نظام و ناراضي ها از دولت با همكاري 
يكديگر قصد دارند اوضاع را عليه اصالح طلبي به هم 
بزنند.« معصومه ابت��كار، معاون امور زن��ان و خانواده 
حسن روحاني نيز با وجود اينكه اعتراض را حق ملت ها 
دانسته، گفته اس��ت: »بايد هوشيار باشيم كه رهبري 
اعتراضات از كجاست؟« اس��حاق جهانگيري، معاون 
اول دولت نيز اعتراضات اخير را »دسيس��ه« مخالفان 
دولت دانس��ت و گفت: »كس��اني ك��ه حركت هاي 
خياباني را آغاز مي كنند پايان دهنده آن نخواهند بود 
و دودش به چشم خودش��ان هم مي رود.« اكنون يك 
هفته از آغاز اعتراض ها مي گذرد اما همچنان بخشي 
از ماجرا در پرده اي از ابهام قرار دارد. آيا اين اعتراض ها 
رهبر دارد؟ هدف و خواسته معترضان چيست؟ وظيفه 
جريانات سياسي مختلف در چنين شرايطي چيست؟ 
س��يد مصطفي تاجزاده، معاون سياس��ي وزير كشور 
دولت اصالحات درباره اتفاقات هفته اخير در كش��ور 
به »اعتماد« گفت: دليل اتفاقات اخيري كه در كشور 
رخ داد، آن است كه با عده اي به پيام مردم بي اعتنايي 
كرده اند و گاه ش��اهد بوديم آنچه عمل شده بر خالف 
راي مردم بوده اس��ت. تاجزاده با اشاره به آنكه عده اي 
تالش دارند مردم را از دولت نا اميد كنند، گفت: هدف 
از ايج��اد نا اميدي و يأس در ميان مردم آن اس��ت اين 
عده قصد دارن��د نهاد هاي انتخاب��ي را در اختيار خود 
گيرند. او با هشدار به مايوس كنندگان مردم از صندوق 
راي گف��ت: اين عده از موضوعي مهم غافل هس��تند. 
اگر مردم نسبت به انتخاب خود دلس��رد شوند، تنها 
از آن انتخاب نا اميد نمي ش��وند بلكه اين نا اميدي به 
حاكميت و كل اركان نظام سرايت داده و از اين جريان 
عبور خواهند كرد. تاجزاده با دعوت مردم به آرامش و 
پرهيز از خشونت درباره راهكار ايجاد آرامش در ميان 
مردم گفت راهكار اين آرامش آن است كه بايد با مردم 
و جامعه صحبت شده و به آنها اطمينان داده شود كه 
از اين به بعد صداي آنها شنيده شده و مسووالن آنها را 
خواهند ديد و تالش خواهند كرد به مطالبات مردم تا 
جايي كه در توان حاكميت قرار دارد توجه كرده و آن 

مطالبات را اجرايي كنند . 
در هفته گذشته بس��ياري از مس��ووالن، اعتراض را 
حق طبيعي مردم دانستند. تاجزاده معتقد است اين 
به رسميت شناختن حق اعتراض يك گام رو به جلو 
است. او مي گويد: در نهايت اين اتفاقات به آنجايي بايد 
ختم شود كه حق اعتراض به رسميت شناخته شود تا 
مردم و همه افرادي كه در اين كشور زندگي مي كنند 
و به هر دليلي خود را ش��هروند درجه يك محس��وب 

نمي كنند، بتوانند از حقوق شهروندي استفاده كنند. 
بخش اول انتقادات ب��ه دولت پ��س از اليحه بودجه 
سال 97 شكل گرفت. برخي در شبكه هاي اجتماعي 
با اس��تفاده از هش��تگ هاي مختلف نس��بت به اين 
بودجه بندي اعت��راض كردند و اي��ن در حالي بود كه 
اليحه بودجه س��ال 97 نخستين اليحه شفافي است 
كه به مجلس ارايه شده اس��ت و دولت روحاني هزينه 
انتقادات مردمي را به جان خريد اما توانست اليحه اي 
شفاف را به بهارستان ارس��ال كند. تاجزاده با اشاره به 
انتقادات مردم به بودجه س��ال آينده گفت: مردم بايد 
احساس كنند امكانات كشور در مسير درستي مصرف 

مي ش��ود نه آنكه برخي بلند پروازي ها سبب تحميل 
هزينه هاي كمر شكني به جامعه ش��ود. يا بودجه در 
داخل در مراكزي مصرف ش��ود كه مردم كه صاحبان 

اصلي كشور هستند به آن راضي نباشند. 
اتفاقات يك هفته گذش��ته در مناطقي با خش��ونت 
همراه بوده اس��ت. تاجزاده با دع��وت دولت به حفظ 
آرامش و پرهيز مردم از اقدامات خشونت  بار، توصيه اي 
نيز به احزاب و تش��كل هاي مختلف دارد. او مي گويد: 
دول��ت بايد از هرگونه س��ركوب و ايج��اد محدوديت 
پرهيز كرده و حقوق شهروندي را رعايت كند. احزاب 
نيز ضمن دفاع قاطع از حق��وق و آزادي مردم، از حق 
اعتراض آنها دفاع كنند. يكي ديگر از وظايف اين اقشار 
هشدار درباره كاربرد خشونت است. اگر خشونت ورزي 

رايج شود، آينده شومي در انتظار ايران خواهد بود. 
فضاي خش��ونت باري كه جامعه اي��ران در هفت روز 
گذش��ته با آن درگير بوده اس��ت، نگران��ي در ميان 
اقشار مختلف جامعه و فعالين سياس��ي ايجاد كرده 
اس��ت. از اين رو مردم در فضاي مجازي با اس��تفاده از 
هش��تگ هايي نگراني خود در اين فضاي خش��ونت 
را اب��راز كرده اند. معاون سياس��ي وزير كش��ور دولت 
اصالحات در تحليل اين واهمه كه در ميان مردم ايجاد 

شده است، مي گويد: اگر فضاي خشونت ايجاد شود. 
در اتفاقات اخير شاهد بوديم برخي دولت هاي غربي 
كه بعضا با جمهوري اسالمي ايران سر عناد دارند، از اين 
اعتراض ها حمايت كردند. عده اي از فعالين سياس��ي 
مي گويند آش��وب با اعتراض متفاوت است. خواسته 
مردم مش��خص بوده و آنها براي تحقق خواسته هاي 
خود دست به ايجاد آشوب نمي زنند. برخي معتقدند 
اين اعتراض ها از خارج از كشور هدايت شده و اهداف 
مش��خصي دارد. مصطف��ي تاجزاده درب��اره حمايت 
كش��ور هاي غربي از اين اعتراض ها مي گويد: طبيعي 
است كه كشور هاي غربي از تظاهرات مردم استقبال 
كنند. ما در اي��ران نيز از جنب��ش 99 درصدي مردم 
اياالت متحده امريكا اس��تقبال كرديم؛ اما موضوعي 
كه بايد به آن توجه ش��ود آن اس��ت ك��ه هرگز نبايد 
اين خطا را مرتكب ش��ويم كه م��ردم و معترضين را 
وابس��ته به خارجي خوانده و عوامل آنه��ا بناميم و از 
اين منظ��ر محكوم كني��م. خير آنها مردم هس��تند، 
معترض هس��تند، حق اعتراض دارن��د و مي خواهند 
مطالبات شان تحقق پيدا كند و تا آنجايي كه از دست 
حكومت برمي آيد بايد به سمت تحقق اين مطالبات 

پيش رود. 
اعتراض، حق قانوني مردم است. اين جمله را در هفته 
گذشته بارها از زبان فعالين سياسي، مقامات كشوري 
و لشگري شنيده ايم. اما اعتراض قانوني تحت شرايط 
اصل ۲7 قانون اساس��ي دقيقا چگونه اعتراضي است و 
چگونه مي توان براي برگزاري يك تجمع مسالمت آميز 
كس��ب مجوز كرد؟ آيا افراد حقيق��ي مي توانند اقدام 
به كسب مجوز كنند؟ سيد مصطفي تاجزاده، معاون 
سياسي وزير كشور دولت اصالحات از تجربه خود در 
اين باره به »اعتماد« مي گويد: براي گرفتن مجوز، اگر 
راهپيمايي باشد، درباره مجوز آن بايد كميسيون ماده 
۱0 احزاب اظهارنظر كند اما اگر معترضين درخواست 
تجمع در ميدان يا مركز ثابتي را داشته باشند، وزارت 
كش��ور نيز مي تواند مجوز ص��ادر كند. معم��وال افراد 
حقوقي مانند احزاب و اصناف براي اخذ مجوز پيشقدم 
مي شوند اما ممنوعيتي براي صدور مجوز براي افراد تا 

جايي كه من اطالع دارم وجود ندارد. 
تاج��زاده درباره اينك��ه آي��ا تاكنون مج��وزي براي 
تجمع هاي مسالمت آميز در وزارت كشور صادر شده 
اس��ت يا خير گفت: در دوران اصالح��ات مجوز هايي 
براي افرادي صادر شد كه مي خواستند تجمع داشته 
باشند اگر چه اين تبديل  به سنت  نشد. اصل ۲7 قانون 
اساسي مي گويد تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، 
بدون حمل س��الح، به ش��رط آنكه مخل ب��ه مباني 
اسالم نباشد آزاد است. اين يك موضوع كلي است كه 
تفسيري از آن وجود ندارد. به همين دليل حقوقدانان 
معتقد هس��تند براي آنكه اين اصل بتواند به صورت 
دقيق اجرايي ش��ود نيازمند قوانين عادي است كه با 
توجه به تاكيد مسووالن كشور بر حق آزادي اعتراض، 
مجلس شوراي اسالمي بايد براي آن اقدام كند. امروز 
و پس از گذشت يك هفته، آرامش به كشور بازگشته 
اس��ت. مردم همچنان به اجراي برخي سياس��ت ها 
اعتراض دارند اما ام��روز ديگر نوبت دولت و حاكميت 
است كه نسبت به خواسته هاي مردم همان طور كه در 

اين هفت روز خود به آنها اشاره كرده اند، اقدام كنند. 

س�اختارنظامه�ايسياس�يب�دونوج�ود
ش�اهراهيبرايرس�اندنمطالباتب�هبدنه
ب�راي زمين�هاي تصميمگي�ري، و ق�درت
جداي�يدول�تومل�ترافراه�مميكن�د.
وقت�ياعتراضاتومش�كالتجامع�هراهي
برايش�نيدهش�دنواثرگذاريدرسازوكار
دولت�ينداش�تهباش�ند،ناگهانب�هصورت
اتفاق�اتپيشبين�ينش�دهب�روزمييابند.
اصالحس�اختارهايسياس�يدراينراس�تا
بيشكميتواندپيش�گيريازوضعيتهاي
بحرانيرارقمبزند.درروزهاياخيرازخالل
تظاهراته�اوتجمعاتمختلفدرسراس�ر
كشورصدايمطالباتيشنيدهميشودكهدر
شرايطعاديبرايمسووالننامرييبودهاند.
اينصداينامري�يازچهراههاي�يدرايران
امكانشنيدهشدنداش�توبسترهايالزم
براياي�نام�ردرايرانچيس�ت؟حميدرضا
جالييپ�ور،عض�وش�ورايمرك�زيحزب
اتح�ادمل�تاي�رانوجامعهش�ناسضم�ن
تش�ريحچه�ارم�وجدراعتراض�اتاخي�ر،
س�ازماندهياصنافواقشارمشتركالمنافع
راراهاصليكش�وربرايعب�ورازبحرانهاي
اينچنينيميدان�د.اوپيش�نهادميكندكه
وزرامطالباتوحرفه�اينمايندگانواقعي
ايناقش�اررابايدطينشس�تهاييبشنوند
وس�ازوكارهاييبرايتاثيرآنبرتصميمات

كالنتبيينكنند.

 اعتراضاتاخيردرشهرهايمختلفايران
چهماهيتيداش�ت؟آيااينرخ�دادهمگون

بودياناپيوستگيهاييداشت؟
حركت اعتراضي اي كه در چند روز گذش��ته با آن 
روبه رو بوديم شامل چهار موج بوده است. موج اول 
در روز پنجشنبه بود كه بيش��تر مضموني در ابتدا 
سياسي و س��پس اقتصادي داشت. در نقطه اي امن 
از شهر مش��هد فضايي فراهم ش��ده بود و مخالفان 
آقاي روحاني كه در حاكميت موقعيتي داش��تند، 
از اين اعتراض دف��اع كردند. چني��ن اعتراضي در 
آن نقطه از ش��هر مش��هد قبال امكان پذير نبوده و 
مجوزي براي آن دريافت نش��ده بود. اساس��ا شعار 
عليه دول��ت براي م��ردم خيل��ي پرهزين��ه نبوده 
اس��ت. حامالن اي��ن اعت��راض كس��اني بودند كه 
بيش��تر مالباخته و تح��ت ضربه مالي ق��رار گرفته 
بودن��د. بنابراي��ن ماهي��ت بخ��ش اول اعتراضات 
سياس��ي- اقتصادي بود. از اين بابت سياس��ي بود 
كه ع��ده اي راه را باز كردن��د تا چني��ن اتفاقي رخ 
دهد. ما ش��رايط اعتراضات را مي دانيم. اگر همين 
كار را اصالح طلبان انج��ام داده بودند، ن��ام برانداز 
مي گرفتند. تص��ور مي كردند چه بس��ا مخالفت با 
روحاني از اين اعتراضات حاصل ش��ود. افرادي هم 

كه اعتراض مي كردند، ناراضيان اقتصادي بودند. 
موج دوم اين اعتراضات وقت��ي رخ داد كه در بيش 
از ۱0 ش��هر مردم به خيابان ها آمدند. حامالن اين 
حالت از اعتراض بيش��تر جوانان بي آينده و بريده از 
وضع موجود بودند و البته همه موبايل به دس��ت و 
آنالين بودند. ۱0 سال در دنيا و ايران شاهد اين نوع 
حركت هاي اعتراضي آنالي��ن بوده ايم. اين حركت 
متناظر و هدايت ش��ده توس��ط جوان��ان بي آينده 
بود. البته نه به اين معنا ك��ه مالباختگان و افرادي 
با س��نين باالتر در اين تجمعات نباش��ند اما بدنه و 

پيكره اصلي اين تجمعات جوانان بي آينده بودند. 
موج س��وم اين اعتراضات در روزهاي سوم و چهارم 
بود. عنصر ديگ��ري به اين وضعيت اضافه ش��د و تا 
۴0 ش��هر هم رفت. همان جوانان معترض بي آينده 
و تقريبا آنالين ب��ه اضافه عنصر س��رنگوني طلبان 
به مي��دان آمدند. اي��ن مس��اله را از به خش��ونت 
كش��يده ش��دن تجمعات مي توان دريافت. عده اي 
كش��ته مي ش��وند و اعتراضات به آش��وب كشيده 
مي ش��ود. بانك ه��ا آت��ش زده مي ش��ود. اينها كار 
سرنگوني طلبان اس��ت كه در سايت هاي شان كد و 

خط مي دهند. 
موج چه��ارم اعتراض��ات در روز پنج��م اعتراضات 
اتف��اق افتاد كه از تعداد و گس��تردگي آن كم ش��د 
اما اين موج ويژگي به خصوصي داشت و آن شدت 
تخريب زيادش ب��ود. در قهدريجان كار به درگيري 

كشيد. 
دول��ت و در مجم��وع نيروه��اي امنيتي ب��ا مردم 
محترمانه صحب��ت مي كنن��د اما م��ردم را پرهيز 
مي دهن��د ك��ه كار به خش��ونت و ناآرامي نكش��د. 
بنابراي��ن ب��ر اس��اس ش��واهد مي ت��وان چني��ن 

تقسيم بندي اي از ماهيت اعتراضات داشت. 
 بخشاولب�هلحاظاينكهبع�ديجناحيو
سياسيداردرافعالازتحليلكناربگذاريمو

بهسراغبخشدومبرويم؟
ولي فراموش نكنيم كه جامعه ايران دو دهه اس��ت 
كه جامعه اي جنبشي اس��ت. البته جناح ها هم در 
بروز اين خصلت بي تاثير نيس��تند. من هم موافقم 
كه بحث را جناحي نكنيم. ول��ي عده اي مي گفتند 
اين اعتراض راه بيفتد، عليه روحاني است و اشكالي 
ندارد. اين تصور واقعا شوخي بود و نتيجه آن را هم 
ديديم. مي بينيم كه دو س��ال در كشور مالباخته ها 
فرياد زدند. ه��ر روز هم صداو س��يما مي گفت كه 
مقصر دولت روحاني است. حتي نمي گفتند ماجرا 

از كجا و چه زماني و چرا شروع شده است. 
 مس�الهازهمي�نجاآغ�ازميش�ود.زنگ
خطرايناتفاقاترادرس�الهايگذش�تهبه
خوبيميت�وانديد.ه�ممالباختهه�اوهم

جنبشهاياعتراضيديگ�ريمثلاعتراض
كارگ�راندرهف�تتپ�ه،هپك�ووآذرآب
دراراك،مع�دني�ورتومع�دنآقدرهو
بازنشس�تههاومعلمانرخدادهاس�ت.زنگ
خط�رنواختهش�دهوبههيچوجهاي�ناتفاق
آنيويكبارهنبودهاس�ت.برخوردنظامهاي
سياس�ياساس�ابامطالباتوخواس�تههاي
انكارنش�دنيم�ردمچ�هبايدباش�د؟ازچه
مجراييبايدش�نيدهش�ودوچهراهيبراي

ابرازآنوجوددارد؟
در پاسخ به سوال شما دو نوع علت قابل توجه است. 
يك علت بنيادي اين اس��ت كه ما در حكمراني مان 
ناكارآمدي هايي داريم. ۲0 س��ال اس��ت كه جامعه 
اين مس��اله را فهميده و ضرورت اصالحات را درك 
كرده است. در برابر اينكه مرتب در اين مدت مردم 
راي مي دهند پاسخ مناس��بي به راي دادن ها داده 
نمي ش��ود. با امكانات بخش��ي از حاكميت در برابر 
كس��اني ك��ه راي مي آورند مقاومت مي ش��ود. اين 
علت بنيادي است. به مطالبات پاسخ داده نمي شود 
و آن هم مطالبات مدن��ي. وقتي فردي راي مي آورد 
بايد بتواند ب��ه وعده هايش عمل كن��د. بايد بتواند 
وزراي دلخواه��ش را روي كار بي��اورد بايد بتواند با 
دنيا تعامل اقتصادي داش��ته باش��د. االن مش��كل 
كشور اقتصادي اس��ت و س��رمايه بايد وارد كشور 
ش��ود تا آمار بيكاري كمتر ش��ود. ما بايد با دنيا كار 
اقتصادي كنيم. اولين عامل اين اس��ت. راه اصالح 
امور پاسخ داده نمي شود؛ آن هم به مردمي كه مرتبا 
در انتخابات شركت مي كنند. آخرين آن انتخابات 
چند م��اه پيش بود ك��ه 70 درصد ش��ركت كننده 

داشت. اين عامل بسيار بنيادي است. 
 اي�ننكت�هقابلبررس�ياس�تكهچ�رابا
مش�اركتنس�بتاب�االدرانتخاب�اتچنين
تظاهرات�يرادرش�هرهايمختل�فش�اهد

هستيم.چراچنيناتفاقيرخميدهد؟
مردم اميد مي بندند و راي مي دهن��د اما مي بينند 
دولت نمي تواند كار كند. جامعه ما توانمند اس��ت 
و تحمل مي كند. همين رخداد ها را بررس��ي كنيد. 
بخش ريشه دار جمعيت به اين اعتراضات نپيوسته 
اس��ت. تفاوت اين اعت��راض با س��ال 88 در همين 
اس��ت. بايد تمهيداتي كرد كه دول��ت و بقيه اركان 
حكومت به اعتراضاتي كه فعال شدند پاسخ دهند، 
به طوري كه از تعداد معترضين كم ش��ود. كس��اني 
كه با برخي از معترضان در ارتباط بوده اند مشاهده 
كرده اند كه آنها جوانان بي آينده هس��تند. ايران را 
براي همه ايرانيان نمي بينند. نظام سياسي را براي 
همه نمي دانن��د. آنها بريده اند. ما ب��ا چنين افرادي 
طرف هس��تيم. در چنين جامعه اي ك��ه مانع براي 
اصالح جويي پيش مي آيد؛ چنين شوخي هايي هم 

در مشهد مي شود. 
عام��ل دوم اي��ن اس��ت ك��ه ب��ا مردم��ي ك��ه 
اعتراض ش��ان ب��رآورده نش��ده اس��ت و اعتراض 
دارن��د ام��ا راه و مج��اري اعت��راض قانوني خوب 
عمل نمي كن��د و ضعيف اس��ت. در هم��ه جوامع 
دني��ا اعت��راض وج��ود دارد. جاي��ي را مش��خص 
مي كنن��د تا اعت��راض ش��ود و راحت مج��وز داده 
مي ش��ود. در ايران به كنس��رت مجوز نمي دهند. 
ايج��اد ه��م  چهارشنبه س��وري  ب��راي   حت��ي 

 مشكل مي شود.
 آقاي خاتم��ي نمي تواند با وزرا ش��ام بخ��ورد. اين 
دو عام��ل يكديگر را تقويت مي كن��د كه وقتي پلي 
گذاشته ش��ود تا اعتراضات جوانان بي آينده بيرون 

بزند. 
 بياناعتراضيكمس�الهاس�تومس�اله
مهمديگرتاثيراعت�راضومطالبهدرفرآيند
قانونگ�ذاريوعملياس�ت.دردني�اراهكار
مش�خصبراياي�نام�رايجادتش�كلهاي
صنفي،قش�ريوسياس�يازجمل�هاحزاب
است.اينتشكلهاامكانچانهزنيدرقدرت
راپي�داميكنن�دودرتصميماتنق�شايفا
ميكنند.مشكلامروزچقدرريشهدرچنين

ضعفيدارد؟
جامعه ايران ۲0 س��ال اي��ن مس��اله را فهميد و در 
ش��عار انتخاباتي توس��عه سياس��ي را انتخاب كرد. 
توسعه سياسي يعني مردم ان جي او داشته باشند؛ 
اصناف تقويت ش��وند؛ احزاب اصلي شكل بگيرند. 
بي��ن مقاماتي كه حكوم��ت مي كنند و م��ردم بايد 
جامعه مدن��ي تقويت ش��ود. وقتي جامع��ه مدني 
تقويت ش��ود اعتراض به اين ش��كل درنمي آيد. در 
امري��كا ديديم در 90 ش��هر جنبش وال اس��تريت 
رخ داد. س��ه ماه هم طول كش��يد. جايي براي اين 
اعتراض��ات مش��خص ش��د و حت��ي امكان��ات در 
اختيارش��ان قرار گرفت. حق اعتراض پذيرفته شد. 
بعد از س��ه ماه بخش��ي از خواسته هاي شان تحقق 
پيدا ك��رد. اوبام��ا ۴0 ميليون نفر را بيم��ه كرد. در 
كش��ور ما از يك طرف اجازه اصالح جويي به خوبي 
داده نشد و از طرفي نهادها و مجاري قانوني تقويت 

نشد. 
اتفاق��ات اخير نتيج��ه اين وضعيت اس��ت. ويژگي 
اين اعتراضات اين اس��ت كه اس��تادهاي دانشگاه 
و كارشناس��ان در مورد آن هش��دار داده اند. البته 
زمان رخ داد مس��ائل اجتماعي بط��ور دقيق قابل 
پيش بيني نيس��ت. ام��ا ديديم كه باالخ��ره آقاي 
دكتر نيلي گزارش اقتصادي نوش��ته و پيش بيني 
كرده بود. حاكميت قانون و تقويت نهادهاي مدني 
اصول اساسي حكمراني است. وقتي با اينها شوخي 
مي كني��د؛ مخصوصا وقتي مردم به طور گس��ترده 
راي مي دهن��د و ع��ده اي ه��م آگاهان��ه ب��ه مردم 
مي گويند كه چيزي تغيير نكرده اس��ت، ش��وخي 

بدي با جامعه است. 
 گفتي�دجنبشوالاس�تريتتوانس�تبه
مطالبهاشدس�تپيداكند.فك�رنميكنيد
ايجادس�ازوكاريكهبتوانداعتراضومطالبه
رابهقدرتمنتقلكند،مهمترازايناستكه
مطالبهخاصازمردممحققش�ود؟سازوكار
مطالبهگريوراه�كارچانهزنياشدرقدرت

چقدرمهمتراست؟
بله. در حكومت بايد ب��ه راهبردهاي متعارض پايان 
داده شود؛ جامعه مدني تقويت ش��ود؛ امكان اعالم 
اعتراضات قانوني فراهم ش��ود. دو نوع راه حل وجود 
دارد. مش��كل فقط به دولت مربوط نمي ش��ود بلكه 
به كل ساختار نظام سياس��ي و جامعه مدني مربوط 
است. اين مشكل اساس��ا جناحي نيست. بيش از 3 
ميليون مالباخته داريم. دولت نقشي نداشته و پولي 
را نگرفته است. در دولت قبل به عده اي مجوز دادند 
و عده اي ه��م خطا كرده ان��د. صندوق هاي اعتباري 
ورشكسته ش��ده اس��ت. همه اركان نظام بايد چاره 
جويي براي اين مش��كل كند. بايد معلوم ش��ود چه 
كساني اين پول ها را گرفته اند. همه اركان نظام بايد 

برخورد قاطع با رانت جويي را نشان بدهند. 
رانت خواري و ويژه خواري بايد درست شود. صداو 
س��يما هم فقط مس��اله را عليه دولت مي بيند. 3 
ميليون از اي��ن معترضان مالباختگان هس��تند و 
برخي هم تقاض��اي اقتصادي دارن��د. دولت و وزرا 
بايد نماين��دگان واقعي اقش��ار را مالق��ات كنند. 
نه كس��اني كه در دس��تگاه ها گزينش��ي انتخاب 
مي ش��وند. نمايندگان واقعي اقش��ار يعني افرادي 
كه زبان كارگران، معلمان و... مي ش��وند و خود آن 
اقشار قبول ش��ان دارند. جامعه شناس��ان به اينها 
روش��نفكر ارگانيك مي گويند. يعني روشنفكري 
كه درباره قشر و صنفي كه به آن تعلق دارد مسائل 
و مش��كالت را به خوبي درك مي كن��د. وزرا بايد 
حرف هاي اين افراد را گوش كنند. اين اقش��ار بايد 
بتوانند خود را س��ازماندهي كنند. مطمئن باشيد 
اگر اين اف��راد بتوانند خودش��ان را س��ازماندهي 
كنند چرا بايد اعت��راض خياباني كنند كه جرياني 
هم بخواه��د از آنه��ا سوءاس��تفاده كن��د و نهايتا 
به خش��ونت كش��يده ش��ود؟ وقتي كار به ناامني 
مي كش��د اولين كس��اني كه ضرر مي كنند، همان 
معترضان هس��تند. اقتصاد ضعيف مي شود و توان 

دولت كم مي شود. 

تحليلحميدرضاجالييپورازچهارموجوقايعاخيردرگفتوگوبا»اعتماد«:

چرا تجمعات به خشونت كشيده شد؟
راه و مجاري اعتراض قانوني خوب عمل نمي كند 

راهپيماييعليهخشونتوبيقانوني

نگاهيبهآخرينتحوالتدرپيناآراميهاياخير

كشوردرآرامش

تحليلسيدمصطفيتاجزادهازاتفاقاتاخير

آيندهشومرواجخشونت

گرفتن حقوق تش��كل هاي صنف��ي و س��نديكاها نيز 
مواجه هستيم. شاهد اين مثال تذكري است كه عليرضا 
محجوب، نماينده تهران در مورد حاشيه هاي ايجاد شده 
براي كارگران آذرآب و هپكو داد. شيوه برخورد با كارگران 
اين كارخانه ها كه 6 ماه حقوق معوق دارند مورد اعتراض 
محجوب بود و با اين پرس��ش كه »كارگران حق ندارند 
مشكالت خود را بگويند؟« گفت: »در قانون كار و قانون 
برنامه به حق اعتراض اشاره ش��ده است. خواهش من از 
مراجع اساسي اين است كه توجه داشته باشند و حقوق 
كارگران را محترم بش��مارند. با توجه به اينكه ما كارمان 
اين است كه قانون را اجرا كنيم، بايد بگويم كه به آزادي 

كارگران اهانت شده است.«
عل��ي مطه��ري، نايب ريي��س مجل��س ني��ز ب��ا تاييد 
صحبت هاي محجوب، گفت: »همان طور كه شما گفتيد 
براساس قانون اساسي حق اعتراض، نه تنها براي كارگران 
بلكه براي همه مردم محفوظ است، مشروط به اينكه اين 
اعتراضات به صورت مسلحانه يا در مقابله با احكام اسالم 
نباش��د. در غيراين صورت، هيچ كس حق جلوگيري از 

اعتراض را ندارد.«
اين دو نقل قول از محج��وب و مطهري ثابت مي كند كه 
ما هنوز در حال چانه زني براي تحقق حقوق قشر كارگر 

هستيم . 

راه پيش  رو
اكنون كه چند روز تجمع خشونت آميز در سطح كشور 
موجب ش��د حق اعتراض براي مردم در كالم مسووالن 
به رسميت شناخته ش��ود، يا به عبارت بهتر حق رسمي 
مردم براي اعتراض مورد تاكيد قرار گيرد، وقت آن است 
كه با روش هايي همچون تقويت احزاب و تش��كل هاي 
سياسي، توجه به حقوق تشكل هاي صنفي و سنديكاها، 
بهره گيري از ظرفيت هاي قانون اساس��ي به فكر احقاق 
حق اعتراض خود باشيم. در اين ميان نقش قواي مقننه 
و مجريه بي بديل است زيرا با ارايه طرح ها و لوايح مختلف 
مي توانند زمينه مناسب براي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
موجود را فراهم آورند لذا انتظ��ار مي رود كه با مصوبات و 
ابالغيه هاي خود تكليف مرجع صدور مجوز، محل هاي 
مجاز ب��راي برگزاري تجم��ع را روش��ن و حفظ امنيت 

معترضان  را تضمين كنند. 

بخشريش�هدارجمعيتبهايناعتراضات
نپيوس�تهاس�ت.تفاوتايناعتراضباسال
88درهميناس�ت.بايدتمهيداتيكردكه
دولتوبقيهاركانحكومتبهاعتراضاتيكه
فعالشدندپاسخدهند،بهطوريكهازتعداد

معترضينكمشود.
ويژگ�ياي�ناعتراض�اتاي�ناس�تكه
استادهايدانشگاهوكارشناس�اندرمورد
آنهشداردادهاند.البتهزمانرخدادمسائل
اجتماعيبطوردقيققابلپيشبينينيست.
وقتيكاربهناامنيميكشداولينكسانيكه
ضررميكنند،همانمعترضانهستند.اقتصاد

ضعيفميشودوتواندولتكمميشود.
كس�انيكهبابرخيازمعترضاندرارتباط
بودهاندمش�اهدهكردهاندكهآنه�اجوانان
بيآيندههستند.ايرانرابرايهمهايرانيان
نميبينن�د.نظ�امسياس�يراب�رايهم�ه
نميدانند.آنهابريدهان�د.ماباچنينافرادي

طرفهستيم.
ماهيتبخ�شاولاعتراضاتسياس�ي-
اقتصاديب�ود.ازاينبابتسياس�يبودكه
ع�دهايراهرابازكردندتاچني�ناتفاقيرخ
دهد.ماش�رايطاعتراض�اتراميدانيم.اگر
همينكاررااصالحطلب�انانجامدادهبودند،

نامبراندازميگرفتند.

گزارش

مريموحيديان

زهيرموسوي

نقش وزارت كشور
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
اي��ران آزادي ف��ردي و اجتماعي 
را در ح��د اعل��ي پذيرفته اس��ت. 
ب��ه عن��وان مث��ال آزادي احزاب، 
قل��م  اجتماع��ات،  مطبوع��ات، 
و... در اص��ول ۱9 ت��ا ۴۲ قان��ون 
اساس��ي مورد پذيرش قرار گرفته 
است. امروز ما شاهد فقدان س��ازوكار الزم براي برگزاري 
تجمعات اعتراض مس��المت آميز در كش��ور هس��تيم. 
سازوكاري كه بايد در گذشته درباره آن فكر و عمل الزم 
صورت مي گرفت. متاس��فانه موارد بسيار نادري هستند 
كه بتوانيم بگوييم يك تجمع مسالمت  آميز با صدور مجور 
وزارت كشور در سال هاي اخير تشكيل شده باشد. يكي از 
داليلي كه اين روز ها شاهد تجمعات غيرقانوني هستيم 
كه بعضا منجر به اغتشاش و ش��عار هاي ساختارشكنانه 
مي شود، همين موضوع اس��ت كه ما اجازه قانوني حضور 
مردم در تجمعاتي ك��ه مي توانند به بيان خواس��ته ها و 
اعتراض هاي خود بپردازند را صادر نكرده ايم. در قانون اين 
موضوع مطرح است كه وقتي اعضاي يك صنف به عنوان 
نمونه؛ رانن��دگان، به اجراي برخي سياس��ت ها اعتراض 
دارند به مقام��ات ذي صالح مراجعه كرده و درخواس��ت 
تجمع در محل مشخص و ساعت معين مي دهند. يكي 
از فوايد اين موضوع آن است كه مقامات دولتي مي دانند 
يك راهپيمايي در محل و س��اعتي مشخص برگزار شده 
و فردي كه براي مجوز اقدام كرده است به عنوان مسوول 
آن تجمع شناخته مي شود. پس از آن اگر اقدامي برخالف 
امنيت رخ دهد آن جمعي كه اين مسووليت را قبول كرده 
مي تواند پاسخگو باشد. ما بايد آيين سازوكار را كه قانون 
آن را داريم در كش��ور برقرار و آن را اجرا كنيم. اگر نياز به 
آيين نامه اس��ت، بايد تدوين ش��ود و به احزاب، اصناف و 
تشكل ها اجازه دهيم از اين حق قانوني خود استفاده كنند 
و اين امروز يك خأل قانوني است كه نيازمند اقدام عملي 

وزارت كشور است.
نايبرييسكميسيونحقوقيمجلس

نگاه

محمدكاظمي

را بيان كنند. به عن��وان مثال موضوع فس��اد يك 
موضوع عمومي اس��ت. بدون آنكه نياز به تشكيل 
دسته اي باش��د مردم بايد بتوانند اعتراض كنند. ما 
نيز نمي دانيم در چه ش��رايطي وزارت كشور مجوز 
تجمع قانوني مبتني بر اصل ۲7 قانون اساس��ي را 

صادر مي كند. 
يعنيافرادنميتوانندبرايمجوزتجمعاقدام

كنند؟
قانون به صورت مشخص اين موضوع را روشن نكرده 
اس��ت. براي حل اين موضوع بايد قوانين عادي وضع 
شود و تكليف در اين شرايط مشخص نيست. برخي 
موضوعات شفاف است؛ مانند تقبيح خسارت به اموال 
عمومي. اين تجمع ها بايد در محل مش��خصي باشد 
كه در آن باره تصميم كارشناسي صورت پذيرد. ما بايد 
براي صدور مجوز همه شرايط را بسنجيم اما تكليف 

در شرايط فعلي مشخص نيست. 
دراينشرايطقانوننيازبهتفسيردارديابايد

قانونعاديوضعشود؟
قانون نبايد تفسير شود. بايد در اين باره قانون عادي 
وضع ش��ود زيرا جزييات در قانون عادي مش��خص 
مي ش��ود. اصول قانون اساس��ي كليات و مباني يك 
موضوع را مش��خص مي كند. اگر قوانين عادي وضع 
شود تكليف مردم نيز با اين اصل مشخص خواهد شد. 

اص�ل27قانوناساس�يجمهورياس�المي
ايرانب�رآزاديحقتجم�عافرادباش�رايط
خاصتاكيدميكنداماجزيياتاينش�رايط
خاصمانن�دآنكهتجم�عنبايدمخ�لمباني
اسالمباشد،مشخصنيست.يوسفمواليي،
حقوق�دانمعتقداس�تدراج�راياصل27
قانوناساس�يمردمبالتكليفهس�تندزيرا
دربارهايناصلقوانينعاديكهجزيياتيك

اصلرامشخصميكند،وضعنشدهاست.

براساسقانوناساس�يبهكدامتجمعميتوان
گفتتجمعقانوني؟

طبق اص��ل ۲7 قانون اساس��ي تش��كيل اجتماعات و 
راهپيمايي ها، بدون حمل سالح، به شرط آنكه مخل به 
مباني اسالم نباشد آزاد اس��ت. اين يكي از اصول قانوني 
اس��ت. اما بايد در قواني��ن عادي مش��خص مي كرديم 
مخل مباني اسالم شامل چه مواردي است، مصداق آن 
چيست و چه اتفاقي تعيين مي كند كه امري مخل مباني 
اسالم اس��ت؛ يا در عمل به چه صورت بايد مجوز صادر 
شده و چه نكاتي بايد در تجمع ها رعايت شود. اينها نياز 

به قوانين مدوني دارد كه بتواند اين اصل را اجرايي كند 
زيرا يك اصل به خودي خود توانايي اجرايي ندارد. ما از 
اول انقالب با فقدان قانوني كه بتواند اين اصل را اجرايي 
كند رو به رو بوده ايم. كساني كه تجمع مي كنند با تفسير 
اين اصل مي گويند چون سالح حمل نمي كنيم و از نظر 
خودش��ان مباني اس��الم را مختل نمي كنيم مي توانيم 

تجمع داشته باشيم. 
تفس�يرقانونووض�عقوانينع�اديبرعهده

كيست؟
اگر موضوع تفسير قانون اساسي باشد، بر عهده شوراي 
نگهبان اس��ت اما بايد در ابتدا قانون عادي وضع شود و 
تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است. ما در راستاي 
اجرايي كردن اصل ۲7 قدمي بر نداش��ته ايم. در قانون 
احزاب و قانون جرم سياس��ي صحبت هايي در اين باره 
مطرح شده اس��ت اما اينكه به طور كامل شفاف سازي 
شده و شبهه وجود نداش��ته باشد، صورت نگرفته است. 
بايد حقوق شهروندان در اينكه اگر خواسته يا مطالبه اي 
دارند و مي خواهند خواس��ته خود را به صورت مدني و 
مسالمت آميز مطرح كنند در عين حال حاكميت نگراني 
نداشته باش��د كه اين تجمع ها به ضرر امنيت عمومي 

است، به طور دقيق كارشناسي شود. در اجراي اصل ۲7 
قانون اساسي كوتاهي هايي صورت گرفته است. مقررات 
الزم با رعايت حقوق شهروندي و با رعايت الزامات فصل 
سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق مردم است تبيين 
نشده است و نمي شود به بهانه اينكه قانون داخلي تنظيم 
نشده است، مردم را از اعمال حقوق قانوني را محروم كرد. 
برايجب�راناينخألچهاقدامات�يبايدانجام

شود؟
دولت مي تواند درخواس��ت خ��ود را به ص��ورت اليحه 
به مجلس ش��وراي اس��المي ارايه كرده و وزارت كشور 

بايد پيگير ارايه اين اليحه به مجلس شود. اگر دولت ها 
كوتاهي كرده اند، نمايندگان مجلس بايد اين موضوع را 
به عنوان طرح مطرح كرده و به يك قان��ون الزم االجرا 

تبديل كنند. 
رون�دص�دورمجوزب�رايبرگ�زاريتجمعات
چگونهاست؟چراكمتركسيحاضربهاخذمجوز
برايبرگزاريتجمعميش�ود؟آيااي�نبهدليل

سختيمسيراخذمجوزاست؟
اين موضوعي اساسي اس��ت. ما چه نوع ساختاري به 
نظر سياسي و مدني داريم كه در چارچوب آن ساختار، 
اين مجورز ها عملياتي ش��ود. فرض كنيد مالباختگان 
موسسات مالي و اعتباري قصد اعتراض داشته باشند. 
اينها آيا بايد حزب يا دس��ته اي ثبت كنند؟ با توجه به 
تجارب ۴0 سال اخير و نياز هاي جامعه بايد اين كار را 
كارشناسي پيش برد. در مسائل عمومي مانند آلودگي 
هوا و اتفاقاتي از اين دس��ت هميش��ه نمي توان انتظار 
داشت افراد گروه هايي را تش��كيل داده و سپس براي 
اخذ مجوز اعتراض نماين��ده گروه خ��ود را به وزارت 
كشور راهي كنند. قانون نگفته است كه اين يك حق 
گروهي اس��ت بلكه يك حق فردي اس��ت؛ يعني هر 
فردي اين ح��ق را دارد كه اعتراض كند. م��ا بايد اين 
قانون را به صورتي تدوين كنيم، ب��دون آنكه حزب يا 
دس��ته اي ش��كل بگيرد مردم بتوانند اعتراضات خود 

يوسفموالييدرگفتوگوبا»اعتماد«مطرحكرد

اصل 27 قانون اساسي مبهم است

آرزوفرشيد

اس��ماعيل جبارزاده، معاون سياس��ي وزارت كشور در 
جلسه ظهر روزگذشته با محوريت حوادث اخير در كشور 
با اش��اره به مجوز تش��كيل اجتماعات قانوني بر اساس 
اصل ۲7 قانون منعي ندارد و كميسيون ماده احزاب كه 
متش��كل از دو نماينده در قوه قضاييه، دو نماينده از قوه 
مقننه و دو نماينده ازس��وي احزاب و تشكل ها و معاون 
وزارت كش��ور تش��كيل مي ش��ود، وظيفه اش دريافت 
درخواس��ت اجتماعات سياسي اس��ت و هر جمعيت و 
اجتماعي كه عالقه داشته باشد، درخواست خود را ارايه 
مي كند و اين درخواس��ت ها بررسي مي شود و در محلي 
كه تمايل به برگزاري دارند، امنيت در آنجا برقرار مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه مسووليت تامين امنيت اين تجمعات 
برعهده نيروي انتظامي اس��ت، گفت: آنچه در طول اين 
چند روز اتفاق افتاد از ديشب بخش عمده اي از ناآرامي ها 
توس��ط نيروي انتظامي و مردم درتهران جمع شده و در 

اغلب شهرستان ها كه شاهد ناآرامي هايي بوديم كنترل 
ش��ده اس��ت و از مردم عزيز كه هميش��ه حامي نظام و 
مملكت و ميهن بوده اند تشكر ويژه داريم چراكه پاسداران 

اصلي اين مملكت مردم هستند. 
جبارزاده در زمينه درنظر گرفتن مكاني براي تجمع هاي 
قانون��ي گف��ت: نماين��دگان مجل��س مجاز هس��تند، 
پيشنهاداتي ارايه دهند و طبيعي است اگر اين پيشنهاد 
در قالب طرح مطرح شود و در مجلس به تصويب برسد، 
همه دس��تگاه ها موظف به تبعيت از آن هستند. معاون 
سياسي وزير كشور در زمينه تش��كيل جلسه با احزاب 
در چند روز گذش��ته گفت: در اين جلسه پيشنهاد شد 
كه عالقه مند هس��تيم، همانطور كه بين دولت و بخش 
خصوصي جلسات شوراي گفت وگو انجام مي گيرد يك 
ش��وراي گفت وگو بين دولت و احزاب هم در كل كشور 

داشته باشيم. ايلنا

پيشنهادتشكيلشورايگفتوگوبيندولتواحزاب
وزارتكشور
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