
 کجا هستند؟ رانیمردم ا

 ییرضا سهراب

 

 ایاعتراضات حضور داشته  نیدر ا ی. مردمانمیو اعتراضات مشابه پس از آن باخبر هست ۱۳۹۶ماه  یاز اعتراضات د یهمگ

اعتراضات  نی. ااند دهیرا د رانیمختلف ا یمنتشر شده از شهرها یدئوهایاخبار آنرا خوانده و و یگریاند و مردمان د شاهد آن بوده

اعتراضات صاحب  نیا ع،یوقا نیمربوط به ا دادیرو نیتر ته است. در تازهداش یرا در پ یمتنوعمتعدد و  یها ها و مخالفت موافقت

 نیمطرح شده در ا یشعارها یبه پشتوانه بعض رانیسابق ا یپادشاه از نظام شاهنشاه نیکرده است. فرزند آخر دایپ یو مدع

 ریاعتراضات چند ماه اخ یندگیو نما یرهبر گاهیاج یبه نوع یادداشتی یمنتشر شده از آن ط یدئوهایو یاعتراضات و بعض

را از دست اشغالگران پس خواهد  رانیسخن گفته است. او گفته است که ا رانیرا از آن خود دانسته و از جانب مردم ا رانیا

به راه  یعبارت نیچن انیب جهیکه نت شود یشده است. هشدار داده م یگوناگون یلهایو تحل یبرداشتها هیعبارت دستما نیگرفت. هم

بودن  ی. منطقشود یصحبت م یاظهارات نیچن یدر پ یستیفاش یها شهیاند جیو ترو تیاست. از تقو رانیادن حمام خون در اافت

 .محل بحث شده است ییادعا نیناحق بودن چن ای یبازگشت نظام سلطنت یطرح ادعا

و  یاجتماع یها جستجو در شبکه جیکه نتا ییکرده و باال خواهد گرفت اما تا جا دایادامه پ ندهیآ یاحتماال در روزها ییبحثها نیچن

 :است امدهین انیبه م یصحبت چندان یدیموضوع کل کیتا کنون درباره  دهد یزبان نشان م یفارس یها رسانه

 کجا هستند؟ رانیا مردم

 هستند؟ یچه کسان رانیحاکم بر ا یفعل میرژ یبه ادامه بقا معترضان

 دست وجود دارند؟ نیاز ا یگریافراد د ای کنند یاند و اعتراض م آمده ابانیهستند که به خ یافراد نیهم یمخالفان حکومت فعل ایآ

 اند؟ وستهیوجود دارند چرا به اعتراضات نپ اگر

هستند اما سواالت باال مورد  یچه کسان ۹۷و اعتراضات سال  ۹۶ ماهیموضوع مورد توجه قرار گرفته است که معترضان د نیا

فکتها و  یینها یکه جمعبند ستیقابل انکار ن نیبه آنها داده نشده است. ا یقابل تامل یها توجه الزم قرار نگرفته و تاکنون جواب

وده شود گش ییها است تا گره اجیموارد به گذشت زمان احت یا دشوار است. در پاره یسواالت نیچن هارائه پاسخ قاطع ب یبرا عیوقا

 .و درک آن ممکن شود ردیشکل بگ شتریب یروست کم شیکه پ یبزرگ ریپراکنده از تصو یها و تکه

موجود مطرح  طیشرا لیسواالت اما به عنوان تحل نینه به عنوان پاسخ ا ییجنس، ادعاها نیاز ا یبا دور زدن سواالت فعلا 

 :یگریگاه کامل متفاوت با آن د دیگو یم یزیچ کیمدعاها متناقض هستند. هر  نی. اشود یم

 .عدالت ای یاست و نه مسائل اقتصاد یآزاد رانیجامعه ا یاصل تیاولو

 .هستند گردانیو رو زاریاعتراضات ب نیاز ا یاز خشونت ثبت شده در برخ رانیا مردم

 .ندارند یحکومت اعتقاد رییتغ یبرا زیآم مسالمت ریغ یبه راهکارها رانیا جامعه

 .اصلحات است ر،ییخواست تغ یریگیپ چهارچوب

 .است دهیرس انیها به پا انقلب دوران

با آنان  رانیمردم ا تیهستند و اکثر وزیمخاطبان آمد ن ای ها یستارتیر ،یخاندان پهلو انیاز جامعه و حام یتیاقل یابانیخ معترضان

 .دارند یمرزبند

اعتراضات ضربه زدن به اصلحات و فشار به دولت  نیا جهیهستند و نت انیشده توسط اصولگرا کیفرودستان تحر معترضان

 .اعتدال است



صاحبان  یپرداخت بده یبرا یاعتراضات فشار به دولت روحان جهیمجاز هستند و نت ریغ یمالباختگان موسسات مال معترضان

 رهیغ و  .موسسات است نیا

 ای رانیمردم ا تیکه اکثر شود یادعا م ۱۳۹۶ ماه ید امیق مشابه یابانیخ یها در اردوگاه مخالفان و موافقان کنش گرید یطرف از

نوع ادعاها  نیا رویکه پ یلی. دالکنند یم یاز شرکت در اعتراضات خوددار یمختلف لیبه دال یاسلم یمخالفان نظام جمهور

ترسو و  کنند یدولت اعتراض نم کیعمر  یدالر ط متیکه با سه برابر شدن ق یمردم نکهیمتنوع است. از ا شود یمطرح م

مخاطب را در  نیشتریهمچنان گفتمان اصلحات ب نکهیو رفاه است. از ا یمهمتر از آزاد تیامن نکهیخوگرفته به ظلم هستند تا ا

به هرگونه امکان اطلح  دیام انینشان دهنده پا ”اجراتموم م گهیطلب، اصولگرا، د اصلح“شعار  نکهیدارد تا ا رانیمردم ا نیب

 .نظام و دوران انتقال قدرت هستند یدوران فروپاش یمشغول آماده کردن خود برا رانیو مردم ا میخالفان رژنظام است و م

 میدرباره اختالط مفاه حیتوض

گرفتن مخالفان نظام با  یکیبا مخالفان نظام حاکم اشتباه است؛ همچنان که  رانیگرفتن عبارت مردم ا یکیمسلم است،  آنچه

 یکی. ستیآن قابل تصور ن یبرا یقیحاکم هستند. عدد دق میطرفدار رژ رانیاز مردم ا یاشتباه است. بخش ها ابانیمعترضان در خ

گرفتن قشر  یکی. یجمهور استیدر انتخابات ر یسیرئ یبه اندازه را دیگو یم یکی ون،یلیم ۱۱ دیگو یم یکی ون،یلیم ۷ دیگو یم

فاحش است. آنکه از وجود  یاشتباه زین یسیدهنگان به رئ یرا ای یحکومت یها ییمایوفادار به نظام با شرکت کنندگان در راهپ

 عی. آنکه از نظام توزستیبه نظام موجود ن وفادار یصاحب نفع و نعمت شده است الزاما بدنه مردم یاسلم ینظام جمهور

ا جزء کسان یاسلم یناعادالنه جمهور در راه  ایاسلحه ببرد  ایست به باتوم نظام د نیا یبقا یکه برا ستین یسود برده است الزاما

 .نظام جان خود را بدهد نیا یبقا

. اما چرا ستندین رانیدر ا ریو شرکت کنندگان در اعتراضات چند ماه اخ ابانیمحدود به معترضان در خ زینظام حاکم ن مخالفان

در  تختیمردم پا یکنندگ نییو تع یشده است و انحصار کنشگر دهیکش رانیشهر در ا ۱۰۰از  شیکه به ب یا سابقه یاعتراضات ب

 یها نگاران و گروه هستند روزنامه اریچه بس شود؟ ینم لیتبد یو سراسر یونیلیم یعتراضاترا به چالش گرفته است به ا استیس

 ایاست و  یدقت یباه و باز اشت یناش ای نیکنند. ا یریگ جهینت کنند یسوال تلش م نیکه قبل از پاسخ به ا یمخالف یاسیس

 .یاسیکسب قدرت س یدر رقابت برا جیرا یطلب فرصت

 اند امدهین ابانیبه خ همه

از  یوارد فاز اعتراضات یگوناگون لیبه دال دهند یم لیرا تشک رانیمردم ا تیکه اکثر یاسلم یاعظم مخالفان نظام جمهور بخش

 یها  رسانه یدر فضا جیرا یها یرسازیاند. بر خلف تصو منظور نشده نیاز مبارزه به ا یگریاشکال د ای ۹۶ ماهید امیجنس ق

از طبقه متوسط و  یافراد رانیبه صرف زمان در جامعه ا ازیو بدون ن یجستجو به راحت وبه تلش  ازیزبان، بدون ن یفارس

از  یقیدق نینتوان تخم دیدارند. شا دیمآن چشم ا دنیرس جهیاعتراضات همدل هستند که به نت نیکه نه تنها با ا شود یم افتیباالتر 

عدم  نیا لیبودن آنها صحبت کرد. همانطور که ذکر شد دال راز پرشما تیبا قاطع توان یارائه داد اما م یافراد نیچن تیکم

 :دارد ژهیو دیبه تاک ازین انیم نیمشارکت متنع است اما دو عامل برجسته در ا

به  ازیحکومت بدون ن رییتغ جادیبخش عمده مخالفان نظام حاکم − هنوز به ا دیبخوان دیتوان یم ای−  رانیجامعه ا تیاکثر  : ۱

از اعراب  یمحل یدیام نیچن اینادرست است  ایدرست  یباور نیاز آنکه چن یدارند. جدا دیام ایخودشان باور  میدخالت مستق

را  یاسلم یگزاف سقوط جمهور نهیو پرداخت هز میاگر به فرض بشود بدون دخالت مستق دیرساز خود پ توان یندارد م ایدارد 

حرکت نظام حاکم به سمت سقوط قابل  یوقت ایفشارها را تحمل کرد؟ چرا که نه؟!  شتریب یارزش ندارد که کم ایآ دیبه چشم د

 د؟یسنج شتریصبر کرد و فضا را ب شتریب یکم ستیبهتر ن ایمشاهده است آ

 یا مرگ مسجل است. عده نیا یحکومت در پ وهیدر ش یجد راتییتغ جادیاست و ا کیباور دارند مرگ رهبر نظام نزد یا هعد

 میوادار به تسل ینظام را به زود نیا دیشد یاقتصاد یها میو ناتوان شده است که تحر فیآنقدر ضع یاسلم یباور دارند جمهور

 …را به زانو در خواهد آورد و یاسلم یکه باالخره جمهور دانند یم یترامپ را مرد عمل یا خواهد کرد. عده

ممکن است  نیخود آنان قانع کننده است بنابرا یخود در دست دارند که برا دیحدس و ام دییدر تا ییها نشانه زین نانیکدام از ا هر

ممکن است  ای. ارزد یسال زندان م ۲۰ ای ۱۰حکم  افتیبه در یدو هزار تومان ایتخم مرغ هزار  دنیبا خود فکر کنند چند ماه خر

برسد و نظام سقوط کند اما من  زیهزار تومان ن ستیبگذار به ب دهیدالر به دوازده هزار تومان رس متیبا خود فکر کنند حاال ق

 .کشته نشوم

 



نظام حاکم ارائه نشود که  ینیگزیجا یمشخص برا ویآلترنات کی ”ونیسیاپوز“که از دل مجموعه نامنسجم موسوم به  یتا زمان  :۲

و  یونیلیبه اعتراضات م رانیا یاعتراضات گسترده شده به شهرها لیباشد احتمال تبد یریگیقابل سنجش و قابل پ ل،یقابل تخ

 کیدر  یموج احساس کی جادیا ایرخداد  کیدر اثر  دیحاکم را داشته باشد کم است. شا ظامکردن ن رانیو تیکه قابل یهماهنگ

دادن به  انیپا یبرا یاعتراضات گسترده و سراسر یبه استمرار و فشردگ توان یاما نم میباش یونیلیشاهد تظاهرات م یمقطع زمان

 ازیوجود دارد اما بالفعل شدن آن ن رانیدر جامعه ا یاضاتاعتر نیچن یفور یریگ شکل لیداشت. پتانس دیام یاسلم یکار جمهور

 .دارد یبه مقدمات

 : چه خواهد شد؟یهمگان پرسش

آن خواهد شد؟ نامشخص بودن  نیگزیچه حکومت جا یهستند که پس از سقوط نظام فعل ریسوال درگ نیبا ا رانیاز مردم ا یانبوه

 یو قضاوت باشد باعث شده صبر به کنشگر یشده و متمرکز که قابل بررس یسازمانده ونیسیاپوز کیسوال و فقدان  نیپاسخ ا

 دهیشن ادیبودن نظام ز ریناپذ نخبگان معتقد به اصلح ای کردهیاز دهان جوانان تحصل لهجم نیاده شود. امروزه اد حیعجوالنه ترج

آن گروه  ایفرد  نیا یریگ قدرت ایما که به سلطنت “ ای”  م؟یهست یما ک میبگوئ میدر اعتراضات شرکت کن میبرو“که  شود یم

آن گروه  ایفرد  نیبگذار فعل ا“ شود یم دهیشن ادیزعبارت  نیا ای”  م؟یمطرح کن یزیچه چ شیبه جا میندار یاعتقاد یاسیس

.” میکن یم کسرهیکار را  میرو یآن وقت م ردیشکل بگ یدرست و حساب زیچ کیتا  اورندیرا در ب یاسلم یپدر جمهور یاسیس

به  ۵۷در سال  که ییبل خواهند یاست. آنها نم افتهی شیافزا زیمردم ن یآگاه گرید یدست فروان است. از طرف نیاز ا یعبارات

 .تکرار شود هیپا یو ب لیدل یآمد دوباره با اعتماد ب رانیسر ا

 است ینیب شیقابل پ ریو آنچه فعالً غ ینیب شیقابل پ آنچه

برابر  تاب آوردن در یبرا یامکان یاسلم یکه جمهور رود یگمان م شتریامور از دست حکومت خارج شده است. ب سررشته

 .نداشته باشد کایدولت آمر یاقتصاد یها میتحر

 یا پاره نژاد، یبه خصوص طرفداران اصلحات، طرفدارن محمود احمد یرانیا یاسیدر نظرات فعاالن س جیاز اشتباهات را یکی

هستند، آن است که چه از منظر مخالفت و  ۹۶ ماهید امیق وهیبه ش رانیمردم ا یمخالف کنشگر لیکه به هر دل یو آنان انیاصولگرا

. اما شود یداده م یادیز تیو دولت ترامپ اهم یاسلم یجمهور نیبه توافق ب یابیو دست کرهمذا نهیچه از منظر موافقت به گز

نه  ه،ی: نه حجاب، نه سورستیاز اصول و فروع خود ن کی چینظر در ه دیقادر به تجد یاسلم یآن است که جمهور تیواقع

. یگرید زیچ چیو نه ه یاجتماع یها یو نه آزاد یاسیس یها ینه آزاد کا،ینه رابطه با آمر ،ینه نظارت استصواب من،یلبنان، نه 

 کیدئولوژیشاکله ا یآغاز فروپاش ینظام که به معنا یاستحاله درون یموارد نه به معنا نیاز ا کیاز هر  تیعقب نشستن حاکم

 دنیرس جهینت هاست. ب گریامکان کوتاه آمدن از همه موارد د یموارد به معنا نیاز ا کیاست. کوتاه آمدن از هر  تیحاکم

هر نوع  جادیا یبرا یاز فشارها یدیامکان اعمال دور جد یبه معنا یا نهیدر هر زم یاسلم یبه جمهور یالملل نیب یفشارها

 یجد یمسئله از ترسها نیو خواه مسائل حقوق بشر. ا ینظام حاتیتسل دیجد یاست. خواه موضوع فشارها یگرید ینیعقب نش

مسائل  نهیدر زم یالملل نیب یباب فشارها یاسیس ای یحاتیتسل نهیدر زم یدر برابر فشار خارج میاست که تسل رانیشخص رهبر ا

 .دیبگشا زیرا ن یحقوق بشر

قادر به  زیطلبان ن اصلح ست،یدر ساختار خودش ن افتهیسترده رواج قادر به مقابله با فساد گ یکه نظام اسلم یلیهمان دل به

به مهاجرت در  لیاز م یشده است. موج بیتخر یهر نوع اعتماد ادیو بن ی. پستندیانعطاف نظام ن رقابلیغ یاصلح ساختارها

رفتن ارزش  نیو از ب یارزش شدن پول مل یبه ارز و طل هستند، ب لیدر حال تبد ها ییدارا ت،به حرکت در آمده اس انیرانیا نیب

و  یاقتصاد شرفتیپ ای یزندگ لیتشک یبرا یزیر سبب شده است هر نوع برنامه یکوچک به همراه موج گران یپس اندازها

د افزوده ندارن یا برنامه زیکوتاه مدت ن ندهیآ یکنند و برا یم یکه روزانه زندگ یبر باد رود. هر روز بر تعداد آنان ندهیدر آ یرفاه

هستند که  ی. بخش اعظم آنان جوانانشود یم یجنگ رانیبه رفتار دولتها با اس هیشب شتری. رفتار حکومت با آنان هر روز بشود یم

 یگرید یایآنان از آنان گرفته شده است و رو یاهایرا دارند. رو دیجد یو اجتماع یاسیدر نظام س یهنوز فرصت چند دهه زندگ

و هنوز  امدهین ابانیهنوز به خ اند؛ امیدر آستانه ق نانینمانده است. ا یآنان بوده است باق یکه عامل تباه شدن زندگ یجز سقوط نظام

به اعتراضات  یده و شکل رییتغ تیاست و قابل یخودشان قو یاجتماع یها طیآنان در مح ریاند. تاث خود را مطرح نکرده یشعارها

بقا  یو تقل برا یانسان یزندگ نیاست. آنان در مرز ب امدهین دانیهنوز به م زین رانیگر اقدرتمند طبقه کار یرویرا دارند. ن

 وهیم ،یوانیح نیهستند. بعد از پروتئ یرفته که در مرز گرسنگ لیتحل یمصرف آنان به قدر یها هستند. مخارج کمرشکن و سفره

ها را به  چنگ نیشده است. آنان آخر اهیس یبه کابوس لیآنان تبد یبرا خانه هیآنان حذف شده و کرا یندگاز ز زین جاتیو سبز

 .قابل کنترل هستند ریانفجار غ کیو در آستانه  زنند یو بقا م یزندگ سمانیر

 :اساس آنچه گفته شد بر بند جمع



را مطرح کند.  یاسلم یجمهور یینها یروند فروپاش یاعتراضات برا یرهبر یادعا یگروه ای یهنوز زود است تا فرد :۱

است که در راه  یاز توفان ییها هنوز بالفعل نشده است. آنچه تا کنون اتفاق افتاده است تنها نشانه یدر مورد یرهبر لیچون پتانس

 .است

ها و  درباره خواست یتا حدود توان یخواهد شد زمان الزم است. گرچه م ینظام فعل نیگزیآنچه جا قیدق یگمانه زن یهنوز برا :۲

 .مطالبات مطرح کرد نیبه ا ییپاسخگو یرا برا یکرد و احتماالت یزن گمانه رانیمطالبات مردم ا

ا کس :۳ که بنا به ملحظات ملموس و قابل درک وارد  یملت یعدم شجاعت ایدرباره شجاعت  ستیمجاز ن ینه عقلا و نه اخلقا

و  رانیضعف و خوارداشِت مردم ا یآنان را متهم کند. القا ایارائه دهد  یاوتنشده است قض یاعتراضات گسترده و سراسر

و  ها دهیبرنده ا نیو از ب ینظام فعل یکننده آنان باشد در خدمت بقا کیتحر کهاز آن شیو عدالت ب یخواهان آزاد شیگرا

 .هاست یخودباور

در  جیرا یطلب از نظر فرصت دیشا یاسیس انیجر کیرد  ای دییتا یارائه شده از آنچه تا کنون رخ داده برا ریاغلب تفاس :۴

بر  رانیا یاسیس ندهیآ ینیب شیپ یبرا یملک تواند ینم نکهیندارد؛ و مهمتر ا تیبا واقع یمعادالت قدرت قابل درک باشد، اما نسبت

 .باشد یا شدستانهیپ یها یطلب فرصت نیچن یمبنا

 دشوار است. اریبس راتییتغ نیا جهیو نت تیفیک نییاست گرچه فعل تع یقطع رانیا یاسیبزرگ در ساختار س راتییوقوع تغ:  ۵ 


