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اندیشــکده حکمرانــی شــریف بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن مراکــز پژوهشــی کشــور کــه در حــوزه حکمرانــی فعالیــت 
مــی کنــد، تــاش داشــته متناســب بــا اتفاقــات و چالــش هــای مســتحدثه در حکمرانــی کشــور واکنــش نشــان دهــد و راه 

حــل عبــور از مشــکات را از زوایــای مختلــف مــورد بررســی قــرار دهــد.
در وقایــع تلــخ اعتراضــات و اغتشاشــات پاییــز 1401 بــا پدیــده جدیــدی روبــرو بودیــم. از یــک ســو ظرفیــت هــای مصــرح 
ــود کــه ســبب انباشــت اعتراضــات و  ــده ب ــرای تنظیــم گــری اعتراضــات در ســال هــای اخیــر مغفــول مان قانونــی کشــور ب
مطالبــات شــده بــود از ســوی دیگــر بــا پرچــم داری دشــمنان کشــور، جنــگ رســانه ای بــی ســابقه ای علیــه کشــور شــکل 

گرفتــه بــود کــه شــاید شــیوه هــای بــه کارگیــری و تهییــج معترضیــن در ایــن ســطح بــی ســابقه باشــد.
لــذا اندیشــکده حکمرانــی شــریف بــا وجــود اینکــه بــه طــور خــاص در حــوزه اعتراضــات پیشــینه پژوهشــی مطولــی نداشــت 
ــود،  ــت موج ــی وضعی ــیب شناس ــه و آس ــق واقع ــف دقی ــن توصی ــرد ضم ــاش ک ــا، ت ــروه ه ــد گ ــش جدی ــن آرای ــا گرفت ب

ــه کنــد. ــه تصمیــم گیــران کشــور ارائ ــرای عبــور از ایــن بحــران و جلوگیــری از وقایــع مشــابه در آینــده ب راهکارهایــی ب
کتابچــه حاضــر شــرحی از اقدامــات اندیشــکده حکمرانــی شــریف در ایــن مقطــع اســت و امیــد اســت کــه بــا تدبیــر و فهــم 

واقــع گرایانــه، بــه حــل چالــش هــای حکمرانــی کشــور در ایــن حــوزه کمــک کنــد.
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مدیر اندیشکده حکرماین رشیف پیش گفتار



1عنوان فصل اول درج گردد
تنظیم گری اعرتاضات؛ از رویا ات واقعیت



اندیشکده حکرماین رشیف

ــونت  ــه خش ــاً ب ــه بعض ــت ک ــوده اس ــی ای ب ــای اعتراض ــه تجمع ه ــته صحن ــاه گذش ــران در دو م ــک ای ــزرگ و کوچ ــهرهای ب ش
ــه  ــی و مســالمت آمیز را ب ــات اعتراضــی قانون ــزاری تجمع ــد همیشــه پرســش از چگونگــی برگ ــه مانن ــات ب ــن اتفاق ــد. ای انجامیده ان
پیــش کشــیده اند. اصــل 27 قانــون اساســی، مشــروعیت بخش تجمع هــای اعتراضــی در ایــران اســت. امــا قواعــد قانونــی و تنظیمــی 
روشــنی بــرای اجرایی ســازی ایــن اصــل، به ویــژه در شــرایط بحران هــای امنیتــی و سیاســی، وجــود نــدارد. لــذا بــه منظــور بررســی 
عملکــرد نظــام جمهــوری اســامی ایــران در برخــورد بــا اصــل 27 قانــون اساســی و چالــش هــای اجرایــی شــدن آن، نشســتی بــا 
عنــوان »تنظیم گــری اعتراضــات: از رویــا تــا واقعیــت«، بــا حضــور علــی قشــقایی مدیــرکل دفتــر امــور امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
تهــران، احمــد علیرضــا بیگــی نماینــده مجلــس شــورای اســامی و محمدرضــا شمســا کارشــناس مرکــز پژوهش ــهای مجلــس شــورای 

اســامی، در دوم آذرمــاه 1401، در اندیشــکده حکمرانــی شــریف، بــه همــت باشــگاه تنظیم گــری ایــران برگــزار گردیــد.
 

 هرن زمامداری این است که مانع امنییت شدن موضوعات شود
احمــد علیرضابیگــی نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی در تبییــن اصــل 27 قانــون اساســی بیــان کــرد: موضــوع 
اعتــراض یــا ابــراز وجــود و یــا حــق خواهــی، همــه در چارچــوب موضوعــات سیاســی تعریــف نمــی شــود و اگــر مــا بــه آمــار مراجعــه 
کنیــم بخــش عمــده ای از تجمعــات و اعتراضــات، اعتراضــات صنفــی محلــی منطقــه ای بــوده امــا متاســفانه بــا ایــن نگــرش کــه هــر 
ــا تجمعــات و اعتراضــات مواجــه  ــا مصالــح و مفاهیــم انقــاب اســامی در تعــارض اســت ســعی کردیــم ب ــا مطالبــه ای ب اعتــراض ی
شــویم و برخــورد کنیــم و همیــن نگــرش ســبب شــده کــه خیلــی زود مطالبــات وجــه سیاســی پیــدا کنــد و گاهــا دســتاویزی بــرای 

دشــمنان انقــاب شــود. 

هرن زمامداری این است

 که مانع از امنییت شدن

 موضوعات شود
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  نگــرش بــه موضــوع امنیــت ابیــد از رویکــرد ســلیب بــه مصونیــت 
ســازی تبدیــل شــود

ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه اگــر تکیــه مــا بــر اصالــت حقــوق 
مــردم بــرای ابــراز وجــود کــردن اســت، پــس ســازوکار هایــی بایــد بــرای 
تجمعــات پیــش بینــی شــود اضافــه کــرد: نگــرش مــا بــه موضــوع امنیــت، 
ــه نگــرش مصونیــت ســازی و واکســینه کــردن  ــد از نگــرش ســلبی ب بای
ــرای تامیــن امنیــت جامعــه تبدیــل شــود؛ واال ایــن مطالبــات انباشــته  ب
ــه  ــرای جامع ــود و ب ــی ش ــعله ور م ــی ش ــر کبریت ــا ه ــد و ب ــد ش خواه
مشــکاتی را فراهــم میکنــد و بــه گونــه ای خواهــد شــد کــه مــرز بیــن 
اغتشــاش و اعتــراض مشــخص نخواهــد شــد. همچنیــن ســازوکارهای الزم 
بــرای ایــن تجمعــات و اعتراضــات نیــز پیــش بینــی  نشــده اســت. بــه طور 
مثــال دســتگاه قضایــی در مــورد کســانی کــه در اجتماعــات حضــور پیــدا 
ــی« اســتناد  ــت مل ــه امنی ــدام علی ــی »اق ــوان جرم ــه عن ــا ب ــد تمام کردن
میکنــد و بعــد هــم نظــارت دســتگاه قضایــی، یــک نظــارت پســینی اســت. 
ــت  ــردم اس ــت از آن م ــه حاکمی ــم ک ــان میگویی ــا در زب ــه داد: م او ادام
ــت کســانی  ــن حاکمی ــی در همی ــد ســهم داشــته باشــند ول ــردم بای و م
هســند کــه معتقدنــد مــردم بیاینــد یــا نیاینــد مهــم نیســت و مــا انتخابات 

ــد. ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــن نگــرش بای ــم و ای ــزار می کنی را برگ
 

حــزب امــکان مطــرح شــدن مطالبــات در یــک چهارچــوب مشــخص را   

فراهــم یم کنــد
احمــد علیرضابیگــی در جــواب چالــش هــای اعــدم اجرایــی شــدن ایــن 

در اکرث کشورها، فضای کار نظام و 
حاکمیت،

از فضای کار دولت تفکیک شده است

4 رویداد

ــزود:  ــل دانســت و اف ــان تحــزب را یکــی از دالی ــدم وجــود جری اصــل ع
هرچنــد احــزاب زیــادی در وزرات کشــور ثبــت شــده انــد امــا آنهــا احــزاب 
ریشــه داری محســوب نمیشــوند. نتیجــه نبــود تحــزب، پراکنــده کاری در 
ــدم  ــردم و ع ــع م ــه نف ــن ب ــب قوانی ــدم تصوی ــات اداره کشــور، ع موضوع

پاســخگویی افــراد بعــد از پایــان مهلــت خدمــت شــان خواهــد بــود.
وی افــزود: حــزب بــه حــرکات جمعــی و هــر تجمعــی، شناســنامه میدهــد 
و امــکان مطــرح شــدن مطالبــات در یــک چهارچــوب مشــخص را فراهــم 
ــا  ــب ب ــه را متناس ــن مطالب ــدازه ای ــم وزن و ان ــت ه ــد و حاکمی میکن
حزبــی کــه متولــی ایــن مطالبــه هســت میفهمــد. پــس الزم اســت کــه 
مــا جریانــات سیاســی شناســنامه دار کشــور را در قالــب احــزاب تعریــف 

کنیــم.

در مجلــس طرحــی بــرای اصــالح فرآینــد برگــزاری تجمعــات قانــوین 
در حــال پیگیــری اســت

ــرای  ــازوکاری را ب ــه س ــه چ ــه اینک ــخ ب ــس در پاس ــده مجل ــن نماین ای
اجــرای ایــن اصــل مناســب میدانــد بــه طرحــی کــه در مجلــس شــورای 
اســامی در حــال تدویــن اســت اشــاره کــرد و گفــت: مــا در ایــن قانونــی 
ــاده  ــی آن آم ــای اصل ــت و چهارچوب ه ــدن هس ــه ش ــال تهی ــه در ح ک

ــودن اســت. ــر اطــاع محــور ب شــده اســت، اصــل ب
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ــود کــه در بیــان مواجــه  علــی قشــقایی مدیــرکل دفتــر امــور امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران ســخنران بعــدی نشســت ب
ــاش از اجرایــی شــدن ایــن اصــل گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در بحــث  ــون اساســی و ارزیابی  ــا اصــل 27 قان حاکمیــت ب
جمهــوری اســامی و مبانــی آن، نقــش مــردم را یــک نقــش پررنــگ و واقعــی می بینیــم. در نــگاه رهبــری و امــام نیــز مــردم پایــه 
ــه ای کــه حضــور و در وســط میــدان بــودن مــردم موضوعیــت پیــدا می کنــد. امــا  ــه گون مقبولیــت و مشــروعیت نظــام هســتند ب
مســئله  اینســت کــه چــرا ایــن اصــل در طــول ایــن 4۳ ســال بــه درســتی محقــق نشــده و تبلــور پیــدا نکــرده؟ یــک دلیــل شــاید 

ایــن باشــد کــه ســاز و کارهــای اجرایــی ایــن اصــل متناســب بــا ســاختار و فرهنــگ جمهــوری اســامی طراحــی نشــده اســت.
 

وی دربــاره مــدل مواجــه بــا اعتراضــات در ســایر کشــورها بیــان کــرد: در ســاختارهای سیاســی عمــده کشــورها، غیــر از کشــورهای 
کمونیســتی و کشــورهای دیکتاتــوری ســلطنتی؛ فضــای کار نظــام از دولــت کامــًا جــدا وی ادامــه داد: البتــه مــا نمــی توانیــم بحــث 
تجمعــات در جمهــوری اســامی را بــا تجمعــات نظــام لیبــرال دموکراســی مقایســه کنیــم. مــا بــرای اجرایــی شــدن ایــن اصــل یــک 

روش بومــی و خــاص جمهــوری اســامی طراحــی نکردیــم. 
 

قشــقایی در ادامــه و بــه عنــوان دومیــن چالــش عــدم اجرایــی شــدن ایــن اصــل و بــه حاشــیه رفتــن تجمعــات و اعتراضــات مردمــی 
افــزود: مــا در دهــه 60 چنــد مولفــه داریــم در رفتــار حاکمیــن و رســانه هــا و مــردم شــکل میگیــرد. وقتــی مــا چهارچــوب قانــون 
اساســی را قــرار میدهیــم تبییــن نمیشــود کــه مــا در کشــور بایــد بــر اســاس آن عمــل کنیــم. احــزاب مختلــف بــر اســاس منفعــت 
گفتنــد فــان اصــل بایــد بــزرگ یــا کوچــک شــود و حتــی در زمانــی الیحــه دادنــد کــه دو اصــل قانــون اساســی تغییــر داده شــود.
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او بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ رســانه ها در ســامان دهی بــه اعتراضــات و مطالبــات مردمــی گفــت: نکتــه دیگــر اینکــه رســانه هــای 
مــا در دهــه 60 کامــا بــاز عمــل میکردنــد و فضــای بــاز گفتمانــی را رقــم میزدنــد. یعنــی مردمــی کــه میخواســتند بیایینــد در 
کــف خیابــان و اعتــراض کننــد میدیدنــد کــه نماینــده آنهــا در تلویزیــون دارد حــرف میزنــد و مــردم ضــرورت ایــن را کــه در کــف 
خیابــان حضــور پیــدا کننــد نمیدیدنــد. چیــزی کــه رهبــری در طــول ایــن ســی ســال خیلــی بــه آن اشــاره کردنــد جریــان کرســی 

آزاداندیشــی بــود کــه روش ابــزاری بــرای حــرف زدن مــردم دریــک قالــب منطقــی بــود و متاســفانه انجــام نشــد.
قشــقایی علــت حاکمیتــی شــدن و بــه حاشــیه رفتــن تجمعــات صنفــی را عــدم طراحــی ســازوکار قانونــی و عــدم پاســخگویی دقیــق 
بــه ایــن مطالبــات دانســت و گفــت: مــا در طــول یــک ســال و نیــم اخیــر در اســتان تهــران در دولــت جدیــد تجمعــات اقتصادپایــه 
در موضوعــات مختلــف و فراوانــی داشــتیم. حاکمیــت نســبت بــه ایــن تجمعــات صنفــی، علیرغــم اینکــه غیرقانونــی بــود ولــی اجــازه 
مــی داد کــه مــردم جمــع شــوند و حرفشــان را بزننــد. امــا مســئله ایــن بــود کــه پاســخگویی بــه ایــن تجمــع صنفــی بــه معنــای 

اقنــاع مــردم اتفــاق نیفتــاد.

5

در دهه 60
 سخنان مردم معرتض

در تلویزیون 
پخش یم شد



حــزیب  و  صنــی  مجموعــه  هیــچ  گذشــته  نیــم  و  ســال  یــک  در   
درخواست رمسی مجوز تجمع نداده است!

علــی قشــقایی ادامــه داد: در طــول ایــن ســالها بحــث عــدم صــدور مجــوز 
نبــوده بلکــه عــدم درخواســت مجــوز بــوده اســت. یعنــی در طــول یــک ســال 
ــچ  ــاده، هی ــاق افت ــران اتف ــه در ته ــی ک ــات صنف ــام تجمع ــر تم ــم اخی و نی
ــی حاضــر نشــده اســت درخواســت صــدور مجــوز  ــی و حزب ــه صنف مجموع
بدهــد حتــی بــرای کار صنفــی. دلیــل ایــن اتفــاق هــم ایــن اســت کــه حزبــی 
کــه درخواســت مجــوز میکنــد بایــد تبعــات برگــزاری را بپذیــرد. مثــا امنیت 

برگــزاری را قبــول کنــد و انتظامــات قــرار دهــد و برنامــه ریــزی کنــد.
 

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه ســازوکاری را بــرای اجرایــی شــدن اصل 
ــن اســت کــه دســتورالعمل  ــن ســازوکار ای ــد گفــت: اولی 27 مناســب میدان
ــردم  ــت و م ــردم نیس ــده م ــزب نماین ــد. ح ــر بکن ــل 27 تغیی ــی اص اجرای
هــم آنهــا را نماینــده خــود نمــی داننــد و دســتورالعمل اجرایــی هــم صــدور 
ــن  ــک آیی ــد ی ــا بای ــوط کــرده اســت. م ــه درخواســت حــزب من مجــوز را ب
نامــه اجرایــی داشــته باشــیم کــه بخشــی از مــردم هــم بتواننــد درخواســت 
صــدور مجــوز بدهنــد. ایــن هــم دو نکتــه دارد؛ یکــی دربــاره اصــل مجــوز کــه 
دوســتان میگوینــد آن را حــذف کنیــم. بــا وجــود برگــزاری تجمعــات زیــاد 
روزانــه در تهــران توســط اقشــار مختلــف و چالــش شــدید ترافیکــی در شــهر، 

صــدور مجــوز ضــروری اســت کــه نظــم ترافیکــی شــهر بــه هــم نخــورد.
وی ادامــه داد: دولــت قبــل ســه مــکان را بــرای اعتــراض مــردم پیــش بینــی 
کــرده بــود کــه مشــکات اجرایــی و ترافیکــی را نداشــته باشــد. امــا مســئله 
ایــن اســت کــه بســیاری از اعتراضــات، میخواهــد مقابــل ســاختمان و محلــی 
ــرد  ــدان کارک ــه چن ــه نقط ــردن آن س ــخص ک ــوند و مش ــزار ش ــاص برگ خ
ــدارد و مــردم اســتقبال نمــی کننــد. نکتــه بعــد هــم اجــازه دادن  مثبتــی ن
برگــزاری تجمعــات مذهبــی و نزدیــک بــه حاکمیــت در هــر مکانــی در شــهر 

اســت. ایــن رفتــار موجــب دوگانــه ســازی شــده اســت.

6 رویداد



اندیشکده حکرماین رشیف

سخت گیرانه ترین رویکرد را برای برگزاری تجمعات قانوین داریم
محمدرضــا شمســا کارشــناس مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نیــز در تفســیر 
ــی  ــک مفهوم ــه ی ــن اصــل ب ــت: ای ــون اساســی گف ــاره اصــل 27 قان ــود درب خ
اجرایــی شــده و بــه یــک مفهومــی اجرایــی نشــده اســت. ایــن اصــل بــه واســطه 
اینکــه بیــن دو حــق مطالبــات مــردم و امنیــت جامعــه قــرار گرفتــه حتمــا بایــد 
ــن  ــازوکار و ایی ــن س ــه ای ــود. البت ــی ش ــرای آن طراح ــرای اج ــازوکارهایی ب س
نامــه هــای نوشــته شــده بــه واســطه نــگاه مجــوز محورانــه اش، بیــش از اینکــه 
بســتری بــرای اجرایــی شــدن اصــل بــوده باشــد مانــع اجــرا بــوده اســت. در واقــع 
ــل  ــی در عم ــت ول ــوده اس ــه ب ــت مجوزمحوران ــن سیاس ــی همی ــت اعام سیاس

ممنوعیــت بــوده و اجــازه برگــزاری هیــچ تجمعــی داده نشــده اســت.
وی از عــدم بــاور بــه ایــن اصــل بــه عنــوان یــک حــق اصیــل بــرای مــردم بــه 
عنــوان مانعــی بــرای اجــرا شــدن ایــن اصــل گفــت و ادامــه داد: مــا بــه لحــاظ 
سیاســی نیــز کارکردهــای ایــن اصــل را متوجــه نشــدیم و بــه عنــوان یــک امــر 
تفننــی بــه آن نــگاه کردیــم. در دنیــا، قوانیــن مربــوط بــه تجمعــات بــه چندگونــه 
ــق  ــا ح ــت ه ــت و دول ــا آزاد اس ــی ه ــات و راهپیمای ــکا اجتماع ــت. در آمری اس
هیچگونــه قانونگــذاری ندارنــد. نــوع دیگــری از قانــون گــذاری همیــن اصــل 27 
قانــون اساســی ماســت کــه میگویــد برگــزاری تجمعــات آزاد اســت مگــر اینکــه 
مخــل مبانــی اســام و حمــل اســلحه باشــد و ایــن مــدل بیــان میکنــد کــه نیــاز 
ــه قانونگــذاری و طراحــی آییــن نامــه هــای اجرایــی هســت. امــا همیــن کــه  ب
هیــچ قانونــی بــرای اجرایــی شــدن اصــل نوشــته نمیشــود مویــد همیــن اســت 

کــه بــه ایــن اصــل بــاوری نبــوده اســت.
ــه،  ــوز محوران ــرد مج ــود دارد؛ رویک ــرد وج ــه رویک ــا س ــزود: در دنی ــا اف شمس
رویکــرد اطــاع محــور و رویکــرد نظــارت پســینی. ســخت گیرانــه تریــن حالــت 
همیــن رویکــرد مجوزمحــور اســت امــا در جمهــوری اســامی عمــا ممنوعیــت 
ــای  ــت ه ــزو صاحی ــوز ج ــدور مج ــت. ص ــده اس ــادر نش ــوزی ص رخ داده و مج
کمیســیون مــاده ده اســت. ایــن کمیســیون در قبــال دو اصــل 26 و 27 دو رفتــار 
ــادر  ــزاب ص ــکیل اح ــرای تش ــادی ب ــای زی ــل 26، مجوزه ــاوت دارد. در اص متف

ــی در اصــل 27، مجــوزی صــادر نمیشــود. میکنــد ول

محــدود کــردن تجمعــات اب اســتناد بــه اصــل 27 قانــون اســایس، ظلــم   
به اسالم است

ــم بســیار  ــن مبیــن اســام ارجاعــات و مفاهی ــا در دی ــه اینکــه م ــا اشــاره ب او ب
زیــادی در تاییــد و تاکیــد بــر حــق مــردم بــرای اعتــراض بــه حاکمیــت داریــم 
ــه اصــل 27  ــاره تجمعــات صحبــت کنیــم ب ــار میخواهیــم درب گفــت: مــا هــر ب
رجــوع میکنیــم درحالیکــه ایــن ظلــم بــه اســام اســت. مــا وقتــی بــه آیــات و 
ــی  ــی از مترق ــر یک ــی از منک ــروف و نه ــر مع ــوم ام ــم مفه ــگاه میکنی ــات ن روای
ــر  ــد در براب ــرد میتوان ــه ف ــت ک ــن اس ــده ای ــان کنن ــم اســت و بی ــن مفاهی تری

ــد. ــاد کن ــن بایســتد و انتق حاکمی

برگــزاری اعرتاضــات در چهارچــوب نظــام جمهــوری اســالیم نشــانه مــردم 
ساالری است

محمدرضــا شمســا اظهــار کــرد: در مــورد اعتراضــات اخیــر اینگونــه بیــان مــی 
شــود کــه چــون حــرف مــا نســبت بــه بخــش خاصــی از برنامــه هــای حاکمیــت 
شــنیده نمیشــود پــس اعتراضــات و مطالبــات را بــه ســمت اصــل نظــام میبریــم 
تــا ایــن حــرف مــا شــنیده شــود. امــا بایــد بدانیــم کــه برگــزاری اجتماعــات و 
اعتراضــات در چهارچــوب نظــام جمهــوری اســامی اتفاقــا نشــانه مــردم ســاالری 

و دموکراســی اســت.

7

برگزاری اعرتاضات در 
چهارچوب نظام جمهوری 

اسالیم نشانه مردم ساالری 
است



2عنوان فصل اول درج گردد
تنظیم گری اعرتاضات؛ از ایده ات اجرا



اندیشکده حکرماین رشیف

ــا اصــل 27 قانــون اساســی کــه براســاس آن، تشــکیل  ــه منظــور بررســی عملکــرد نظــام جمهــوری اســامی ایــران در برخــورد ب ب
اجتماعــات و راهپیمایی هــا بــه رســمیت شــناخته شــده، نشســتی بــا عنــوان »تنظیم گــری اعتراضــات: از ایــده تــا اجــرا«، بــا حضــور 
آقایــان محمــود عبــاس زاده مشــکینی، عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس و مدیــرکل سیاســی اســبق وزارت 
کشــور و ســیدمحمدهادی راجــی، قائم مقــام معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع(، 

در اندیشــکده حکمرانــی شــریف و بــه همــت باشــگاه تنظیم گــری ایــران برگــزار شــد.

 برای برگزاری یک راهپیمایی اعرتایض مساملت آمیز اب خأل قانوین مواجه هستیم
ــی ســازی اصــل 27  ــای اجرای ــدل ه ــن م ــس شــورای اســامی در تبیی ــردم مشگین شــهر در مجل ــده م ــاس زاده نماین ــود عب محم
قانــون اساســی در ادوار مختلــف بیــان کــرد: آیین نامــه ابتدایــی نوشــته شــده در مــورد ایــن اصــل، بــا توجــه بــه اینکــه در فضــای 
ــراد حاضــر در  ــکال اف ــه رادی ــا وجــود روی ــن ب ــی و همچنی ــای داخل ــا و درگیری ه ــا، توطئه ه ــه ترور ه ــا توجــه ب ــل انقــاب و ب اوای
دولــت آن زمــان نوشــته شــد، شــرایط بســیار زیــادی را بــرای برگــزاری یــک راهپیمایــی اعتراضــی مشــخص نمــوده؛ بــه نحــوی کــه 

برای برگزاری 
یک راهپیمایی 

اعرتایض مساملت 
آمیز اب خأل قانوین 

مواجه هستیم
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ایــن شــرایط بــه ســختی قابلیــت تحقــق را دارد. در مــواردی نیــز شــاهد ایــن هســتیم 
ــدود  ــادی را مح ــای زی ــوده و آزادی ه ــی ب ــون اساس ــاف قان ــه خ ــن آیین نام ــه ای ک

می کنــد.
وی ادامــه داد: مــا از آن ســال ها، دنبــال تغییــر قانــون احــزاب و تغییــر ایــن آیین نامــه 
ــب شــد و  ــس تصوی ــی پیش نویســی در مجل ــای روحان ــت آق ــم. در دول ــی بودی اجرای
ــه  ــه کار را ب ــد ک ــته ش ــرای آن نوش ــی ب ــه اجرای ــک آیین نام ــد از آن، ی ــال بع یکس
مراتــب ســخت تر می کــرد. یــک مــاه بعــد مصوبــه دیگــری را دولــت ابــاغ کــرد کــه 
مکان هایــی را در شــهر های مختلــف بــرای اعتراضــات مشــخص کــرد کــه آن هــم بــا 

رای دیــوان عدالــت اداری، ابطــال شــد.
 

بــرای  معتقدیــم کــه اعرتاضــات از اغتشاشــات جــدا هســتند ویل راهــی 
اعرتاض قانوین ایجاد منی کنیم

ایــن نماینــده مجلــس اظهــار داشــت: در کشــور مــا، در رابطــه بــا تجمعاتــی کــه بنــا 
ــرای دولــت  داشــته انتقــادی بــه سیاســت های حاکــم اعــام و در واقــع تکلیفــی را ب
و حاکمیــت ایجــاد کنــد، بــر خــاف تجمعاتــی کــه در حمایــت از نظــام یــا متعلــق 
بــه یــک طیــف فکــری خــاص بــوده، دچــار تنــگ نظــری شــدیم و محدودیت هایــی 
ایجــاد کردیــم و متأســفانه ایــن امــر بــه یــک رویــه تبدیــل شــده اســت. حتــی دولــت 
ــرای  ــد، کاری ب ــر کار آم ــزاب س ــو و آزادی اح ــعار گفتگ ــا ش ــه ب ــم ک ــات ه اصاح

ــداد. ــن قانون هــا انجــام ن ــه ای مــدون کــردن و ســاماندهی ب

اعرتاضات از 
اغتشاشات جدا 

هستند ویل راهی 
برای اعرتاض قانوین 

ایجاد منی کنیم.
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اندیشکده حکرماین رشیف

ــی،  ــای قانون ــتفاده از فراغ ه ــا اس ــود ب ــاید بش ــزود: ش ــکینی اف ــاس زاده مش عب
ایــن مجوز هــا را بــه رســمیت شــناخت امــا ســؤال اینجاســت کــه اگــر در ایــن 
ــه  تجمعــات اتفاقــی افتــاد، مســئول آن کیســت؟ مســئول امنیتــی شــهر نیــز ب
دلیــل احتمــال پیــش آمــدن مشــکات، ســراغ آن فراغ هــای قانونــی نمــی رود و 

ــون مشــخص شــود. ــد کــه قان منتظــر می مان
مدیرسیاســی اســبق وزارت کشــور و دبیــر اســبق کمیســیون مــاده 10 احــزاب 
بیــان کــرد: در ایــن اعتراضــات اخیــر بــا وجــود بیــان اهمیــت جــدا شــدن خــط 
اعتــراض از اغتشــاش، امــا همچنــان شــاهدیم کــه قانــون مشــخصی بــرای بیــان 
اعتراضــات وجــود نــدارد؛ مجلــس و دولــت و همــه در ایــن غفلــت مقصر هســتیم 
و بایــد ایــن تعلــل را جبــران کنیــم. بهتریــن پاســخ برای امیــدوار ســاختن مــردم 
در ایــن شــرایط، درک گایه هــای مــردم و اقــدام بــرای تســکین و درمــان ایــن 

گایــه هاســت و طراحــی ایــن قانــون اعتراضــات یکــی از ایــن اقدامــات اســت.
 

یــی از مصادیــق ابرز امــر بــه معــروف و هنــی از منکــر نســبت بــه دولــت، 
برگزاری راهپیمایی است

ــه  ــت جمهوری ک ــی ریاس ــت حقوق ــام معاون ــی، قائم مق ــیدمحمدهادی راج س
ســخنران دیگــر ایــن نشســت بــود ضمــن تاییــد وجــود خاهــای قانونــی بیــان 
کــرد: مــا بــرای برگــزاری تجمعــات، قانــون تفســیری کــه شــرایط برگــزاری را بــه 
تفصیــل بیــان کنــد، نداریــم و از ایــن جهــت ایــن خــأ قانونــی کامــًا درســت 

و بــه جاســت.
وی ادامــه داد: اصــل هشــت قانــون اساســی بیــان می کنــد کــه امــر بــه معــروف 
ــر  ــرای آن ســه حــوزه را ذک ــی اســت و ب ــک تکلیــف همگان و نهــی از منکــر ی
می کنــد کــه شــامل مــردم نســبت بــه مــردم، مــردم نســبت بــه دولــت و دولــت 
نســبت بــه مــردم اســت. بــه نظــر یکــی از مصادیــق بــارز ایــن اصــل، برگــزاری 
تجمعــات و راهپیمایــی هاســت. حکومــت مــا، بــا توجــه بــه ایــن اصــل قانونــی 
و همچنیــن تأکیــدات زیــاد دینــی بــر اهمیــت ایــن بحــث، بایــد پیگیــر قانــون 
ــم  ــی ه ــه قانون ــم ک ــرض کنی ــر ف ــی اگ ــات باشــند و حت ــرای تجمع مناســب ب

نیســت، ایــن اصــل را بــه رســمیت بشناســیم و بــه آن ملتــزم باشــیم.

یی از مصادیق ابرز 
امر به معروف و هنی از منکر 
نسبت به دولت،
برگزاری راهپیمایی است

معاونــت حقــویق ریاســت جمهــوری پیش نویــس قانــون برگزاری 
اعرتاضــات مســاملت آمیــز را آمــاده یم کند
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 معاونــت حقــویق ریاســت جمهــوری پیــش نویــس قانــون برگزاری 
اعرتاضــات مســاملت آمیــز را آمــاده یم کند

وی دربــاره فرآیندهایــی کــه بــرای تدویــن قانــون مربــوط بــه اصــل 27 
انجــام شــده بیــان کــرد: بــا اینکــه مســئولیت اجرایــی قانــون اعتراضــات 
بــا وزارت کشــور اســت امــا بــه ســبب وجــود ابعــاد حقوقــی ایــن قانــون، 
از هشــت مــاه پیــش در معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری مطالعاتــی 
شــروع شــده کــه پیش نویســی بــرای ایــن قانــون نوشــته شــود. 
ــا همــکاری  ــده ب ــی فراخــوان  ای ــات مختلفــی انجــام شــده و حت اقدام
پژوهشــگاه شــورای نگهبــان زده شــده تــا  ایده هــای مختلــف بیــان 
شــود و قانــون بــه نحــو درســت و کاملــی نوشــته شــود. بــرای 
ــیم  ــته باش ــی داش ــن قانون ــل 27 مت ــورد اص ــه در م اینک

بایــد بــه ابعــاد مختلــف توجــه کنیــم.
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــد اول، ب ــه داد: بُع ــی ادام راج
حــق ایــن اعتراضــات و برگــزاری تجمعــات اســت 
ــود  ــق وج ــن ح ــرای ای ــی ب ــای قانون ــا چارچوب ه ام
دارد. چهارچوب هــای ایــن قانــون کــه در خــود قانــون 
اساســی بــه آن هــا اشــاره شــده بــه دو دســته تقســیم 
می شــود کــه یکــی ناظــر بــه اصــل برگــزاری تجمعــات 
ــر تجمــع چــه ضوابطــی  ــه ه ــد ک اســت و اشــاره می کن
ــط  ــد فق ــط نبای ــن ضواب ــورد ای ــد. در م ــته باش ــد داش بای
ــم بلکــه ســایر اصــول موجــود در  ــه کنی ــه اصــل 27 مراجع ب
ــور  ــه ط ــد. ب ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــد م ــز بای ــی نی ــون اساس قان
ــد در  ــه بای ــود ک ــر می ش ــرایطی ذک ــول 4 و ۹ و 177 ش ــال در اص مث

ــود. ــاظ ش ــی لح قانون نویس
قائــم مقــام معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری افــزود: دســته دیگــر 
ــی در  ــه یک ــت ک ــزاری اس ــوه برگ ــا نح ــط ب ــای مرتب ــم چارچوب ه ه
ــون  ــل 40 قان ــری اص ــت و دیگ ــاح( هس ــل س ــل 27 )حم ــود اص خ
اساســی اســت کــه بــه افــراد اجــازه نمی دهــد اعمــال حــق خویــش را 
وســیله اضــرار بــه حــق غیــر یــا تجــاوز بــه امــوال عمومــی قــرار دهــد.

بعیض تجمعات 
رصفًا کایف 

است اطالع 
داده شوند و 
برخی نیاز به 
صدور مجوز 

دارند

12 رویداد

بعضــی تجمعــات صرفــاً کافــی اســت اطــاع داده شــوند و برخــی نیــاز 
بــه صــدور مجــوز دارنــد

ــی  ــت حقوق ــه در معاون ــدی ک ــورد فراین ســیدمحمدهادی راجــی در م
ــت  ــه در معاون ــزی ک ــت: چی ــار داش ــت اظه ــورد اس ــم خ ــال رق در ح
ــات  ــورد تجمع ــیم بندی در م ــک تقس ــت ی ــا هس ــر م ــی مدنظ حقوق
ــاص  ــداد خ ــک تع ــر ی ــه زی ــی ک ــه تجمعات ــه ک ــن گون ــه ای ــت. ب هس
ــی  ــون اساس ــول قان ــا اص ــی ب ــا مغایرت ــوع آن ه ــتند و موض ــراد هس اف
ــه جهــت تأمیــن  ــدارد صــرف اطــاع دادن آن تجمــع کــه آن هــم ب ن
امنیــت نیــروی انتظامــی و ســایر شــرایط اجرایــی اســت، کافــی باشــد 
و نیــاز بــه مجــوز نداشــته باشــد. مکان هایــی نیــز بــرای ایــن تجمعــات 
ــی و  ــرایط امنیت ــاظ ش ــا لح ــهر ها و ب ــت ش ــا جمعی ــب ب ــد متناس بای

ــود. ــی ش ــه پیش بین ــی جامع عموم
ــات  ــزاری تجمع ــون برگ ــس قان ــه پیــش نوی ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
اعتراضــی مســالمت آمیــز ادامــه داد: اگــر پــس از اطــاع دادن، 
نهاد هــای مســئول بــه تشــخیص برســند کــه ایــن تجمــع، نیــت و غرض 
دیگــری دارد می توانــد بــا اســتدالل های متقــن، مانــع برگــزاری شــوند. 
ــی  ــد، پیش بین ــا را ندارن ــن ویژگی ه ــه ای ــر ک ــات دیگ ــورد تجمع در م
مــا ایــن اســت کــه ســامانه ای طراحــی شــود و افــراد اطاعــات تجمــع 
ــدت  ــک م ــد و مرجــع مشــخصی آن را در ی ــام کنن ــورد نظــر را اع م
زمــان مشــخص بررســی کنــد. البتــه ویژگی هایــی کــه بایــد بــر اســاس 
آن هــا هــر تجمــع بررســی شــود بایــد در قانــون بــه روشــنی بیان شــود. 
اگــر اعــام نظــری رخ نــداد بــه منزلــه صــدور مجــوز اســت ولــی اگــر 
مخالفتــی وجــود دارد، دلیــل مخالفــت بــه روشــنی اعــام شــود. بعضــی 
از ایــن مخالفت هــا ناظــر بــه محتــوا و بعضــی ناظــر بــه شــکل اجرایــی 
ــن  ــن قوانی ــامل ای ــز ش ــات نی ــی از تجمع ــود. برخ ــد ب ــا خواه تجمع ه
ــوند.  ــز اداره می ش ــی آن مراک ــن داخل ــا قوانی ــق ب ــوند و مطاب نمی ش
ــا  ماننــد تجمعاتــی کــه در دانشــگاه ها برگــزار می شــود کــه منطبــق ب

ــد. ــگاه می باش ــود دانش ــی خ ــن داخل قوانی
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ــه گــزارش روابــط عمومــی اندیشــکده حکمرانــی شــریف، اولیــن نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی مســاله  ب
ــاتید  ــا حضــور اس ــه و سیاســت« ب ــا موضــوع »مســآله دانشــگاه در نســبت جامع ــز 1401 ب شناســی اعتراضــات پایی

ــه اندیشــه ورزان برگــزار شــد. ــی شــریف و خان ــه همــت اندیشــکده حکمران دانشــگاه و نخبــگان ب

دکتــر ســید محمدصــادق امامیــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر در خصــوص اهــداف شــکل گیــری ایــن 
نشســت گفــت: عــدم ورود نهادهــای اندیشــکده ای و دانشــگاهی درخصــوص اتفاقــات اخیــر غیرقابــل توجیــه  اســت و 
ادامــه داد مشــکل اساســی در هنــگام بــروز مســایل امنیتــی، سیاســی، اجتماعــی نداشــتن نهادهــای سیاســت پژوهــی 

و تولیــد کننــده تحلیل هــای سیاســتی در ایــن حــوزه هــا اســت.
وی بــا  بیــان اینکــه اتفاقــات اخیــر ســبب طــرح ســواالتی جــدی در خصــوص کارکــرد دانشــگاه شــد، اظهــار داشــت: 
اندیشــمندان پــس از ایــن وقایــع مــی پرســند آیــا آنچــه در ایــن اتفاقــات دیــده شــد نتیجــه طبیعــی کارکــرد دانشــگاه 
اســت یــا یــک اتفــاق غیــر قابــل محاســبه و علــی حــده ای بــوده اســت. لــذا در ایــن نشســت تــاش مــی کنیــم بــه 

پاســخ ایــن ســواالت بپردازیــم.

  کارکرد دانشگاه تربیت کارمند برای بروکرایس مدرن است
یاســر خوشــنویس، پژوهشــگر حــوزه علــم و فنــاوری بــه شــکل گیــری دانشــگاه مــدرن اشــاره کــرد و گفــت: دانشــگاه مــدرن حاصــل یــک 

نــوع فکــر کــردن بــه معرفــت و بــروز و ظهــور آن اســت.
وی ادامــه داد: در دوران پهلــوی بــرای حرکــت بــه ســمت مدرنیتــه دانشــگاه بــه ایــران آورده شــد امــا پذیــرش و شــکل گیــری ســوژه در 
ایــران اتفــاق نیفتــاد. از ابتــدا دانشــگاه بــرای جــای دیگــری بــوده و در ایــران بــا یــک مــدل و ســاز و کار جدیــد کــه بــه مرجعیــت اهمیــت 

مــی دهــد و شــیوه کنــش آن سلســله مراتبــی اســت، شــناخته شــد.
ایــن پژوهشــگر حــوزه علــم و فنــاوری کارکــرد دانشــگاه را تربیــت کارمنــد بــرای بروکراســی مــدرن دانســت و گفــت: در جمهــوری اســامی 

ایــن کارکــرد بــه ســمت دانــش پــروری رفتــه اســت.

  دستگاه رمسی کشور دانشگاه را هتدید یم داند
محمدحســین بادامچــی عضــو هیــات علمــی موسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه 
رابطــه سیاســت دینــی و عقــل و علــم پروبلماتیــک اســت گفــت: علــوم انســانی بایــد در سیاســت گذاری مشــارکت کنــد ولــی در ایــران 

چنیــن نیســت.

علوم انساین 
ابید در سیاست گذاری 

مشارکت کند ویل در ایران 
چنین نیست

اندیشکده حکرماین رشیف15



دانشگاه در نظام دانش قدرت جمهوری اسالیم
جای تعریف شده ای ندارد
 و در این صورت روزبه روز جایگاهش
به تعابیر حاشیه ای 
و غیر رمسی یم رود
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ــه تنهــا دانشــگاه  ــران ن او ادامــه داد: نظــام جمهــوری اســامی ای
ــه  ــد و ب ــد مــی دان ــه رســمیت نمی شناســد بلکــه آن را تهدی را ب
آن بــی اعتمــاد اســت. در نظــام دانــش قــدرت جمهــوری اســامی 
جــای تعریــف شــده ای نــدارد و در ایــن صــورت روزبــه روز 

ــی رود. ــر رســمی م ــر حاشــیه ای و غی ــه تعابی جایگاهــش ب
بادامچــی اضافــه کــرد: در طــی 4 دهــه اخیــر دانشــگاه در طــرح 
سیاســی نظــام جمهــوری اســامی باموضــوع اســت. در چارچــوب 
کلــی گفتمــان دینــی مســئله عقانیــت علمــی رفــع و رجوع نشــده 
ــی  ــوع گفتارهای ــم و عقانیــت علمــی و هــر ن و عمــا مســئله عل
کــه برآمــده از منطــق علمــی باشــه را نمــی توانــد بپذیــرد و آن را 
غــرب زدگــی و گفتارهــای ناخالــص و اضافــی صــورت بنــدی مــی 

کنــد و سیســتم امنیتــی فعــال مــی شــود.

 دانشگاه بسرت تغییرات اجمتاعی را ایجاد یم کند
مرتضــی زمانیــان عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر کارکــرد 
اجتماعــی را کارکــرد اصیــل دانشــگاهی دانســت و گفــت: پدیــده 
ــک  ــب از ی ــا تخری ــی ی ــای اجتماع ــادل ه ــی، تع ــای اجتماع ه
تعــادل و حرکــت بــه ســمت تعــادل دیگــر اســت و دانشــگاه مــی 

ــد باعــث شــکل گیــری پدیــده هــای اجتماعــی شــود. توان
او اضافــه کــرد: مجموعــه آدم هــای دانشــگاهی کمتریــن وابســتگی 
را بــه وضــع موجــود و بیشــترین احتمــال تغییــر باورهــا و ذهنیــت 
ــده را در  ــات دهن ــش ثب ــد نق ــی توان ــگاه نم ــد. دانش ــا را دارن ه
ــگاه  ــت. دانش ــر دادن اس ــرای تغیی ــد و ب ــته باش ــات داش موضوع
ــی دارد و از اینــرو نقطــه انتشــار  در بســتر اجتماعــی شــبکه خوب
خوبــی بــرای پدیــده هــا در کل کشــور اســت و ســبب بسترســازی 

شــبکه هــای اجتماعــی مــی شــود.

 کارکرد سیایس و اجمتاعی فعیل دانشگاه به علت توده ای بودن آن است
بهــاره آرویــن عضــو هیــات علمــی گــروه جامعــه شناســی دانشــگاه تربیــت بــا بیــان اینکــه 
کارکــرد اصلــی دانشــگاه آمــوزش و پژوهــش بــه معنــای تولیــد علــم اســت گفــت: عــدم 
ــه دلیــل بیمــاری عمومــی بروکراســی در ایــران اســت. در  اســتقال ســازمان دانشــگاه ب
ــن  ــر ای ــی اگ ــراس داشــت حت ــه ه ــی جامع ــت از تشــکل یافتگ ــم دول ــوی ه دوران پهل

تشــکل یافتگــی صنفــی بــود.
آرویــن بیــان کــرد: جمهــوری اســامی نــه تنهــا دانشــگاه کــه حتــی تجمــع چنــد کارگــر 
و معلــم را نیــز بــه مثابــه تهدیــد مــی بینــد و ایــن موضــوع بــه ســازوکارهای سیاســی مــا 
در ایــران بــر مــی گــردد و ربطــی بــه نظــام جمهــوری اســامی نــدارد و در زمــان پهلــوی 
هــم همینطــور بــود و ایــن مــوارد وجــه عــام نظــام هــای سیاســی و اجتماعــی در کشــورها 
هســتند کــه وقتــی شــکل ســازمانی یــا بروکراتیــک پیــدا مــی کننــد، دچــار بیمــاری مــی 

شــوند کــه دانشــگاه هــم جــز همیــن ســازمان هــا اســت.
ــی دانشــگاه را  ــرد سیاســی اجتماع ــگ کارک ــل پررن ــان دلی ــتاد دانشــگاه در پای ــن اس ای
تــوده ای بــودن دانشــگاه دانســت و گفــت: ادامــه تحصیــل و ورود بــه دانشــگاه در ایــران 
ــزی خاصــی دانشــگاه  ــه ری ــدون طراحــی و برنام ــار و ب ــک اختی ــه ی ــزام اســت ن ــک ال ی
نهــاد میانجــی ورود افــراد از خانــواده بــه جامعــه شــد و همیــن موضــوع کارکــرد اجتماعــی 

دانشــگاه را محقــق مــی کنــد.

عدم استقالل سازمان دانشگاه
به دلیل بیماری عمویم بروکرایس در ایران است. 
در دوران هپلوی هم
 دولت از تشکل یافتیگ جامعه هراس داشت
 حیت اگر این تشکل یافتیگ صنی بود
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5عنوان فصل اول درج گردد
 چیسیت و چرایی برخی انهنجاری ها در

تجمعات اخیر
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اندیشــکده حکمرانــی شــریف، نشســت »چیســتی و چرایــی برخــی 
ــا حضــور دکتــر ســجاد صفــار هرنــدی مدیــر و عضــو هیــات علمــی  ناهنجاری هــا در تجمعــات اخیــر« ب
پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی و دکتــر بهــاره آرویــن هیــأت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس و عضــو 

ســابق شــورای شــهر تهــران برگــزار شــد.

ــردن ادبیــات »رکیــک« در اعتراضــات،  ــه کارب ــاره چرایــی ب بهــاره آرویــن در ابتــدای ســخنان خــود درب
ــش  ــک را ثمربخ ــات رکی ــتفاده از ادبی ــی اس ــات یعن ــه اعتراض ــن جنب ــند ای ــن بپرس ــر از م ــت: اگ گف
ــک در  ــات رکی ــکل از کلم ــرد و ش ــن کارب ــق ای ــه مواف ــت از دو جنب ــم گف ــر؟، خواه ــا خی ــد ی می دانی
شــعارهای اعتراضــات نیســتم؛ اول آنکــه ایــن را شــکلی ازخشــونت کامــی می دانــم کــه فاصلــه چندانــی 
ــن  ــر ای ــم. از ســوی دیگ ــرد خشــونت فیزیکــی را ثمربخــش نمی دان ــدارد و کارب ــا خشــونت فیزیکــی ن ب
جنبــش محوریــت خــود را بــر مبنــای زنــان قــرار داده در حالــی کــه ایــن ادبیــات رکیــک مشــخصا ســالها 

ــرد. ــد می ک ــه را بازتولی ــتی زنان ــه فرودس ــد ک ــتفاده می ش ــه هایی اس ــی کلیش ــرای بازنمای ب
 

  اعرتاضات اخیر بیشرت منایش اعرتاض است ات خود اعرتاض
ــن اعتراضــات اســت،  ــرد ایــن کلمــات و ادبیــات رکیــک ضــد اهــداف اولیــه ای ــا بیــان اینکــه کارب وی ب
ادامــه داد: فــارغ از اینکــه موافــق یــا مخالــف ایــن ادبیــات باشــیم، ســوال ایــن اســت کــه چطــور ایــن امــر 
امــکان پذیــر شــده؟ چگونــه رخ داده اســت؟ و چــه عللــی باعــث شــکل گیــری آن شــد؟ دربــاره چرایــی 
شــکل گیــری ایــن ادبیــات رکیــک بایــد گفــت آیــا موضــوع گشــت ارشــاد کــه نقطــه آغــاز ایــن اعتراضــات 

بــود، همیــن حالــت را بــرای جمهــوری اســامی نداشــت؟

 نظام جمهوری اسالیم
در عرصه اقدامات منادین

پیشگام بوده است
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عضــو ســابق شــورای شــهر تهــران تصریــح کــرد: نظــام جمهــوری اســامی در عرصــه اقدامــات نمادیــن پیشــگام بــوده اســت و بخــش زیــادی از سیاســت فرهنگــی 
جمهــوری اســامی در حفــط نمادهــا پیــش رفتــه اســت و تــاش زیــادی شــده تــا ایــن نمادهــا نمایــش داده شــده و همراهــی جــذب کننــد. امــا مــی تــوان پرســید 

گشــت ارشــاد بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای نظــام بــرای حفــظ نمادهــا، چقــدر در جامعــه همراهــی داشــته اســت؟
آروین ادامه داد: اعتراضات اخیر بیشتر نمایش اعتراض تا خود اعتراض است و »وایرال« شدن در آن نیز خیلی مهم است.

 جمهوری اسالیم 
پیشگام در نزاع بر 

رس منادها است
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 جمهوری اسالیم پیشگام در نزاع بر رس منادها است
وی در خصــوص برخــی از اقدامــات نمادیــن ایــن اعتراضــات گفــت: اینکــه مثــا در مــدارس 
ــه  ــارزه را در عرص ــراد مب ــن اف ــت. ای ــن اس ــارزه نمادی ــن مب ــد ای ــاره می کنن ــی را پ عکس
ــر ســر نمادهــا، خــود نظــام جمهــوری  ــزاع ب ــد کــه پیشــگام ایــن ن نمادیــن پیــش می برن
اســامی بــوده اســت و از ایــن رو اســت کــه افــراد تصــور می کننــد ایــن کار خیلــی ثمــر 

بخــش اســت.
ــردن« در  ــر ک ــات کلمــه »تظاه ــی اوق ــار داشــت: خیل ــأت علمــی دانشــگاه اظه عضــو هی
ــه روزه خــواری  ــر ب ــج آن تظاه ــه اســتفاده رای ــت ک ــرار می گرف ــورد اســتفاده ق ــه م جامع
ــه روزه  ــردن ب ــر ک ــن تظاه ــا ای ــن ب ــت م ــوری اســامی می گف ــام جمه ــوال نظ ــود. معم ب
خــواری مشــکل دارم  و تظاهــر بــه ایــن کار اســت کــه بــه بازداشــت ختــم می شــود. از ایــن 
رو مبــارزه بــا آن در همیــن ســطح اتفــاق می افتــد. افــراد در اعتراضــات عینــا ایــن را عکــس 
برگــردان می کننــد. شــاید بــه لحــاظ واقعــی اتفــاق ویــژه ای نیافتــاده باشــد امــا آنچــه زیــر 

ســوال رفتــه حفــظ ظاهــر اســت.

ــوده  ــرتاض ب ــن اع ــه منادی ــده جنب ــکل دهن ــرتی ش ــگ تویی ــیل و فرهن ــکاف نس   ش
است

آرویــن دربــاره دلیــل مبــارزات در عرصــه نمادیــن گفــت: چرایــی آن بــه اتفاقــی کــه بــرای 
ــود  ــه خ ــه اعتراضــات نســلی ب ــزی ک ــد رخ داده و در تمای ــری« نســل جدی ــه پذی »جامع
ــد  ــه بع ــتادی ها ب ــه هش ــاد و ده ــه هفت ــه دوم ده ــل نیم ــردد. نس ــاز می گ ــد ب می گیرن
ــر  ــی متکث ــا خیل ــری اینه ــای جامعه پذی ــده اند و فض ــر ش ــری جامعه پذی ــای دیگ ــا فض ب
ــه  ــرد جامع ــل آن، کارک ــی قب ــامی و حت ــوری اس ــه در جمه ــا مدرس ــت. اتفاق ــوده اس ب
پذیــری داشــت. در نســل های جدیدتــر فقــط خانــواده، رســانه و مدرســه ابزارهــای جامعــه 
پذیــری نبودنــد و بــا ورود اینترنــت جامعــه پذیــری بــه کل متمایــز می شــود. وجــه دیگــر 
اعتراضــات اخیــر پررنــگ بــودن شــبکه مجــازی اســت کــه توییتــر فارســی عمــده تریــن 

شــبکه ای اســت کــه مــوج اعتراضــی را دارد.

شکاف نسیل و فرهنگ توییرتی 
شکل دهنده جنبه منادین 

اعرتاض بوده است
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 ایــن جامعــه شــناس افــزود: اگرچــه ایــن جنبــش اعتراضــی، »انقــاب« 
ــای ســبک  ــع محدودیت ه ــر رف ــا جنبــش گســترده ای ناظــر ب نیســت ام
ــن  ــز ای ــر نی ــوی دیگ ــت و از س ــد داش ــه خواه ــه ادام ــت ک ــی اس زندگ
ــی  ــه زندگ ــده در عرص ــز و پراکن ــر متمرک ــکال غی ــیار اش ــش بس جنب

ــت. ــخت اس ــا آن س ــیک ب ــه کاس ــه مقابل ــره ای دارد ک روزم
ــوری  ــه نظــام جمه ــه مواجه ــن پرســش ک ــا طــرح ای ــان ب ــن در پای آروی
اســامی بــا کســانی کــه غیــر مذهبی انــد چــه بــوده اســت؟، گفــت: ایــن 
ــده  ــی را نادی ــر مذهب ــوان قش ــه نمی ت ــده اند. بل ــه ش ــده گرفت ــراد نادی اف
ــه  ــده گرفت ــا را نادی ــر مذهبی ه ــا نظــام جمهــوری اســامی غی ــت ام گرف
ــه  ــت و ب ــرده اس ــامی ک ــوری اس ــام جمه ــن کار را نظ ــن ای ــت. عی اس
محــض آنکــه کســی متمایــز رفتــار کــرده، گفتــه: »ایــن از مــا نیســت«.

 
 صفار هرندی: سفید شویی زشیت ها، اقدام غلطی است

ــکده  ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــر و عض ــدی مدی ــار هرن ــجاد صف س
فرهنــگ و هنــر اســامی نیــز در ایــن میزگــرد بــا تاکیــد بــر آنکــه تحلیلــی 
کــه در خدمــت کاســتن زشــتی امــر زشــت باشــد و آن را ســفید شــویی 
کنــد، از نظــر مــن نادرســت اســت، تصریــح کــرد: آنچــه شــاهد هســتیم 
بســیار دور از میانگیــن هــا، حداقــل هــای فرهنگــی و اخاقــی و خانوادگــی 

مــا اســت.
 

اعتراضات اخیر دغدغه پیوستن دیگران به خود را ندارد
ــا و  ــت: جنبش ه ــار داش ــش اظه ــن جنب ــی ای ــاد فرهنگ ــاره ابع وی درب
ــد، دعــوت می کننــد و صحنــه  حرکــت هــای اعتراضــی حــاوی دعــوت ان
عمومــی را فــرا می خواننــد بــرای اینکــه بــه آنهــا بپیوندنــد. امــا یکــی از 
ویژگــی هــای ایــن حرکــت، ایــن اســت کــه ایــن حرکــت چنــدان دعــوت

 در ابتــدای دهــه ۹0 صورت بنــدی داشــتیم کــه جهــان در مجمــوع جــای 
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ــه  ــدارد بلک ــود را ن ــه خ ــران ب ــتن دیگ ــه پیوس ــا دغدغ ــه تنه ــدارد و ن  ن
ــی  ــا مذهب ــه م ــی از جامع ــل توجه ــش قاب ــد. بخ ــم نمی کن ــتقبال ه اس
هســتند و اعتقــادات مذهبــی و ســبک زندگــی مذهبــی دارنــد. رفتارهایــی 
کــه ایــن بخــش را در مقابــل ایــن حرکــت قــرار دهــد به ضــرر ایــن حرکت 
و دعــوت اســت، بــا ایــن حــال چنیــن دغدغــه ای نیــز وجــود نــدارد. فراتــر 
از اینهــا مــا شــاهد حالتــی هســتیم کــه نیــاز بــه پیوســتن دیگــران نیــز 

نــدارد.
صفــار هرنــدی افــزود: در ابتــدای ایــن حرکــت شــاهد بودیــم کــه خانــم 
ــا شــما باشــم«،  ــن حرکــت می گفــت »می خواهــم ب ــه ای ــاز افشــار ب مهن
امــا بــا شــدت و غلظــت بــه او گفتــه می شــود »نــه الزمــت نداریــم«.  یــا 
خانــم گوگــوش مثــال دیگــر اســت. مکانیــزم طــرد کنندگــی ایــن حرکــت 
خیلــی قــوی اســت در حالیکــه انقابــات ســعی می کننــد همــه را جمــع 
ــا یــک انقــاب مواجــه نیســتیم،  کننــد. بــه وضــوح می تــوان گفــت مــا ب
ــا یــک جنبــش اجتماعــی هــم مواجــه نیســتیم و آنچــه هســت نوعــی  ب
ــرون ریــزی نوعــی از عواطــف و احساســات اســت کــه گرچــه  غلیــان و ب
مضمــون و ایــده و خاســتگاه اجتماعــی دارد امــا فاقــد یــک ایــده دعــوت 
کننــده روشــن و فاقــد تصویــری از آنچــه دیگــران بایــد بــه آن بپیوندنــد 

اســت.

 این جنبش فاقد تصویر است و تهنا یک رویا دارد
ــا  ــامی، ب ــر اس ــگ و هن ــکده فرهن ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــر و عض مدی
بیــان اینکــه ایــن حرکــت فاقــد تصویــر اســت و تنهــا رویــا دارد، عنــوان 
ــدارد چراکــه در  ــل دســتیابی وجــود ن ــر قاب ــن حرکــت تصوی ــرد: در ای ک
ــه از  ــن الی ــم در ای ــر گذراندی ــه ۹0 از س ــه در ده ــی ک ــه تحوالت مجموع
جامعــه کــه صحبتــش را می کنیــم و البتــه فراتــر از آن، جهان هایــی کــه 

ــران کــرد. ــد را وی ــراد در آن زندگــی میکردن اف
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درســتی اســت و مــا بــا نادرســتی، زندگــی خــود را خــراب کردیــم. مســیری طــی شــد بــرای اینکــه نرمــال 
باشــیم و چــه خیــال هــا و رویاهایــی وجــود داشــت؛ مثــل کســانی کــه جشــن می گرفتنــد و اســکناس هــزار 
تومانــی را بــا یــک دالری نشــان می دادنــد. ایــن ایــده و رویــا و جهــان نگــری، بــه نحــو فجیعــی در تمــاس 

بــا واقعیــت فــرو ریخــت و ویــران شــد.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن ویرانــی البتــه بــه یــک معنــا مراحلــی داشــت، ادامــه داد: بعــد برجــام متوجه شــدیم 
آن انتظــاری کــه وجــود داشــت کــه »بــا جهــان خــوب بــودم« و پــس »جهــان بایــد بــه کام مــا بچرخــد«، 
دیدیــم خیلــی حســاب و کتــب ایــن جهــان بــر اســاس نـُـرم نیســت . بــا ایــن واقعیــت تلــخ مواجــه شــدیم. 
ــود دچــار  ــر ســوار کــرده ب ــن ام ــر ای ــده نگــری خــود را ب ــی آین ــا کــه خیل ــرو آن بخشــی از جامعــه م پی
بحــران موجودیتــی جــدی شــد. نوعــی از احســاس فروبســتگی  و بــی افقــی، خــود را نشــان داد. مشــخص 
بــود چیزهایــی در هــم شکســته و افــق هایــی ویــران شــده و مــا ایــن را بــا قهــر کــردن و بــی ســر و ســامانی 
و بــی تابــی کــردن می بینیــم کــه ظهــور فــردی آن انتخــاب مهاجــرت بــود. اینکــه مــی رویــم و پشــت ســر 

هــم را نــگاه نمی کنیــم چراکــه اینجــا افقــی نــدارد و شــاید جهانــی دیگــر داشــته باشــد.
 

ــان داده  ــود را نش ــی خ ــونت فیزی ــک و خش ــب انزسای رکی ــاس انکایم« در قال ــزی احس ــرون ری  »ب
اســت

صفــار هرنــدی تصریــح کــرد: در ایــن ماجــرای اخیــر بــه اعتقــاد مــن صــورت دیگــر ایــن قهــر کــه در ُکنــه 
خــود غیــر سیاســی اســت، در مقــام نفــی نیســت، بــدون افــق و دعــوت اســت کــه بیشــتر فحــش می دهــد 
ــه کجــا  ــد کــه ب ــر دهــد چراکــه خــودش هــم نمی دان ــع چیــزی را تغیی ــه واق ــا اینکــه ب ــد ت و لگــد می زن
ــی و فروبســتگی  ــن احســاس ناکام ــار ای ــزی و اظه ــرون ری ــن رو مســاله، مســاله ب ــد .  از ای ــوت می کن دع
و بــی جهانــی اســت کــه از آن صحبــت کردیــم کــه خــود را در قالــب شــعار رادیــکال و دشــنام و ناســزای 

ــد. رکیــک، خشــونت فیزیکــی و واقعــی نشــان می ده
 

مدیــر و عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی، اظهــار کــرد: جمهــوری اســامی همــواره 
ایــن خطــاب را داشــت کــه » اگــر مــرا قبــول نــداری، ایــران را کــه قبــول داری؟« و ایــن تـِـم )theme( مهمــی 
در موجودیــت جمهــوری اســامی اســت. جمهــوری اســامی واقعــا آنقــدری کــه می گوییــد خلــوص گــرا 
نیســت درســت اســت رویــا داشــته و رویــا را فریــاد میــزده و آن رویــا را نزدیــک می دیــده امــا آنــرا کنشــگر 
محاســبه گــر  و پراگماتیســمی میبینــم کــه اهــداف و خواســت و ایــده آلــی دارد امــا بــا دو دو تــا چهــار تــا 

ــد. ــل می کن عم

جمهوری اسالیم 
همواره این خطاب 
را داشت که » اگر 

مرا قبول نداری، 
ایران را که قبول 

داری؟«
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انجــام  امامیــان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر گفــت:   
کارهــای بــزرگ ازجملــه تصحیــح حکــرماین نیــاز فهــم درســت از مســائل و 

ــت. ــل اس ــزم و راه ح ــن ع داش
گــروه اندیشــه خبرگــزاری تســنیم ـ گفتــه می شــود کــه بــرای فعــاالن حــوزه 
سیاســت گذاری هیــچ فرصتــی بهتــر از وضعیــت بحرانــی نیســت. در شــرایط 
ــی رود و اندیشــکده ها  ــاال م ــی، تأمــات روی نارســایی های سیســتمی ب بحران
توصیه هــای  و  می دهنــد  انجــام  مســائل  از  کــه  صورت بنــدی ای  بــا 
ــورد توجــه سیاســت مداران  ــد، م ــه می کنن ــا ارائ ــرای حــل آنه سیاســتی ای ب
ــور در  ــاح ام ــرای اص ــا ب ــن فرصت ه ــی از بهتری ــاً یک ــد، طبع ــرار می گیرن ق
مواقــع بحرانــی اســت چــرا کــه اجماعــی بــرای خاصــی از کژکارکردی هــا و 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــای حکمران ــازی رونده بهینه س

ــا  ــی ب ــات حکمران ــدام نظام ــر ک ــات اخی ــان اتفاق ــد؛ در جری ــد دی ــال بای ح
ــرای آســیب زدایی از ایــن حوزه هــا چــه بایــد کــرد؟  چالــش مواجــه شــد و ب
بــرای واکاوی اینکــه اندیشــکده حکمرانــی شــریف در ایــن بــاره چــه دیــدگاه و 
چــه ایده هایــی دارد بــا محمد صــادق امامیــان، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
بــه گفت و گــو  اندیشــکده حکمرانــی شــریف  و هم بنیانگــذار  امیرکبیــر 

نشســتیم.

دکرت سید محمدصادق امامیان
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
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ــادی،  ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــای سیاس ــه در حوزه ه ــت ک ــد اس ــان معتق امامی
و  نیازمنــد آســیب زدایی  ملــی و سیاســت خارجــی  امنیــت  رســانه ای، 
ــاد  ــاد نه ــوارد ایج ــی م ــتیم و در برخ ــی هس ــیوه حکمران ــازی در ش ایمن س
ــف و  ــو توصی ــن گفت و گ ــروح ای ــت. مش ــروری اس ــاح ض ــرای اص ــی ب متول
توصیه هــای ایــن اســتاد دانشــگاه در خصــوص مســائل هــر حــوزه  را در ادامــه 

ــد. ــد خوان خواهی

ــون آن انجــام  ــادی پیرام ــا بحــث زی ــن روزه ــه ای ــی ک  تســنیم: موضوع
ــه  ــت ک ــن اس ــه آن ای ــه خاص ــت ک ــت« اس ــاّد واقعی ــئله »ح ــده مس ش
فضاســازی بوجــود آمــده پیرامــون اتفاقــات اخیــر چیــزی غیــر از امــر واقــع 
را بازنمایــی کــرده اســت. گمــان می کنــم اگــر بحــث را بــه میانجــی مفهــوم 
ــر در  ــن منظ ــد. از ای ــاتر باش ــیار راه گش ــم بس ــی بگیری ــت« پ ــم حقیق »رژی
ــک  ــب ی ــانه ای در قال ــی رس ــش از بازنمای ــزی بی ــر چی ــع اخی خصــوص وقای
ــا،  ــع گیری ه ــائل، موض ــیاری از مس ــه بس ــده ک ــاد ش ــت ایج ــم حقیق رژی
ــادار  ــم حقیقــت معن ــن رژی ــف در چارچــوب ای ــای مختل ــا و کنش ه تحلیل ه
ــن  ــن ای ــوه زیری ــرور وج ــه م ــر ب ــرف دیگ ــر. از ط ــارج از آن خی ــت و خ اس
ــما از  ــل ش ــت. تحلی ــور اس ــال ظه ــی در ح ــکال رادیکال ــم در اش ــده ه پدی

ــه اســت؟ ــر چگون ــات اخی اتفاق



 ایــن اتفــاق مثــل هــر اتفــاق اجتماعــی دیگــری متکثــر و متنــوع اســت کــه طبیعتــاً جرقــه به وجــود آمــدن آن را بــه 
طــور خــاص می تــوان تحلیــل کــرد. از ابتــدا یــک ضعــف و یــک Driver و عامــل انگیزاننــده ای بــوده کــه در یــک جایــی 
بــه نــام گشــت ارشــاد و مهســا امینــی بــا هــم تصــادم کرده انــد. ایــن درایــور در چنــد جــای دیگــر هــم بــه کار رفتــه 
ــک  ــه اوج خــود می رســد، ی ــی ب ــاق وقت ــک اتف ــد. ی ــود کــه ثمــری نداشــت و نتوانســت شــکاف عمیقــی ایجــاد کن ب
درایــور می توانــد روی آن بنشــیند و منجــر بــه جرقــه ای بشــود کــه البتــه میــزان گســتردگی شــعله در آینــده می توانــد 

دالیــل دیگــری داشــته باشــد.

ــه طــور خــاص بررســی کــرد امــا ایــن رویکــرد اصطاحــاً بســیار نقطــه ای و تقلیل گــرا اســت.  آن جرقــه را می تــوان ب
بایــد بــه تحلیــل کل پکیــج پرداخــت کــه البتــه تحلیــل یکســانی از تمامیــت ایــن پکیــج نمی توانیــم داشــته باشــیم. 
بــه نظــر مــن یــک اتفــاق »ارگانیــک« و در عیــن حــال »طراحــی شــده« ای افتــاده اســت؛ ارگانیــک مثــل ایــن وضعیــت 
ــه  ــه التهابــی را مشــاهده می کنیــد و شــما هــم ب کــه اعصــاب شــما از یــک موضوعــی خــرد اســت و در بیــرون از خان

ــد. ــن می زنی ــاب دام آن الته

ــی  ــن اســت کــه شــما مدت هــا می خواســتید شیشــه ســاختمانی را بشــکنید و التهاب منظــور از طراحــی شــده هــم ای
ــن اســت  ــاً ای ــا صرف ــن مثال ه ــرح ای ــدف از ط ــد. ه ــه می پردازی ــن برنام ــرای ای ــه اج ــم ب ــما ه ــد و ش ــود می آی به وج
کــه نشــان دهیــم کــه ایــن اتفــاق علــل ارگانیــک و از پیــش طراحــی شــده را بــه نحــو توأمــان داراســت و مــا اگــر فقــط 

یکــی از ایــن علــل  را برجســته کنیــم تــن بــه ساده ســازی و تقلیــل بحــث داده ایــم.

جرقــه اولیــه بســیار هوشــمندانه بــود زیــرا کــه ســال ها بــر مســئله حجــاب ســرمایه گذاری ویــژه ای صــورت گرفتــه بــود 
و کمپین هــای مختلفــی پیرامــون آن شــکل داده می شــد و در عیــن حــال در ایــن ســمت هــم می دیدیــم کــه عــده ای 
می خواهنــد بــر ایــده هــای ســنتی خــود پافشــاری کننــد و حاضــر نیســتند از خــود انعطافــی نشــان دهنــد و بــا ایــن 

مســئله مواجهــه هوشــمندانه ای داشــته باشــند.

مسئله حجاب 
نه متویل خایص 

داشت و نه یک 
ایده هومشندانه 
و منعطف و به روز 

مثل کمپین سازی 
و استدالل اقناعی
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ایــن عــدم هوشــمندی از یــک طــرف و اقدامــات هوشــمندانه از طــرف دیگــر 
جرقــه ایــن ماجــرا را زد کــه البتــه وقــوع چنیــن چیــزی از مدت هــا پیــش 
بــرای مــا روشــن بــود؛ دو ســه مــاه قبــل از قضیــه مهســا امینــی درگیــری 
ــن  ــی در ای ــه دارد تاش های ــود ک ــوم ب ــًا معل ــم و کام ــوس را دیدی در اتوب

ــود. ــه می ش زمین

ــده هوشــمندانه  ــک ای ــه ی ــی خاصــی داشــت و ن ــه متول مســئله حجــاب ن
ــر  ــاف ب ــی. مض ــتدالل اقناع ــازی و اس ــل کمپین س ــه روز مث ــف و ب و منعط
ــر  ــت. فک ــود داش ــم وج ــی ه ــاف درون حاکمیت ــک اخت ــا ی ــی اینه تمام
ــک  ــه ی ــد هم ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم اینک ــت علی رغ ــم در حاکمی می کن

حــرف می زننــد امــا دو نــوع نــگاه وجــود دارد؛ یــک عــده بــر ایــن 
باورنــد کــه چــه اشــکالی دارد مــا روی مســئله حجــاب تــا ایــن 

حــد حســاس نباشــیم؟ و طــرف دیگــر می گویــد اصــًا وجــود 
ــرای اجــرای ظواهــر و شــعائر اســام اســت و یکــی از  ــا ب م
اجتماعی تریــن ایــن ظواهــر و شــعائر مقولــه حجــاب اســت.

ــرف  ــم و ط ــیب پذیر بودی ــًا آس ــی کام ــن وضع ــا در چنی م
مقابــل هــم از مدت هــا قبــل بــر ایــن حــوزه متمرکــز 
ــی  ــان عموم ــا گم ــرد ام ــردازی« می ک ــاً »ایده پ ــود و دائم ب
دســت اندرکاران ایــن بــود کــه اگــر ایــن جرقــه شــکل بگیــرد 

خیلــی بــزرگ و ســهمگین نخواهــد بــود مگــر اینکــه پیوســت معیشــتی و 
ــه خــود بگیــرد. اقتصــادی ب

بنــده معقتــدم هنــوز خیلــی چوب خــط اشــتباهاتمان پــر نیســت هــر چنــد 
ــده  ــام ش ــه انج ــنجی هایی ک ــا نظرس ــم ام ــدی دیدی ــیب های ب ــه آس ک
نشــان می دهــد کــه دغدغــه مــردم خیلــی معطــوف بــه ایــن حــوزه نیســت 
بــا اینکــه ســمبولیک، نمادیــن و گل درشــت اســت و از همیــن جهــت هــم 

کمــی آســیب دیدیــم چــون عرصــه، عرصــه نمادیــن بــود.
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ایــن شــبهه را در ذهــن مــا ایجــاد می کنــد کــه گویــی در یــک عمــل انجــام 
ــدن  ــگ ش ــر پررن ــرار ب ــاب ق ــل انق ــی در اوای ــم. یعن ــرار گرفته ای ــده ق ش
ــانی  ــد و کس ــب تن ــای اصاح طل ــی از چهره ه ــود و خیل ــاب نب ــه حج مقول
ــث  ــر بح ــده و پیگی ــه آغازکنن ــر اینک ــده اند ب ــارج ش ــت خ ــه از حاکمی ک

ــته اند. ــان داش ــد اذع ــاب بوده ان حج
ــن آن شــدیم و ســعی  ــی شــدن حجــاب متوجــه ارزش نمادی ــد از قانون بع
ــم  ــو آمدی ــدر جل ــم. هرچق ــگ کنی ــن را پررن ــه نمادی ــن وج ــم ای کردی
ــه را  ــریع جامع ــوالت س ــم و تح ــرار ورزیدی ــاب اص ــن حج ــه نمادی ــر وج ب
ندیدیــم. بســتر اصلــی شــکل گیری جرقــه ایــن داســتان وجــود یــک نقطــه 
ــز  ــک تمرک ــود ی ــاب و وج ــام حج ــه ن ــی ب ــی اجتماع ــیب پذیر فرهنگ آس
ــی  ــا هــم طاق ــن دو ب ــود کــه ای ــن حــوزه ب ــر ای ــژه خارجــی ب وی

ــد. ــه وجــود آم ــی ب ــن وضع ــد و چنی ــدا کردن پی

نقطــه  ایــن  نمی خواهیــم  مــا  عامدانــه ای  نحــو  بــه 
ــه نقطــه قــوت خــود  آســیب پذیری را رفــع کنیــم و آن را ب
تبدیــل کنیــم و طــرف مقابــل بــه طــور واضــح قریــب بــه ده 
ــن  ــن ای ــد م ــر می گوی ــه نحــوی عریان ت ــه ب ســال اســت ک

نقطــه آســیب پذیر را هــدف گرفتــه ام.

ــه  ــر ب ــه اگ ــم ک ــم نداری ــی ک ــیب پذیر اینچنین ــاط آس نق
اصــاح آنهــا نپردازیــم در بزنگاه هــای مختلــف ضربــات اجتماعــی، فرهنگــی 
ــه  ــه ای کــه عــرض کــردم ب ــن جرق ــم خــورد. ســرایت ای و امنیتــی خواهی
ایــن بســتگی دارد کــه شــما تــا چــه میــزان مــواد قابــل اشــتعال در کنــار 
آن گذاشــته اید؛ یعنــی چقــدر شــکاف و منازعــه در اجتمــاع مــا وجــود دارد 
ــه اتفــاق اخیــر پیوســت شــود. معیشــت و مســائل اقتصــادی  کــه بتوانــد ب
می توانــد یکــی از درایورهــای بالقــوه ادامــه ایــن جنبــش باشــد کــه هنــوز 

بــه طــور کامــل فعــال نشــده اســت.

بعد از قانوین شدن حجاب 
متوجه ارزش منادین آن 

شدیم و سعی کردیم این 
وجه منادین را پررنگ کنیم
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ــه آن  ــم ب ــی ای ه ــه آگاه ــی ک ــر فقه ــه مســائل متکث ــن ب م
تاریخــی در مقولــه  به لحــاظ  امــا  وارد نمی شــوم  نــدارم 

حجــاب روایت هایــی وجــود دارد کــه گاهــی

البتــه وقتــی کمــی عمیق تــر بــه ایــن منازعــه نــگاه می کنیــد 
ــن  ــر ای ــی کــه درگی ــس ذهــن هــر جوان ــد کــه در پ می بینی
ــرف  ــود. ط ــده می ش ــی« دی ــی »بی آیندگ ــده نوع ــا ش قضای
مقابــل بــا هــر دو رویکــردی کــه عــرض کــردم یعنــی رویکــرد 
ارگانیــک و رویکــرد طراحــی شــده ایــن شــعله را توســعه داد. 
ــاره آن  ــا درب ــود و م ــوم ب ــال ها معل ــک س ــف ارگانی ــن ضع ای
ــر  می شــنیدیم و در عیــن حــال تمرکــز طــرف مقابــل هــم ب
ــود و دائمــاً آن را نشــانه می رفــت کــه  ایــن نقصــان معلــوم ب
باالخــره بــه ثمــر نشســت و توانســت عــده ای را بــه خیابان هــا 
بیــاورد و مــا هــم در قبــال ایــن نقصــان کاری نکردیــم و آن 

را نادیــده انگاشــتیم.

 بــه نظــر مشــا خــود ویژیگ هــای مرحــوم خــامن امیــی 
ــیب،  ــیت، مذه ــکاف قومی ــوع ش ــار ن ــع چه ــه تقاط ــه مثاب ب
نســیل و جنســییت )یــک دخــرت جــوان کــرد اهــل ســنت( کــه 
پتانســیل ایجــاد بحــران را دارنــد ات چــه حــد موثــر بــود؟ بــه 
ــیب زای از  ــای آس ــار زمینه ه ــت در کن ــا الزم نیس ــر مش نظ
پیــش موجــود بــرای جرقــه چنیــن اتفــایق بــه ایــن بســرتها 

هــم توجــه کنیــم؟

ــی  ــدی حکمران ــاد از ناکارآم ــک نم ــوان ی ــه عن ــه را ب جرق
ــروز  ــای ب ــد زمینه ه ــا بای ــرار داد. م ــه ق ــورد مداق ــوان م می ت
چنیــن اتفاقاتــی را مــورد شناســایی قــرار دهیــم و شــاخص ها 
را بشناســیم بــه جــای اینکــه نگــران باشــیم کــه شــاخص هایی 

کــه فرمودیــد بــا هــم تاقــی پیــدا نکننــد.

بعد از
قانوین شدن حجاب

متوجه ارزش منادین آن 
شدیم 

و سعی کردیم
 این وجه منادین

 را پررنگ کنیم

پــس بایــد نقــاط آســیب پذیر خــود را شناســایی کنیــم. 
ــرای شــما اتفــاق غیرمنتظــره ای رخ  یــک موقــع اســت کــه ب
ــر از  ــات اخی ــا اتفاق ــوید ام ــر می ش ــما غافلگی ــد و ش می ده
چندیــن ســال قبــل معلــوم بــود کــه باالخــره اتفــاق می افتــد. 
مــورِد سیســتان و بلوچســتان هــم همینطــور اســت؛ چندیــن 
ــت و از  ــئله اس ــش مس ــرکات آن بخ ــه تح ــت ک ــال اس س
ــا چــرا  ــود. م ــل حــدس ب ــی قاب مدت هــا قبــل چنیــن اتفاقات
یــک بــار بــرای همیشــه بــه شناســایی ایــن نقــاط آســیب پذیر 
ــد  ــا بای ــس م ــم؟ پ ــل نمی کنی ــئله را ح ــم و مس نمی پردازی
ــا  ــیم ام ــات را بشناس ــن اتفاق ــوردن ای ــه خ ــای جرق زمینه ه
ــر  ــی دیگ ــه بحث ــن جرق ــردن ای ــدا ک ــعه پی ــای توس زمینه ه

اســت.

عنــوان  بــه  ســیایس  و  اقتصــادی  وضعیــت  نقــش   
ــود دارد ات  ــور وج ــه در کش ــری ک ــیب زای دیگ ــرتهای آس بس

ــت؟ ــه اس ــل توج ــزان قاب ــه می چ

ــه فرودســت  ــات طبق ــائل اقتصــادی و معیشــتی و مطالب مس
خــود  کــه  ماجراســت  شــدن  شــعله ور تر  زمینه هــای 
ــه در  ــر جرق ــال حاض ــا در ح ــند ام ــه باش ــتند جرق می توانس
ســاحت و طبقــه دیگــری اتفــاق افتــاده اســت. جرقــه ای کــه 
ــا مــا را معطــوف  ــود ت شــکل گرفــت یــک ســیلی حقیقــت ب
ــیب پذیر  ــه آس ــن نقط ــوص ای ــتری در خص ــه بیش ــه توج ب

ــود. ــه نب ــم غافلگیران ــًا ه ــد و اص کن

ــل  ــته ایم مث ــاد داش ــورمان زی ــا در کش ــن جرقه ه ــا از ای م
انتخابــات 88 کــه کامــًا قابــل پیش بینــی بــود کــه مکانیســم 

انتخاباتــی مــا روزی منجــر بــه جرقــه خواهــد شــد.
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همینطــور مســائل قومــی قبیلــه ای کشــور مثــل اتفاقــات حال 
ــی  ــل پیش بین ــل قاب ــا قب ــه از مدت ه ــتان ک ــر بلوچس حاض
ــن  ــه چندی ــن جرق ــاره بســترهای شــعله گرفتــن ای ــود. درب ب
ــی  ــته بندی سیاس ــی دس ــت؛ یک ــوان داش ــته بندی می ت دس
ــرار  ــورد توجــه ق ــی م ــر خیل ــات اخی ــه نظــرم در اتفاق ــه ب ک
نگرفــت کــه ســاحتی مقاوم تــر اســت و هنــوز شــعله اتفاقــات 
ــم  ــاهد بودی ــه ش ــزی ک ــت؛ چی ــیده اس ــه آن نرس ــر ب اخی

ــه خــود آن. ــود و ن برســاخت هــای اجتماعــی آن ب

ــوب  ــه سیاســی خ ــم در الی ــه بگوی ــن نیســتم ک ــان ای خواه
مــا  نبوده ایــم.  هــم  بی تفــاوت  امــا  کرده ایــم  عمــل 
ــال های 78، 88 و ۹8  ــع س ــا وقای ــات را ب ــن اتفاق ــی ای وقت
مقایســه می کنیــم می بینیــم کــه در آن برهه هــا شــکاف 
درون حاکمیتــی داشــتیم کــه صداهــای متفاوتــی می شــنیدیم 

و ایــن کار را بســیار ســخت می کــرد.

ــتعفا  ــتاندار اس ــد اس ــور و چن ــر کش ــال 78 وزی ــًا در س مث
ــده  ــد نماین ــر چن ــه اخی ــد در غائل ــرض کنی ــما ف ــد. ش دادن
مجلــس و وزیــر اســتعفا می دادنــد؛ وضعیــت بــه چــه ســمتی 
ــت  ــیون درون حاکمی ــه سیاس ــا 88 در الی ــت؟ در پس می رف
ــن  ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــی تدریج ــی تهدیدزدای نوع
تهدیدزدایــی خیلــی بــه نحــو ایــده آل انجــام نشــده و تهدیدات 

ــه همــراه داشــته اســت. ــا خــود ب دیگــری ب

بــه عبارتــی بــه نظــر می رســد بــه یکدســت ســازی سیاســی 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــام ایرادهای ــا تم ــا ب ــده ایم. ام ــک ش نزدی
ــه  ــم. جرق ــو آمده ای ــه جل ــدم ب ــک ق ــت ی ــرد وارد اس رویک
ــاحت  ــازی، س ــا یکدست س ــا ب ــم ام ــی کردی ــت را خنث سیاس

ــه  ــه جرق ــت ک ــت اس ــم. درس ــد روح کردی ــت را فاق سیاس

سیاســت دیگــر شــعله نمی گیــرد امــا تبعــات ایــن ســاحت را 
در مســائل اجتماعــی و امنیتــی می بینیــم.

ــدا  ــه ابت ــه جرق ــد ک ــورت باش ــن ص ــه ای ــد ب ــدی بای رده بن
ــه  ــع نشــد ب ــر جم ــرد و اگ ــی شــعله بگی در ســاحت اجتماع
الیــه سیاســی و اگــر بــاز هــم جمــع نشــد بــه الیــه امنیتــی 
برســد امــا متاســفانه در اتفاقاتــی کــه در ســالیان اخیــر افتــاده 
بافاصلــه بــه الیــه امنیتــی می رســیم و ایــن سلســله مراتــب 

ــد. ــوب کار نمی کن خ

 ایــن ایمن ســازی کــه فرمودیــد اب یکدست ســازی چــه 
فــرق هایــی دارد؟

شــما خانــه ای داریــد کــه در برابــر آتــش آســیب پذیر اســت 
ــد و  ــذف می کنی ــاختمان را ح ــای س ــه زیبایی ه ــما هم و ش
در و دیوارتــان را آهنــی می کنیــد تــا از آتــش مصــون بمانیــد 

ولــی ایــن خانــه روح خــود را از دســت می دهــد.

چرا یک ابر
برای همیشه 

به شناسایی این نقاط آسیب پذیر 
منی پردازیم و مسئله را حل منی کنیم؟



ایــن دو را چطــور یم شــود اب   
طــریف  از  مشــا  کــرد؟  جمــع  هــم 
ــیایس  ــای س ــد فض ــد ابی یم گویی
اب نشــاطی داشــته ابشــیم و تنــوع 
ســیایس را حفــظ کنیــم و از طــریف 
یم فرماییــد از 88 بــه ایــن ســو 
بــه درســیت هتدیدزدایــی صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

مــا بایــد بــه یک »ســاخت سیاســی« 
ــد  ــا بای ــی م ــاحت سیاس ــیم. س برس
عمــق و چارچــوب داشــته باشــد. یــک 
موقــع اســت کــه شــما دیــوار خانــه خــود 
ــل اشــتعال  ــازک قاب ــه چــوب ن ــا یــک الی را ب
ــی رود و  ــن م ــی از بی ــه راحت ــن ب ــه ای ــازید ک می س
یــک موقــع هــم هســت کــه شــما هزینــه می کنیــد و یــک دیــوار بــا اســتحکام 

ــت. ــال زیباس ــن ح ــه در عی ــازید ک الزم می س

ــود  ــا وج ــی ب ــام انتخابات ــک نظ ــت. ی ــک اس ــیار تُُن ــا بس ــی م ــاخت سیاس س
ــی، حلقه هــای مردمــی و دانشــجویی  احــزاب، الیه هــای تربیتــی و تبلیغــی، الب
ــود. در  ــق و دارای چارچــوب ش ــام سیاســی عمی ــک نظ ــه ی ــج ب ــد منت می توان
چنیــن نظامــی اتفاقــات رادیــکال و شــکاف درون حاکمیتــی حــاد رخ نمی دهــد و 
همــه چیــز تردیشــناالیز Traditionalize می شــود. مــا نیازمنــد تردیشــن سیاســی 

هســتیم.

در انگلســتان یــک حــزب کانســرواتیو یــا محافظــه کار وجــود داشــت کــه حــزب 
ــود. از 1۹00  ــن دار ب ــای زمی ــکل از فئودال ه ــاً متش ــود و عمدت ــا ب ــنتی آنه س
ــود و  ـِـل و اپوزیســیون ب ــا کارگــری ایجــاد شــد کــه بیشــتر ِرب حــزب Labour ی
رفتــه رفتــه در ســاخت سیاســی انگلســتان بــرای خــود جــا بــاز کــرد و االن از 
1۹00 تــا بحــال در انگلســتان یــک نظــام دوحزبــی را شــاهد هســتیم کــه  هــر

مشا خانه ای دارید
 که در برابر آتش 

آسیب پذیر است
 و مشا همه زیبایی های ساخمتان 

را 
حذف یم کنید 

و در و دیواراتن را آهی یم کنید
 ات از آتش مصون مبانید 
ویل این خانه روح خود را 

از دست یم دهد
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ــه  ــل ب ــد و تبدی دو حــزب الیه هــای اجتماعــی و نهــادی خــود را شــکل داده ان
دیوارهایــی مســتحکم شــده اند؛ نــه مثــل ایــران کــه حزب هایــی تــک نفــره یــا 
چنــد نفــره کــه فاقــد فکــر سیاســی، شــاخه های محلــی و جریانــات دانشــجویی 

هســتند وجــود دارنــد.
ــج  ــه پوپولیســم منت ــد پیشــینه ب ــره  و فاق ــد نف ــی چن ــک ال ــزاب ی ــن اح چنی
می شــوند. چنیــن جریاناتــی چــون یــک شــبه ایجــاد می شــوند ممکــن اســت 

از چارچــوب کلــی حاکمیــت بیــرون بزننــد.

در ســاختاری کــه خدمتتــان عــرض کــردم ایــن احتمــال کــه کســی نفــوذی از 
ــان  ــد و دیگــر نمی توانیــد بگوییــد فــان جری ــد بســیار پاییــن می آی آب دربیای
ــاختار  ــی از س ــود را بخش ــان خ ــن جری ــون ای ــت چ ــدازی اس ــال بران ــه دنب ب

ــد. ــور می بین ــی کش سیاس

ــده اند  ــاد ش ــتان ایج ــر در انگلس ــزب دیگ ــن ح ــروز چندی ــه ام ــا ب از 1۹00 ت
ــا  ــه ب ــی خــارج شــدند ک ــی نداشــتند؛ برخــی از چارچــوب کل ــه دوام چندان ک
ــزاب  ــل اح ــت؛ مث ــورت گرف ــه ص ــا مواجه ــا آنه ــن ب ــت ممک ــخت ترین حال س
ــر از  ــی دیگ ــدند. برخ ــاد ش ــرد ایج ــگ س ــان جن ــه در جری ــتی ای ک کمونیس
ــود[  ــه خ ــود ب ــد ]خ ــوردار نبودن ــی برخ ــق کاف ــون از عم ــی چ ــزاب سیاس اح

ــدند. حــذف ش

 معطــوف بــه همیــن نکتــه ای کــه اشــاره کردیــد، شــاهد بودیم کــه جریان 
اصالحــات بــه نحــوی ابال آمــد کــه هــم یم گفــت پشــتوانه دانشــجویی دارد 
ــای  ــه نیروه ــه مثاب ــم رسوش ب ــه و عبدالکری ــین برشی ــال حس ــم از امث و ه
تئوریــک هبــره یم بــرد امــا سیاســمتداران مــا گویــی شــاذ رفتــار کرده انــد و 
همیشــه ســعی یم کردنــد بــرای جمع کــردن رای در برابــر ایــده کیل حاکمیت 
موضــع بگیرنــد. بــه نظــر مشــا ایــن آســیب زدایی کــه یم فرماییــد بخــی از 

فرآینــد برخــورد ســخت هــر حاکمیــیت اب افــرادی کــه از حاکمیــت خــارج 
یم شــوند نیســت؟ بــه نظــر مشــا شــکل گیری ســاخت ســیایس 

از پــِس همیــن آســیب زدایی از ســاحت ســیایس میــر 
نخواهــد شــد؟
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مــن صرفــاً یــک گریــز ســریع زدم و اگــر بخواهیــم بحــث را حــول محــور سیاســت جلــو ببریــم بــه درازا می انجامــد. 
ــاط  ــایر نق ــل س ــه مث ــه ای نیســت ک ــران نقط ــوزه سیاســت در ای ــه ح ــردم ک ــرض ک ــم ع ــدا ه ــان ابت ــن هم م

ــد. ــیب پذیر باش آس

ــه ســاخت سیاســی  ــه قــول شــما ایــن فرآینــد یکدست ســازی بخشــی از ایــن فرآینــد عمــق بخشــیدن ب اگــر ب
در ایــران اســت چــه خــوب؛ چــرا زودتــر آن را آغــاز نکردیــم. مــا اگــر بــه ســاخت سیاســی کشــور عمــق نبخشــیم 
ــک  ــم و از ی ــو می روی ــی یکدســت جل ــک مقطع ــا ی ــی ت ــد یعن ــد ش ــرار خواهن ــای پیشــین تک ــاره نقصان ه دوب
ــه بعــد یــک ســری دعواهــای ســطحی شــکل می گیــرد و ناگهــان یکــی از طیف هــای جدید التاســیس  مقطــع ب
ــم کــه موضع گیری هــای  ــد؛ مثــل شــرایطی کــه در گذشــته داشــتیم و بعضــاً می دیدی از چارچــوب بیــرون میزن

ــد کــه خــود را متمایــز نشــان دهنــد. شــاذ اتخــاذ می کردن

ــا اینکــه اصحــاب اصاحــات از  ــژاد و حتــی اصاحــات دیدیــم؛ ب نمونــه چنیــن شــرایطی را در طیــف احمــدی ن
ابتــدای انقــاب در قــدرت بودنــد و تجربــه سیاســی و اجرایــی عظیمــی داشــتند. همیــن اصاحــات ضعف هــای 
ــی  ــه دانشــجویی و نخبگان ــاً یــک بدن ــه اجتماعــی نداشــت و صرف ــه لحــاظ تکنیکــی داشــت. مثــًا بدن ــادی ب زی
ــود.  ــد پشــتوانه حــوزوی ب ــل از 88 فاق ــت و حتــی قب ــده می گرف ــه را نادی داشــت و اقشــار چشــمگیری از جامع
ایــن جریانــات بــه ایــن دلیــل کــه از عمــق سیاســی تهــی بونــد الجــرم از چارچــوب و شــاکله حاکمیــت خــارج 
ــدار  ــی« پای ــاخت سیاس ــک »س ــه ی ــم ب ــا مجبوری ــود و م ــرار ش ــاره تک ــد دوب ــرایطی نبای ــن ش ــدند. چنی می ش

برســیم.

ــا می دانیــم  ــًا م ــم. مث ــن ســوال نداری ــرای ای ــی ب ــران چــه کســی اســت؟ جواب االن معمــار ســاخت سیاســی ای
کــه امثــال حجاریــان و تیــم مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت در زمــان هاشــمی معمــار 
جریــان دوم خــرداد بودنــد امــا وقتــی می خواهیــم دربــاره معمــار ســاخت سیاســی ایــران صحبــت کنیــم بــا یــک 

ایکــس بــزرگ روبــرو هســتیم.

مــا فــرض را بــر ایــن می گیریــم کــه جمهــوری اســامی ایــران تــازه متولــد شــده اســت و می خواهیــم ســاخت 
سیاســی آن را پی ریــزی کنیــم. معمــار چنیــن ایــده ای چــه کســی اســت؟ کــدام نهادهــا متولــی اجــرای 
چنیــن امــری هســتند؟ مــا در ســاخت سیاســی در عیــن اینکــه آن را یلــه و رهــا گذاشــته ایم امــا 

ــم. ــازی کنی ــم آن را ایمن س ــعی کرده ای س
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یــک عرصــه دیگــر اقتصــاد اســت کــه مــن در اینکــه یکــی از آســیب پذیرترین حــوزه هاســت بــا شــما 
ــازی هایی  ــا ایمن س ــد حتم ــه بای ــن دارد ک ــعله گرفت ــت ش ــم قابلی ــوزه ه ــن ح ــر دارم. ای ــق نظ تواف
ــده  ــم و اقتصــاد را در دن ــه بدهی ــد ادام ــات اقتصــادی را بای ــا اصاح ــرد. م درخصــوص آن صــورت گی

خــاص رهــا نکنیــم.

 درابره ایمن ســازی اقتصــاد گفتیــد. یــک بحــث در ایــن ابره چــرت حمایــیت بــرای اقشــار کــم درآمــد 
اســت کــه اخیــرًا رهــر انقــالب هــم در قالــب »نظــام جامــع اتمیــن اجمتاعــی« سیاســت های کیل 
آن را ابــالغ و بــرای آن مــدت شــش ماهــه تعییــن کردنــد. رسفصــل هــای ایمن ســازی در خصــوص 

اقتصــاد و ســازوکارهایش چــه مــواردی یم توانــد ابشــد؟

مــن در ایــن حــوزه تخصصــی نــدارم و ترجیــح می دهــم در ایــن بــاره دکتــر زمانیــان صحبــت کننــد ولــی 
فکــر می کنــم »بســته معیشــتی« تامین کننــده حداقلــی از نیازهــای ضــروری اقشــار کــم درآمــد اســت. 
ــر  ــه نظ ــود دارد و ب ــدی وج ــای ج ــاف نظره ــتی اخت ــته های معیش ــن بس ــع ای ــن و توزی ــاره تامی درب
ــم  ــام در سیاســت گذاری هســتیم و نمی توانی ــان دچــار نوعــی ابه ــن خصــوص همچن ــا در ای ــد م می آی
تصمیم گیــری کنیــم. ایــن بســته معیشــتی از کجــا قــرار اســت تامیــن اعتبــار شــود؟ آیــا قــرار اســت بــه 
صــورت نقــدی باشــد یــا بــه صــورت کاال؟ در اندیشــکده ]حکمرانــی شــریف[ بســیاری بــر ایــن باورنــد 
ــرژی بایــد  ــه ان ــرای تهیــه و توزیــع ایــن بســته ها از اصــاح یارانه هــا بخصــوص یاران کــه اعتبــار الزم ب

تامیــن شــود. ایــن اقــدام می توانــد نوعــی عدالــت حداقلــی را در معیشــت مــردم ایجــاد کنــد.

یــک بحــث دیگــر ســونامی های اقتصــادی مثــل »حبــاب بــورس« یــا مشــکات صنــدوق بازنشســتگی 
اســت کــه در زندگــی مــردم عــادی هــم اثــر می گــذارد. عــدم رســیدگی بــه ایــن موضوعــات در دولــت 
ــردان و  ــی دولتم ــن برخ ــاط مابی ــی در ارتب ــًا رانتخواری های ــت. مث ــی داش ــاد سیاس ــل اقتص ــل عل قب
ــه می توانســت روی  ــی ک ــن اصاحــات در حوزه های ــود و همچنی ــه ب ــای خصوصــی شــکل گرفت بانک ه

برخــی اشــخاص صاحــب نفــوذ اثرگــذار باشــد خیلــی بــرای دولــت قبــل مطلــوب نبــود.

ــه ناکارآمدی هــای تکنیکــی؛  علــت عــدم پیگیــری ایــن موضوعــات در دولــت فعلــی هــم برمی گــردد ب
یعنــی می داننــد بایــد کجــا را اصــاح کننــد امــا نمی تواننــد بــا آن درگیــر شــوند یــا بــه طــور دقیق تــر 

اگــر بگوییــم مــرد تکنیــکال بــرای اصــاح امــور ندارنــد.
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اندیشکده حکرماین رشیف

بــه تعویــق نینداختــن اصاحــات ســاختاری در حــوزه اقتصــاد بایــد 
ــک  ــه همــراه ی ــدار اصــاح اقتصــادی ب ضــروری قلمــداد شــود. مــن طرف
ــن میــدان  ــا اینکــه ای ــا آن هســتم. ب ــوازی ب ــه اجتماعی-فرهنگــی م برنام
هزینــه هــای فراوانــی دارد. نبایــد راحــت طلبــی بــه خــرج داد و اصاحــات 
اقتصــادی را بــه تعویــق انداخــت و بگوییــم بعــداً ســر فرصــت بــه ســراغ آن 

ــن حاالســت. ــم؛ ســر فرصــت همی میروی

 مــا چنــد بحــران در ســالهایی نظیــر 78، 88 و 98 و امســال را شــاهد 
بودیــم. در خیــیل از کشــورها روال بــر ایــن اســت کــه ات بحــراین پیــش 
ــی از  ــا برخ ــود ام ــل منی ش ــائل حاص ــل مس ــرای ح ــیل ب ــاع م ــد اجم نیای
کشــورها هــم بــه پیشــواز مســئله یم رونــد و آن را پیــش از موعــد حــل 
ــران 88 ات  ــه اب بح ــا در مواجه ــد م ــه فرمودی ــه اینک ــه ب ــد. اب توج یم کنن
ــیدیم  ــیایس رس ــاحت س ــیب زدایی از س ــئله و آس ــل مس ــه ح ــدی ب ح

آیــا در خصــوص ســایر بحــران هــا توفیــی داشــته ایم؟

مواجهــه مــا بــا مســئله در ســال 88 خیلــی روبنایــی بــود امــا بــه هرحــال با 
همــه هزینه هایــی کــه وجــود داشــت دســت بــه اصــاح زدیــم و بی تفــاوت 
ننشســتیم. امــا اگــر بپرســید آیــا ایــن اقدامــات یــک بســته کامــل اصاحات 

سیاســی بــود؟ جوابــم منفی اســت.

 به لحاظ نظام سیاست گذاری و حکرماین ایراد از کجاست؟

ــازه  ــراد آنجاســت کــه مــا می خواهیــم مســائل را ســاده حــل کنیــم. ت  ای
ایــن در جایــی اســت کــه عــزم حــل کــردن داریــم. در خیلــی از حوزه هــا 
بــه علــل مختلــف ســعی در حــل مســائل نداریــم؛ یــک علــت ایــن اســت 
ــن  ــزم سیاســی جــدی و در عی ــک ع ــردن مســائل ســخت ی ــه حــل ک ک

ــد. ــک چــک ســفید سیاســی می طلب حــال ی

منظــورم از چــک ســفید ایــن اســت کــه بــه کارگــزار و سیاســت گذار چــک 
ســفید ده ســاله ای داده شــود کــه بــه حــل مســئله بپــردازد و ایــن اختیــار 

 من طرفدار  اصالح اقتصادی
 به هرماه  یک برانمه 

اجمتاعی-فرهنیگ
 موازی اب آن هسمت
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تــام بــه او داده شــود کــه تمــام توانــش را بــرای حــل معضــل بگــذارد. چــرا 
ــاز اســت؟ چــون ســاختار سیاســی  ــی نی ــار و آزادی عمل ــن اختی ــه چنی ب
اکثــر کشــورها از جملــه ایــران بــرای حفــظ وضــع موجــود ســاخته شــده اند 
نــه بــرای تغییــر. بایــد یــک چیــزی مثــل یــک »قــرارگاه« بــرای تحــول و 
ــاختارهای  ــرای دور زدن س ــارات الزم را ب ــا اختی ــود ت ــاخته ش ــر س تغیی
ــر  ــی در ه ــه راحت ــی را ب ــن تصمیمات ــا چنی ــند. م ــته باش ــوم داش مرس

ــم. ــاذ نمی کنی ــوزه ای اتخ ح

ــوزال  ــه پروپ ــت ک ــن اس ــر ای ــدم تغیی ــرای ع ــل ب ــن تمای ــر ای ــت دیگ عل
 Abstract ــم بســیار یــک خطــی و ــا اگــر داری ــم و ی سیاســتی خــوب نداری
ــه  ــم ک ــت کنی ــا صحب ــاح یارانه ه ــه از اص ــل اینک ــتند مث ــی( هس )انتزاع
مقولــه ای بســیار بســیط و بــا شــاخ و بــرگ بســیار اســت و نمی تــوان بــرای 

آن توضیــح یــک خطــی داد.

اصــاح یارانه هــا می توانــد خــاک یــک کشــور را بــه توبــره بکشــد و یــا بــه 
خوبــی از آب و گل دربیایــد و بــه اصــاح امــور بیانجامــد. خیلــی وقت هــا 
مــا عــزم جــدی بــرای اصــاح داریــم و بــرای آن هزینــه هــم می دهیــم امــا 
در آخــر فرآینــد می بینیــم کــه اتفــاق خاصــی رقــم نخــورده اســت. اقتصــاد 
ــک  ــده و دینامی ــی و پیچی ــر تعامل ــک ام ــا ی ــی از حوزه ه ــل خیل ــم مث ه
اســت کــه راه حــل و پروپــوزال یــک خطــی نمی تــوان بــرای آن ارائــه داد.



 از منظــر اصــالح حکــرماین و آســیب زدایی از مســائل مبتال بــه چــه مــوارد موفــی را در تجربــه چهــل ســاله 
جمهــوری اســالیم یم تــوان برمشــرد؟

ــمال غرب در  ــه ش ــا فتن ــه ب ــًا در رابط ــم. مث ــل کرده ای ــی ح ــه خوب ــئله را ب ــا مس ــه م ــوده ک ــیاری ب ــوارد بس م
ــن در  ــم. همچنی ــل کردی ــراق ح ــتان ع ــاک کردس ــق خ ــئله را در عم ــب مس ــای تجزیه طل ــوص گروهک ه خص
ــه خوبــی آن را حــل کردیــم و از  ــود و مــا طــی ســالیان ب خصــوص عراقــی کــه یــک زمــان بــای جــان ایــران ب

ــد، فرصــت ســاختیم. تهدی

ــی بحران هــای عدیــده ای در خصــوص زیرســاخت ها داشــتیم کــه آقــای هاشــمی رفســنجانی بســیاری از  مــا زمان
مســائل را حــل و فصــل کــرد.

توســعه امنیتــی و نظامــی مــا در ســطح منطقــه هــم مرهــون زحمــات ســردار شــهید ســلیمانی اســت کــه واقعــاً 
ــود. ــگ زده ب ــعه نیافته و جن ــور توس ــک کش ــرای ی ــا ب ــتاوردی معجزه آس دس

ــروژه هــای بســیاری را در  ــا ابرپ ــد؛ م ــه کن ــا غلب ــر م ــه ب ــگاه بدبینان ــد ن ــم کــه نبای ــن را بگوی مــن می خواهــم ای
ــرض  ــن را ع ــاالً ای ــم. اجم ــل کردی ــی را ح ــائل بزرگ ــانده ایم و مس ــرانجام رس ــه س ــامی ب ــوری اس ــن جمه همی

ــزرگ طراحــی نشــده اســت. ــای ب ــام کاره ــرای انج ــا ب ــاخت سیاســی م ــاری اداری و س ــام ج ــه نظ ــم ک می کن

 برای تصحیح حکرماین به چه لوازیم نیاز داریم؟

ــگ شــود و بماهــو  ــا پررن ــرای م ــز هســتیم؛ اول اینکــه مســئله ب ــد ســه چی ــزرگ نیازمن ــرای انجــام کارهــای ب ب
مســئله فهــم شــود و بــه عنــوان بحــران قلمــداد شــود کــه وجــه اعــای مســئله اســت. دوم آنکــه »عــزم سیاســی« 
بــرای حــل آن به وجــود بیایــد و ســوم آنکــه یــک راه حــل و Solution بــرای آن داشــته باشــیم؛ هرچقــدر کــه عمــق 
ایــن راه حــل، عــزم سیاســی بــرای حــل آن و درک عمیــق از مســئله بــا هــم همــراه شــود شــاهد تحوالتــی جــدی 
خواهیــم بــود.در نهایــت بــه ایــن ســه عامــل یــک عامــل جــدی دیگــر اضافــه می کنــم کــه عبــارت اســت از نهــاد 

یــا فــرد متولــی؛ یعنــی کننــده و کارگــزار جــدی متناســب بــا حــل ایــن مســئله.

ــوده  ــاه ب ــن حــل مســئله ها کوت ــا عمــر ای ــه حــل مســئله رســیده ایم ام ــه ای ب ــا در حــوزه رســانه دو-ســه مرتب م
ــا  ــی ب ــود یعن ــون اساســی ب ــد از اصــاح قان ــورد بع ــن م ــن حــوزه بســیار ســریع اســت. اولی چــون تحــول در ای

توسعه امنییت و نظایم
 ما در سطح منطقه هم

 مرهون زحمات
 رسدار هشید سلیماین

 است
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حوزه رسانه به قدری سیال و رونده است که عرم حل مسائل 
آن خییل دوام چنداین ندارد
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تاســیس نظــام ســاختاری جدیــد صــدا و ســیما کــه علــی الریجانــی آمــد و 
ــا کــرد. ــی را بن ــون متفاوت ــت و تلویزی کار را دســت گرف

ــانه ها را در  ــی از رس ــه رســیدیم، شــکلی تقابل ــای دوم خــرداد ک ــه بحران ه ب
ــا ســال های 7۹-78  ــد ت ــن رون ــم؛ ای ــا دیدی ــات و خبرگزاری ه ــب مطبوع قال
اذیت کننــده بــود. رهبــری ســخنرانی ای در مصلــی انجــام دادنــد و کم کــم بــه 
ســوی حــل ایــن بحــران رفتیــم و برخــورد ســلبی و ایجابــی بــه نحــو توأمــان 
انجــام شــد و جریــان انقــاب دســت بــه بازآفرینــی خــود در حــوزه رســانه زد. 

بســیاری از خبرگزاری هــای بــا ســابقه حاصــل آن دوران هســتند.

ــده اســت کــه عمــر حــل مســائل آن  ــه قــدری ســیال و رون حــوزه رســانه ب
ــدارد. ــی ن ــی دوام چندان خیل

ــم. در  ــک حــل بحــران دیگــر را از ســوی حاکمیــت دیدی ــد از 88 هــم ی بع
ــن  ــد. در ای ــدان داری می کردن ــر می ــوب و توییت ــبوک و یوت ــع فیس آن مقط
مقطــع هــم یــک برخــورد ســلبی و ایجابــی بــه طــور همزمــان پیــاده شــد. 
ــرم و... حاصــل ایــن  خبرگــزاری تســنیم، جشــنواره عمــار، افســران جنــگ ن
دوران هســتند. تغییــرات در حــوزه رســانه بــه قــدری ســریع و ســیال و همــراه 
ــا حــدی جــا  ــا تغییــرات تکنولوژیــک اتفــاق می افتــد کــه همیشــه از آن ت ب
می مانیــم. اکنــون در حــوزه رســانه باشــک دچــار بحــران هســتیم امــا مــن 
مــرد عمــل و Change Agent ایــن حــوزه و در عیــن حــال پروپوزال سیاســی ای 
در ایــن عرصــه نمی بینــم. بنابرایــن پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه در ایــن 
حــوزه بــا یــک تغییــر آرام و معمولــی مواجــه خواهیــم بــود نــه یــک تغییــر و 

ــکال و بنیان کــن مثــل دوره هــای پیشــین. تحــول رادی

شــخصاً اعتقــاد دارم بایــد نهادهــای اجتماعــی مثــل شــبکه مــدارس و بســیج 
محاتمــان را احیــا کنیــم بــه یــک شــبکه اجتماعــی فــرد بــه فــرد برســیم.

ــه دو علــت از چنیــن شــبکه های مردمــی ای غافــل شــدیم. اول اینکــه  ــا ب م
ــایر  ــرورش و س ــوزش و پ ــاال آم ــا از ب ــم م ــت چســبیدیم و گفتی ــه حاکمی ب
ــی  ــک مقطع ــه از ی ــت ک ــن اس ــت دوم ای ــم و عل ــا را اداره می کنی حوزه ه
ــبکه های  ــن ش ــر از ای ــانه مهمت ــه رس ــد ک ــا مشــتبه ش ــر م ــر ب ــد ام ــه بع ب
ــم بیشــتر تاثیرگــذار  ــا اگــر رســانه داشــته باشــیم می توانی مردمی اســت و م
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــود ام ــتباه نب ــد اش ــی ای روی کاغ ــن تلق ــه چنی ــیم ک باش

ــد. ــان نچربی قدرتم

ــیاری از  ــردم در بس ــرض ک ــه ع ــی ک ــبکه های مردم ــه ش ــت ب ــن بازگش ای
ــی  ــای امریکای ــا در حــال شــکل گیری اســت. چــون پلتفرم ه کشــورهای دنی
ــی را  ــبکه مردم ــای ش ــا احی ــیاری از دولت ه ــتند و بس ــه هس ــال غلب در ح

ــد. ــل می دانن ــا راه ح تنه

مــن معتقــدم کــه اینترنــت بــه ایــن وضــع نخواهــد مانــد و حتمــاً در ســطح 
دنیــا چنــد شــاخه خواهــد شــد و دنیــا اینترنــت صرفــاً امریکایــی را تحمــل 
نخواهــد کــرد. مــا هــم بایــد ایــن نظــام جایگزیــن را در ایــن حــوزه اعمــال 

کنیــم.



 بــه نظــر یم رســد هــرماه اب ایــن تغییــر و تحــوالت اجمتاعــی، رســانه ای و 
تکنولوژیــک، نظــام حکــرماین مــا در حــوزه امنیــت مــیلّ و سیاســت خارجــی 

هــم نیازمنــد تطابــق بیشــرت اب رشایــط جدیــد اســت.

نظــام حکمرانــی در حــوزه امنیتــی مــا هــم نیازمنــد یــک بازنگــری اســت چــون 
از تحــوالت دنیــا عقب تــر اســت. مواجهــه دســتگاه امنیتــی مــا مثــًا بــا ســازمان 
مجاهدیــن همــان مواجهــه دهــه شــصت اســت درحالــی کــه ایــن ســازمان از آن 
زمــان تــا حــاال بســیار تجهیــز شــده اســت. البتــه رشــدهایی نســبت بــه 78، 88 
و حتــی ۹8 داشــته اســت امــا کافــی نیســت و جهشــی در آن نمی بینیــم. چــون 
هنــوز نســل قبلــی ســر کار اســت و ایــن نســل قدیمــی بــه تجربیــات گذشــته 

خــود بیشــتر از تحــوالت جدیــد اعتمــاد دارد.

تــا آنجایــی کــه مــن شــنیدم نهادهــای امنیتــی مــا در دولــت گذشــته بــه طــرز 
عامدانــه ای ضربــه خوردنــد تــا جایــی کــه در مقطعــی جمــع آوری اطاعــات از 
کشــورهای دیگــر ممنــوع شــد؛ البتــه مــن دقیــق نمی دانــم، شــاید توجیــه ایــن 

تصمیــم ایــن بــوده کــه بــه تنــش و دردســرش نمــی ارزد.

ــی  ــاد امنیت ــوازی کاری دو نه ــاید م ــوزه ش ــن ح ــای ای ــر از نقصان ه ــی دیگ یک
کشــور مــا باشــد کــه البتــه گویــا مشــکات در حــال حــل و فصــل شــدن اســت. 

نظام حکرماین
 در حوزه امنییت ما هم

 نیازمند 
یک ابزنگری است

 چون از تحوالت دنیا
 عقب تر است
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حداقل بیانیه مشترک واجا و اطاعات سپاه حاکی از این بود.

ــد کار جــدی و اساســی  ــه چن ــک ســاحت دیگــر حــوزه ســاختاری اســت ک ی
نیــاز دارد. مــن مخالــف ساختارســازی مــوازی هســتم امــا در خصــوص تاســیس 
یــک »ســازمان مدیریــت بحــران« ضــرورت را احســاس می کنــم. ایــن ســازمان 
ــوص  ــش در خص ــرح وظایف ــه ش ــت ک ــی اس ــت بحران ــازمان مدیری ــر از س غی

ــت. ــی اس ــیب های طبیع آس

مــا نیازمنــد یــک ســازمان پدافنــد غیرعامــل هســتیم؛ هــم در زیرســاخت های 
ســایبری کــه دارای ضعف هــای از پیــش موجــودی بــود کــه در ایــن بحــران بــه 
اوج خــود رســید و هــم در حــوزه اداری. در ســاختار اداری آســیب پذیری هایی 
ــای  ــی ارگان ه ــی رود و در برخ ــو م ــی ل ــه راحت ــان ب ــًا داده هایم ــم. مث داری

ــتیم. ــی هس ــاهد نفوذ های ــاس ش حس

ــیب پذیری های  ــا آس ــگاه های م ــدارس و دانش ــه م ــم ک ــر دیدی ــران اخی در بح
ــد متوجــه بشــویم کــه ســاختار اداری  ــد. مــا بای جــدی ای از خــود نشــان دادن
ــی  ــه جنبه های ــد و از چ ــی دارن ــه نقصان های ــی چ ــای اجتماع ــا در بحران ه م

ــد. ــر کنن ــا را زمین گی ــد و م ــیب ببینن ــد آس می توانن
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حــوزه آخــری کــه می خواهــم راجــع بــه آن صحبــت کنــم حــوزه »دیپلماســی عمومــی« اســت. بحران هــای اجتماعــی مــا بــه چنــد علــت 
ســریعاً ابعــاد جهانــی پیــدا می کنــد؛ دلیــل اول ایــن اســت کــه مــا یــک اپوزیســیون بین المللــی داریــم کــه خــودش بــه انــدازه کافــی 

انگیــزه درگیــر شــدن بــا مــا را دارد.

دلیــل دوم ایــن اســت کــه پســاجنگ اوکرایــن مــا اکنــون طــرف دعــوای اتحادیــه اروپــا حســاب می شــویم و یــک مناقشــه امنیتی-سیاســی 
بــزرگ بــا آنهــا داریــم و آنهــا درصــدد ایــن هســتند کــه بــه مــا ضربــه بزننــد. دلیــل ســوم هــم ایــن اســت کــه مــا پروژه هــای ســنگینی 
ــه طــرف مقابــل انگیــزه تقابــل می دهــد کــه از بحران هــای مــا حداکثــر اســتفاده را  چــون برجــام را روی میــز داریــم کــه ایــن خــود ب

ببــرد تــا امتیازهایــش را ســر میــز بگیــرد.
مــا بــرای پوشــش ایــن ابعــاد بیــن المللــی هیــچ نظــام و ســاختاری نداریــم؛ وزارت امــور خارجــه مــا کــه وزارت حفــظ وضــع موجــود اســت 

و حتــی بــرای رویکردهــای توســعه ای معمــول هــم آمادگــی نــدارد چــه برســد بــه حــل بحران هــا.

مــا تقریبــاً هیــچ نهــادی بــرای حــل و فصــل و مقابلــه بــا تهدیــدات بین المللــی نداریــم. مــا هــم در اتفاقــات اخیــر و هــم در 88 شــاهد 
تحــرکات بین المللــی علیــه کشــور بودیــم کــه در هــر دو مقطــع فاقــد یــک نهــاد دیپلماســی عمومــی بودیــم کــه روی ایــن جوســازی های 
بین المللــی علیــه کشــور متمرکــز باشــند. بــه عنــوان مثــال یکــی از کارکردهــای چنیــن نهــادی می توانــد ایــن باشــد کــه بــه کشــورهای 
درحــال تعامــل اطمینــان بدهــد کــه اوضــاع تحــت کنتــرل اســت تــا مناســبات ســابق و قراردادهــای فیمابیــن تحــت تاثیــر بحــران بوجــود 

آمــده قــرار نگیرنــد.
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ما نیازمند یک سازمان پدافند غیرعامل هستیم؛ هم در زیرساخت های 
سایری که دارای ضعف های از پیش موجودی بود که در این بحران به 

اوج خود رسید و هم در حوزه اداری



 درابره وضعییت که در ساحت فرهنگ اب آن روبرو هستیم ابید چه راه حیل اتخاذ کنیم؟

ــی  ــوزه فرهنگ ــه در ح ــه ای ک ــه جرق ــد ک ــمان باش ــم و حواس ــی کنی ــت را ارزیاب ــد وضعی ــًا بای فع
ــم در  ــه گفت ــور ک ــی همانط ــد. یعن ــرایت نکن ــا س ــایر حوزه ه ــه س ــده ب ــش ش ــب آت ــی موج اجتماع

ــم. ــازی بپردازی ــه ایمن س ــران ب ــی بح ــت و دیپلماس ــاد، امنی ــت، اقتص ــوزه سیاس ح

ــه ســایر حــوزه هــا نرســید و مشــکل حــادی ایجــاد  جرقــه کــه ایــن شــعله را ایجــاد کــرد خیلــی ب
نکــرد امــا ایــن احتمــال کــه ایــن شــعله بــه حوزه هــای دیگــر ســرایت کنــد وجــود دارد. حــرف مــن 
ــه ســراغ ســاحت  ــا ایمن ســازی اســت. بعــد کــه ایمن ســازی تمــام شــد ب ایــن اســت کــه اولویــت ب

اجتماعــی فرهنگــی برویــم کــه جرقــه اول از آنجــا خــورده اســت.

در ایــن حــوزه بایــد تجزیــه و تحلیــل کنیــم و مســائلی را از هــم تفکیــک کنیــم مثــا بحث هایــی مثــل 
شــادی و خشــم نیــاز بــه تحلیــل و ارزیابــی جداگانــه دارنــد و بایــد در خصــوص آنهــا فکــری بشــود و 

نهادهایــی را بــه عنــوان متولــی در نظــر بگیریــم.

ــم. یعنــی  ــم سوشــال ریپرزنتیشــن هــم نداری متاســفانه همانطــور کــه پالیتیــکال ریپرزنتیشــن نداری
ــا نظــام نمادیــن بخشــی از جامعــه همخوانــی  نظــام نمادینــی کــه نظــام آن را نمایندگــی می کنــد ب

ــع اخیــر باشــد. ــد تحلیــل وقای ــن بُع ــد بحــث شــاید پیچیده تری ــن بُع ــدارد. ای الزم را ن
ــه  ــن عرص ــد ای ــه بای ــی ک ــم درحال ــرده بودی ــی Politicize ک ــه را سیاس ــگ و جامع ــه فرهن ــا عرص م
ــامی  ــوری اس ــات جمه ــی حی ــیفت پارادایم ــن ش ــن مهمتری ــر م ــه نظ ــم. ب را DePoliticize می کردی
همیــن سیاســت زدایی کــردن از فرهنــگ و اجتمــاع اســت. البتــه خــود مــن در عیــن حــال مخالــف 
فرهنگ زدایــی از عرصــه سیاســت هســتم امــا سیاســت زدایی از فرهنــگ و اجتمــاع را توصیــه می کنــم.

ــا  ــن عرصه ه ــر از ای ــم و دیگ ــت زدایی کنی ــگ و اجتمــاع را سیاس ــن فرهن ــه نمادی ــل عرص حداق
اســتفاده های کوتــاه مــدت و بی اثــر سیاســی نکنیــم و بیــن سیاســت و نمادهــای اجتماعی-فرهنگــی 

فاصلــه گــذاری کنیــم.

در این حوزه ابید تجزیه و تحلیل کنیم و 
مسائیل را از هم تفکیک کنیم مثال بحث هایی 

مثل شادی و خمش نیاز به تحلیل و ارزیایب 
جداگانه دارند و ابید در خصوص آهنا فکری 

بشود و هنادهایی را به عنوان متویل در نظر 
بگیریم

38 در رسانه
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ــر  ــه نظ ــت. ب ــرار اس ــتقیمی برق ــبت مس ــرماین نس ــالح حک ــای اص ــا و فرصت ه ــن بحران ه  بی
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــرت رضورت پی ــائل بیش ــدام مس ــل ک ــرای ح ــاع ب ــیل اجم ــت فع ــا در وضعی مش

ــت؟ ــر اس ــرت می ــا بیش ــدام حوزه ه ــران در ک ــن بح ــت از دل ای ــاد فرص ــکان ایج ام

هنــوز ارزیابــی ویــژه ای دربــاره اینکــه بحــران فعلــی دربــاره کــدام یــک از ایده هــای موجــود فرصــت 
ویــژه اســت نــدارم. مثــًا مــا مدت هــا بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه دربــاره ســاخت سیاســی کشــور کــه 
بســیار تُُنــک و غیرمفیــد اســت )اگــر خــود بحــران زا نباشــد( بــه ارزیابــی ای برســیم؛ شــاید شــرایط 
فعلــی و بحرانــی کــه گذراندیــم فرصتــی بــرای ایــن ســاخت سیاســی باشــد کــه خــود را ترمیــم کند.

دربــاره ایــن هفــت حــوزه ای کــه امــروز بحــث کردیــم در صــورت وجــود Policy Proposal، می توانیــم 
بازنگــری داشــته باشــیم و فرصت هایــی را ایجــاد کنیــم البتــه بــه شــرط آنکــه حاکمیــت بحــران را 

بــه خوبــی فهــم کنــد و بــرای حــل آن اراده سیاســی از خــود نشــان دهــد.

مهمرتین شیفت اپرادایمی حیات جمهوری 
اسالیم همین سیاست زدایی کردن از فرهنگ و 

اجمتاع است
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8عنوان فصل اول درج گردد
واگذاری موضوع حجاب به 35 دستگاه

 فرهنیگ و انتظایم یک اشتباه حکرماین است
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دكرت سید محمدصادق امامیان:

و  فرهنــیگ  دســتگاه   35 بــه  حجــاب  موضــوع  واگــذاری 
انتظایم یك اشتباه حكرماین است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اندیشــکده حکمرانــی شــریف؛ 
ــی »شــیوه«  ــده ی تلویزیون ــه ی زن شــب گذشــته )25/مهــر( برنام
ــید  ــر س ــور دکت ــا حض ــی« ب ــتگذاری فرهنگ ــوع »سیاس ــا موض ب
محمدصــادق امامیــان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر و 
هم بنیانگــذار اندیشــکده حکمرانــی شــریف؛ روی آنتــن شــبکه ی4 

رفــت.

دکتــر ســید محمدصــادق امامیــان در ابتــدای جلســه بــه موضــوع 
درســت یــا غلــط بــودن نحــوه ی مداخلــه ی حکمرانــان در حــوزه ی 
ــارغ از اینکــه سیاســت گذاری را  ــت: ف ــرد و گف فرهنــگ اشــاره ک
ــرض  ــه ف ــور جامع ــت در اداره ی ام ــه ی حکوم ــوی مداخل ــه نح ب
کنیــم یــا نــه؛ مــا در ســال گذشــته شــاهد یــک تغییــر گفتمانــی، 
ــگ در  ــوزه فرهن ــت گذاری ح ــگاه سیاس ــادی در ن ــه ای و بنی ریش

ــم. ــا بوده ای کل دنی

ــد  ــه بای ــه ک ــش از آنچ ــگ را بی ــا فرهن ــت: م ــار داش وی اظه
سیاســت زده و امنیــت زده کردیــم. نــگاه امنیتــی و نگاه هــای 
سیاســت زده بــه فرهنــگ اصــا قابــل دفــاع نیســت و ایــن مســئله 
مربــوط بــه دولتــی خــاص در کشــور نیســت. عــدم وفــاق حاکمیت 
ــت  ــس اس ــل لم ــهود و قاب ــا مش ــی کام ــری فرهنگ در جهت گی
ــای  ــه ی بازی ه ــگ را بازیچ ــی فرهن ــه نوع ــت ب ــوان گف و می ت

سیاســی کرده انــد.

ــده و  ــرگ ای ــد را مســبب م ــر بروکراســی ناکارآم ــأت علمــی دانشــگاه امیرکبی عضــو هی
ــات  ــروز جریان ــور و ب ــازه ی ظه ــی اج ــت: وقت ــت و گف ــی دانس ــر موضوع ــوآوری در ه ن
حرفــه ای مردمــی در حــوزه ی فرهنــگ داده نشــود، شــاهد شــکل گیری ســاختار فرهنــگ 
تــوده ای در جامعــه خواهیــم بــود کــه مــا را از اهــداف فرهنگــی انقــاب دور مــی کنــد.

وی ادامــه داد: بــرای حــل مشــکل بروکراســی ناکارآمــد و مشــکات ســاختاری در فرهنــگ 
بایــد اجــرای آن را از دولــت جــدا کــرد و بخــش مردمــی حرفــه ای عنــان کار را در دســت 

گیــرد و دولــت نقــش تنظیم گرانــه داشــته باشــد.

ســید محمدصــادق امامیــان؛ در ادامــه بــه آســیب شناســی ســاختارهای فرهنگــی کشــور 
ــا، تشــکیل شــوراهای  ــه ی انجــام نشــدن کار در کشــور م ــز ناگفت پرداخــت و گفــت: رم
ــه نتیجــه  ــه ایــن شــوراها منجــر ب ــه نشــان داده کــه ســپردن کار ب متعــدد اســت. تجرب
ــط در خصــوص  نرســیدن سیاســت هــا و همچنیــن عــدم پاســخگویی مســئوالن ذی رب

وضعیــت فرهنگــی کشــور اســت.

ــاب  ــئله ی حج ــه مس ــاره ب ــا اش ــریف ب ــی ش ــکده حکمران ــره اندیش ــأت مدی ــس هی رئی
کــه یــک موضــوع مهــم فرهنگــی در کشــور اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ۳5 

واگذاری موضوع حجاب به 35 
دستگاه فرهنیگ و انتظایم یك 

اشتباه حكرماین است
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ســازمان بروکراتیــک در ایــن موضــوع مســئولیت دارنــد کــه هیــچ یــک از آنهــا 
مســئولیت وضعیــت حجــاب را نمــی پذیرنــد و در نهایــت هــم نــوک پیــکان بــه 

ســمت نیــروی انتظامــی گرفتــه مــی شــود.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر گفــت: حکمرانــی توزیع قــدرت متمرکز 
بــه ســایر ســاختارهای اجتماعــی اســت. امــروز از لحــاظ علمــی و تئــوری نیــز 
مســئله ی بی طــرف بــودن حکمرانــی رد شــده اســت و دولت هــا وظیفــه دارنــد 

مداخلــه جهــت دار بــه نفــع منافــع عمومــی کشــور داشــته باشــند.

وی افــزود: دولــت هــا در دنیــای امــروز جهــت دارنــد و جهــت می دهــد؛ منتهــی 
ــای  ــد و سیاســت ه ــتفاده می کن ــی اس ــای اجتماع ــه ابزاره ــمندانه از هم هوش

خــود را در بســتر همراهــی اجتماعــی بــه ثمــر مــی رســانند.

امامیــان بــا انتقــاد از عملکــرد متداخــل و گاه متعــارض دســتگاه هــای فرهنگــی 
کشــور گفــت: در یــک فــرض ذهنــی اگــر در همین مســأله حجــاب ۳5 ســازمان 
ــود  ــه خ ــای آن ک ــه ج ــم ب ــازمان ه ــوند و آن س ــل ش ــازمان تبدی ــک س ــه ی ب
متصــدی همــه امــور باشــد، در جایــگاه حاکمیتــی قــرار گرفتــه و فضــا را بــرای 
بخــش هــای مردمــی مهیــا کنــد، وضعیــت خیلــی بهتــری خواهیــم داشــت. بــه 
عــاوه مســئول و پاســخگوی وضعیــت بوجــود آمــده هــم مشــخص خواهــد شــد 

و امــکان اصــاح و بهبــود سیاســت هــا فراهــم مــی شــود.

ــاد پژوهشــی  ــادی اندیشــکده خارجــی، نه ــداد زی ــل تع ــه داد: در مقاب وی ادام
ــوآوری کــه هــر روز تــاش می کننــد  ــا ایــده و ن و افــراد حرفــه ای رســانه ای  ب
ــازمان  ــد، ۳5 س ــل کنن ــی تبدی ــک بحــران اجتماع ــه ی حجــاب را در کشــور ب
ــری  ــدام موث ــده و خاقیتــی نداشــته و اق ــم کــه هیچ کــدام ای بروکراتیــک داری

ــد. ــرای پیشــبرد سیاســت هــای کشــور ندارن ب

امروز از لحاظ علمی و تئوری نیز 

مسئله ی یب طرف بودن حكرماین رد 

شده است و دولت ها وظیفه دارند 

مداخله جهت دار به نفع منافع عمویم 

کشور داشته ابشند

42 در رسانه
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امامیــان بــا اشــاره بــه عملکــرد مردمــی هیــأت هــای مذهبــی بــه عنــوان یــک موضــوع فرهنگــی کشــور افــزود: هیئت هــای 
مذهبــی چــون مردمــی و جــوان گــرا هســتند همــواره بــرای برنامــه هایشــان، ایــده جدیــد و نوآورانــه دارنــد و بــا وجــود هجمــه 

هــای رســانه ای ســنگینی کــه بــر علیــه هیئــت هــا مــی شــوند؛ هــر ســال شــاهد پررونــق تــر شــدن هیئت هــا هســتیم.

وی شــکاف های اجتماعــی داخلــی را باعــث قــدرت گرفتــن مداخلــه ی خارجــی در ایــن اتفاقــات دانســت و ادامــه داد: بحران هــا 
ــک  ــه ی ــی کــه ب ــا زمان ــه می شــود ت ــی کــه ارائ ــه موضوعات ــا معمــوالً ب ــرای ایجــاد تحــوالت اســت و مســئولین م فرصتــی ب

ــل نشــود،  حســاس نمی شــوند. بحــران تبدی

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر در پایــان فهــم دقیــق از موضوعــات، درک وجــود مشــکل و تمایــل سیاســی نســبت بــه 
حــل موضــوع و داشــتن ایــده را پنجــره ی فرصتــی بــرای تغییــر سیاســتی دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر ضعــف داخلــی وجــود 

نداشــته باشــد، ســرمایه گذاری دشــمنان بــه نتیجــه نخواهــد رســید .

 بحران ها فرصیت برای ایجاد 
تحوالت است و مسئولین ما 
معمواًل به موضوعایت كه ارائه 
یم شود ات زماین كه به یك 
بحران تبدیل نشود، 
 حساس منی شوند
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ــبک و  ــودن س ــد ب ــل جدی ــه دلی ــر ب ــای اخی ــف اعتراض ه ــل و توصی تحلی
شــیوه آن کار آســانی نیســت. نظریه هــای گذشــته جنبش هــای اجتماعــی و 
هیجان هــای تــوده ای بــه طــور عمــده براســاس ســاختارهای عمــودی جوامــع 
ــترش  ــع و گس ــدن جوام ــا شبکه ای ش ــعه یافته ام ــته توس ــای گذش در دهه ه
ــای  ــتفاده از تلفن ه ــعه، اس ــطه توس ــی بواس ــات افق ــدن ارتباط و مستحکم ش
ــه  ــاز ب ــر نی ــال های اخی ــی در س ــان ها و شــبکه های اجتماع ــراه و پیام رس هم
ــر را  ــل عمیق ت ــر و تحلی ــف دقیق ت ــرای توصی ــی ب ــی و تلفیق ــرد ترکیب رویک

ــد. ــاب می کن ایج

 در ایــن یادداشــت تــالش یم شــود اب بــرریس مطالعــات انجــام شــده، 
چرایــی ســبک جدیــد اعرتاض هــا بــرریس و در خصــوص شــیوه مدیریــت 

ــود. ــه ش ــر ارائ ــتگاه های تمصیم گی ــرای دس ــی ب ــا راهکارهای آهن

 )Mass(مطالعــه و توصیــف رفتــار جمــع زیــاد و متراکــم مــردم که بــه آن تــوده
گفته شــده و منجــر بــه هیجان هــای غیرطبیعــی در افــراد حاضــر در موقعیــت 

می شــود ســابقه دیرینــه ای در علــم جامعه شناســی دارد.
بــرای  را  ویژگی هــا  ایــن  فرانســوی،  جامعه شــناس  لوبــون«  »گوســتاو 
توصیــف مفهــوم »تــوده« بــه معنــای عــده ای از افــراد کــه در پــی در عمــل 
ــه ای گردهــم می آینــد و دارای ویژگی هــای از بیــن  ــروز حادث ــا ب مشــخصی ی
ــوده،  ــا ت رفتــن شــخصیت خــودآگاه، احســاس همبســتگی و روح مشــترک ب
تلقین پذیــری و زودبــاوری، مبالغــه و اغــراق در فهــم واقعیــت، ســازش ناپذیری 

عیل سعد
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ــت. ــی اس و برتری جوی
جامعه شناســان دیگــری از جملــه »آنتونیــو نگــری« و »مایــکل هــارت« بــرای 
ــز  ــق« نی ــوه خل ــراد از واژه »انب ــع اف ــن جم ــاری ای ــای رفت ــف ویژگی ه توصی
 Smart(اســتفاده کرده انــد و در ســال های اخیــر نیــز کلیــد واژه تــوده هوشــمند

Mob( توســط »هــوارد رینگولــد« مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

ایــن ویژگی هــا کــه خصوصیــت رفتــار جمعــی تــوده ای و هیجان هــای 
ســرایتبخش اســت، بــرای نخســتین بار در توصیــف رفتارهــای خشــن و 
عجیــب انقابیــون فرانســه در قــرن 16 میــادی در حملــه بــه زنــدان باســتیل 
ــس  ــد. پ ــه ش ــه کار گرفت ــتیل ب ــدار باس ــا و فرمان ــردن زندان بان ه و مثله ک
ــد  ــی ش ــگران بررس ــط پژوهش ــابه توس ــای مش ــیاری از موقعیت ه از آن، بس
ــدد  ــوع می پیون ــانی بوق ــم انس ــای متراک ــه در جمع ه ــار ک ــه رفت و این گون

ــده اســت. ــل ش ــف و تحلی توصی
ــوع  ــا رشــد و گســترش ابزارهــای ارتباطــی، شــاهد ن ــر ب ــا در ســالیان اخی ام
ــای  ــوذ ابزاره ــا گســترش نف ــوده ای هســتیم. ب ــار ت ــه رفت ــدی از این گون جدی
ارتباطــی میــان شــهروندان، بــه اعتقــاد رینگولــد پژوهشــگر اثــرات اجتماعــی، 
فناوری هــای ارتباطــی، قابلیــت ارتبــاط و محاســبه از طریــق شــبکه های 
ــکان  ــرده و ام ــردم را تقویت ک ــکاری م ــت هم ــان ها قابلی ــی و پیام رس اجتماع
ایجــاد تــوده ناگهانــی را بــا وجــود داشــتن فاصلــه فیزیکــی در زمــان و مــکان 

ــد. ــاد می کن ــن ایج معی



تاریخــی و فروشــگاه کــه منجــر بــه خســارات جبران ناپذیــری شــد در عمــل 
ــر  ــی کــه در روزهــای اخی ــد. اقدامات ــرای کنتــرل آن کن نتوانســت اقدامــی ب
در ســطح برخــی از شــهرهای کشــور رخ داد بــا همیــن قاعــده قابــل توصیــف 

اســت.

 هویت مجازی و احساس همبستیگ در میان افراد انهمگون
از دیگــر ویژگی هــای شــبکه های شــکل گرفته در بســتر آنایــن، شــکل گیری 
ــینه های  ــا و پیش ــا اعتقاده ــراد ب ــی از اف ــع ناهمگون ــان جم ــتگی می همبس
متفــاوت اســت. در شــبکه های اجتماعــِی مجــازِی شــکل گرفته، افــرادی 
ــراد دیگــری کــه در  ــا اف ــا نوجــوان هســتند ب ــه طــور عمــده جــوان ی کــه ب
ــد،  ــه دارن ــا پیشــینه های جنایت کاران ــد ام ــرار گرفته ان ــازی ق ــوده مج ــن ت ای
احســاس همبســتگی می کننــد. ایــن مســأله عــاوه بــر ســرایت هیجان هــا و 
اقدامــات جنایاتــکاران بــه جوانــان، موجــب انجــام اقداماتــی خواهــد شــد کــه 
شــاید هــر یــک از آن جوان هــا و نوجوان هــا در شــرایط عــادی بــه هیچ وجــه 

ــدند. ــب نمی ش مرتک

 بنابراین سه ویژیگ عمده در این توده بوجود یم آید:
1. غیرقابــل پیش بینی شــدن نقش هــا در هــر موقعیــت به گونــه ای کــه 

اقدامــات غیــر پیش بینی شــده از افــراد ســر می زنــد.
ــه  ــا ب ــرای نقش ه ــی اج ــویه و هم زمان ــات چندس ــی ارتباط 2. هم زمان
ایــن معنــا کــه فــرد در زمانــی کــه در یــک محیــط علمــی حضــور 

دارد می توانــد نقــش یــک معتــرض خشــن را ایفــا کنــد.
ــه نوعــی  ۳. از بیــن رفتــن مرزبنــدی و تفکیــک میــان نقش هــا ب
ــا نقــش  ــد میــان الزامــات نقــش قبلــی خــود ب کــه فــرد نمی توان

کنونــی اش در تــوده، تفــاوت و تمایــز قائــل شــود.

ایــن ســه ویژگــی را می تــوان ریشــه برخــی از اقداماتــی دانســت 
کــه در هفته هــای گذشــته در ســطح کشــور بارهــا مشــاهده شــد.

ــر  ــوم »تغیی ــان در خصــوص مفه ــر جامعه شناس ــق نظ ــر، مطاب از ســوی دیگ
ــی  ــط عوامل ــد توس ــر می توان ــرایط تغیی ــی«)Social change(، ش اجتماع
ــوان گفــت شــبکه های  ــا نیــز می ت ــر همیــن مبن ــر شــود. ب ــا فعال ت ــر ی کندت
ــق  ــر از طری ــرایط تغیی ــاد ش ــن در ایج ــتر آنای ــکل گرفته در بس ــازی ش مج
باالبــردن ســرعت انتقــال اطاعــات و بی کارکــرد کــردن »کنترل هــای 

ــد. ــدید کن ــد را تش ــن رون ــد ای ــز می توان ــی« نی اجتماع
ــای  ــود فناوری ه ــا وج ــی ب ــرات اجتماع ــد تغیی ــر، فرآین ــارت دیگ ــه عب ب
ــوع و ســبک  ــر ن ــرد و از ســوی دیگ ــر می گی ارتباطــی، ســرعتی بســیار باالت
ــود. ــی می ش ــار دگرگون ــته دچ ــواع گذش ــه ان ــبت ب ــز نس ــرات نی ــن تغیی ای

 داغ شدن ابزار شایعات و اثرپذیری ابالی توده
همانگونــه کــه اشــاره شــد، از ویژگی هــای تــوده »تلقین پذیــری و زودبــاوری« 
بــاالی آن اســت. بــر ایــن اســاس افــرادی کــه در موقعیــت تــوده قــرار مــی 
گیرنــد نســبت بــه شــایعاتی کــه در راســتای هــدف شــکل گیری تــوده مطــرح 
ــاس های  ــد و احس ــان می دهن ــت نش ــش مثب ــریع واکن ــی س ــود خیل می ش

ــرد. ــاال می ب آنهــا تشــدید می شــود و ایــن مســأله انگیــزه فعالیــت را ب

 رشد خشونت عریان
ــه و در  ــک واقع ــی ی ــه در پ ــاس ها ک ــرایت احس ــایعات و س ــذاری ش تأثیرگ

شــبکه های انســانی شــکل گرفتــه در فضــای مجــازی اتفــاق می افتــد 
عامــل مهمــی در گســترش خشــونت عریــان اســت. فــردی کــه در 
ــدت  ــه، به ش ــرار گرفت ــوده ق ــده ت ــاس های فزاین ــره احس محاص

ــه می شــود. ــاِت تشــدید یافت ــال و اقدام مســتعد انجــام اعم
مثــال روشــنی از ایــن مســأله در شــورش 2011 انگلســتان قابــل 
ــا »احســاس ســازش ناپذیری و  ــه معترضــان ب مشــاهده اســت ک
ــخ  ــه در تاری ــد ک ــی زدن ــه اقدامات ــت ب ــری« دس ــت ناپذی شکس

ــت. ــابقه اس ــا بی س ــر بریتانی معاص
ــای  ــزل مســکونی، بن ــد صــد من ــش زدن چن ــر آت ــس در براب پلی

فردی 
که در محارصه 
احساس های 

فزاینده توده قرار 
گرفته، به شدت 

مستعد انجام اعمال 
و اقداماِت تشدید 

یافته یم شود
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 کاهش اثرگذاری هنجارها و چارچوب های اجمتاعی
ــی  ــانی بازتاب ــع انس ــزرگ در جوام ــروه ب ــاختارهای گ ــا و س ــتر فعالیت ه بیش
از قواعــد، تعاریــف یــا هنجارهــای جــا افتــاده و شــکل گرفته اســت؛ در 
حالی کــه رفتــار جمعــی، خــارج از قلمــرو تجویــز فرهنگــی قــرار می گیــرد و 
فــردی کــه در دام تــوده گرفتــار شــده، نســبت بــه هنجارهــای مــورد قبــول 

خــود، کم تفــاوت یــا بی تفــاوت می شــود.
از ســوی دیگــر یکــی از ویژگی هــای نســل جدیــد کــه از آن بــا عنــوان نســل 
»زد« یــاد می شــود، درهــم شکســتن ارزش هــا و بازآفرینــی ارزش هــای جدیــد 
ــای  ــرد هنجاره ــه کارک ــن دو مســأله منجــر می شــود ک ــی ای اســت. هم افزای
جامعــه کــم اثرتــر شــود. بــه همیــن دلیــل انجــام رفتارهــای هیجانــی و رفتــار 

خــارج از عــرف در اعتراض هــای اخیــر بــه صــورت بیشــتری دیــده شــد.

 اینفلوئنرهای مجازی رهران افکار در نسل جدید
از نقطــه نــگاه ادبیــاِت تــوده در جامعه شناســی، بــرای اینکــه تــوده بــه مرحلــه 
حرکــت و اقــدام برســد عوامــل پیش زمینــه ای بایــد کنــار هــم قــرار بگیرنــد. 
ــار  ــت انتش ــت و در نهای ــاس محرومی ــاختاری، احس ــار س ــدن فش ــود آم بوج
عقیــده تعمیــم یافتــه و ایجــاد یــک هویــت متحــد، از پیش زمینه هــای 

ــت. ــوده اس ــکل گیری ت ش

ــراد مرجــع در بخشــی  ــه عنــوان اف ســلبریتی ها، واینرهــا و باگرهــا امــروز ب
از جامعــه کــه عمــده آنهــا در نســل ِزد)z( قــرار دارنــد، می تواننــد در انتشــار 
ــه  ــند و ب ــر باش ــود موث ــرایط موج ــد از ش ــه و درک واح ــده تعمیم یافت عقی

نوعــی عامــل تشــدیدکننده آن باشــند.
ــارج از  ــانه های خ ــگاران رس ــی از خبرن ــی و برخ ــی کریم ــال عل ــروز امث ام
کشــور چنیــن نقشــی را بــازی کــرده و زمینه هــای شــکل گیری هیجان هــای 

ــد. ــم می کنن ــی را فراه اعتراض
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چه باید کرد؟
فضــای  در  جدیــد  توده هــای  فعالیت هــای  از  پیش گفتــه  توصیف هــای 
ــن ــع دارد و احتمــال اینکــه ای ــدی در جوام مجــازی نشــان از واقعیــت جدی

ــازی  ــکل گرفته در فضــای مج ــی ش ــبکه های اجتماع ــه روی ش ــا ک توده ه
ــل  ــد، قاب ــود آین ــز بوج ــده نی ــی در آین ــس حوادث ــوند در پ ــکیل می ش تش
ــی  ــا اتخــاذ راهکارهای ــد ب ــه نظــر می رســد بای ــن ب ــی اســت. بنابرای پیش بین

ــرد. ــدام ک ــیب های آن اق ــرات و آس ــش اث ــه کاه ــبت ب نس

ــی کشــور  ــی فرهنگ ــم در ســطح حکمران ــرد مه ــد رویک ــه چن ــن زمین در ای
اشــاره می شــود:

1. گسترش تجربه فعالیت های جمعی برای عموم مردم
»همــکاری مشــارکتی« یکــی از ویژگی هــای انســان اســت کــه موجــب رشــد 
و توســعه تمــدن بشــری شــده اســت. ایــن ویژگــی باعــث تجربــه نــوع خاصــی 
از لــذت در فعالیت هــای جمعــی می شــود. از ایــن جهــت دســتگاه های 
متولــی حــوزه فرهنــگ و سیاســت بایــد شــرایط تجربــه ایــن احســاس را بــه 

صــورت منطقــی و مشــروع فراهــم آورنــد.
ــاد  ــی، ایج ــون اساس ــل 27 قان ــرای اص ــه اج ــر در آیین نام ــزوم تجدیدنظ ل
ــی  ــای فرهنگ ــی در حوزه ه ــت جمع ــه فعالی ــرای تجرب ــاخت های الزم ب زیرس
ــن  ــه ای ــد ب ــی می توان ــای صنف ــناختن فعالیت ه ــه رسمیت ش ــی، ب و ورزش

مســأله کمــک کنــد.



2. تنظیم گری سلبریتی ها
در دنیــای امــروز کــه ســلبریتی ها بــه نوعــی نقــش نخبــگان بــه عنــوان رهبــران افــکار عمومــی 
ــی داشــتن  ــگاه امنیت ــط ن ــا فق ــن مســأله ی ــه ای ــودن نســبت ب ــد، بی تفاوت ب ــازی می کنن را ب
ــن  ــرش ای ــا پذی ــد ب ــور بای ــی کش ــئوالن فرهنگ ــت. مس ــی اس ــتباه حکمران ــک اش ــه آن، ی ب
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــذاری و تدوی ــی، ریل گ ــت، جهت ده ــه ســمت هدای ــه ب ــت جامع واقعی

بــرای ایــن دســته نوظهــور رهبــران افــکار عمومــی حرکــت کنــد.

در جریــان شــروع بیمــاری کرونــا در برخــی از کشــورها از ســلبریتی ها بــرای گســترش ســواد 
بهداشــتی افــراد جامعــه اســتفاده شــد کــه نتایــج قابــل توجهــی داشــت؛ بنابرایــن اســتفاده 
ــی  ــای اجتماع ــد در بحران ه ــه آن می توان ــگاه تهدیدمحــور ب ــل دادن ن ــت و تقلی ــن ظرفی از ای

ــه حــل مشــکل باشــد. آینــده کمک کننــده ب

۳. اصاح و تکمیل قوانین مرتبط با فضای مجازی
در حــال حاضــر جدی تریــن قانــون در فضــای مجــازی، قانــون جرایــم رایانــه ای مصــوب 1۳88 
اســت کــه نیــاز بــه بروزرســانی و در نظــر گرفتــن شــرایط فضــای دیجیتالــی شــده امــروز دارد. 
تطبیــق جرائــم امــروز بــا قوانیــن گذشــته یــک اشــتباه حکمرانــی اســت کــه بــه کژکارکــرد و 
گاهــی عــدم کارکــرد قوانیــن منجــر می شــود. مســائل اخبــار جعلــی، ســلبریتی ها، مســئولیت 
پلتفرم هــا و ... از جملــه مســائلی اســت کــه بــه بروزرســانی و شــفافیت و همچنیــن شــکل گیری 

وحــدت رویــه در دســتگاه قضــا نســبت بــه آنهــا نیــاز دارد.

4. داشتن دستورالعمل رسانه ای بحران های اجتماعی
ــه شــده و  ــر پذیرفت ــک ام ــی ی ــای طبیع ــروزه داشــتن دســتورالعمل رســانه ای در بحران ه ام
ــه ایــن ســمت حرکــت کــرد  ــد ب ضــروری تلقــی می شــود. در بحران هــای اجتماعــی نیــز بای
ــفاف  ــخص و ش ــورت مش ــه ص ــتگاه ها ب ــانه ها و دس ــئوالن، رس ــای مس ــا و نبایده ــا بایده ت
تعییــن شــود و از اقدامــات پارتیزانــی و پراکنــده کــه گاهــی موجــب خنثی ســازی و یــا کم اثــر 

ــرد. ــاب ک ــود، اجتن ــی می ش ــتگاه های متول ــایر دس ــات س ــردن اقدام ک
5. نقش پر رنگ رسانه ملی

ــت. از  ــکاری اس ــل ان ــل و غیرقاب ــش بی بدی ــور، نق ــانه ای کش ــی رس ــی در حکمران ــانه مل رس

در حال حارض جدی ترین قانون 
در فضای مجازی، قانون جرایم 

رایانه ای مصوب 1۳88 است
که نیاز به بروزرساین 

و در نظر گرفن رشایط فضای 
دیجیتایل شده امروز دارد
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ــا ســایر  ــا چارچــوب رســانه ای امــروز نیــاز دارد. ایجــاد هم افزایــی ب ــروز رســانی سیاســت ها و تطبیــق ب ــه ب ایــن جهــت در چنــد بخــش ب
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــه اســت، بای ــگاه متخاصمان ــرش و نداشــتن ن ــه آن پذی ــه نخســتین مرحل ــانه ها ک رس

از ســوی دیگــر رویکــرد سیاســی رســانه ملــی بایــد بــه ســمت ایجــاد مرجعیــت خبــری بــرای قشــر بیشــتری از مــردم حرکــت کنــد تــا در 
ــا جریان هــای اخبــار جعلــی در فضــای مجــازی و رســانه های خــارج از کشــور ایفــا کنــد. مواقــع بحــران، نقــش موثرتــری در مقابلــه ب

6. پیگیری حقوقی تخلف های رسانه های خارجی
یــک مســأله ای کــه تاکنــون مغفــول مانــده، بی تفاوتــی و انــکار تأثیرگــذاری رســانه های خارجــی در کشــور بــوده اســت. مســائل اخیــر بــه 
روشــنی نشــان داد کــه بایــد بــا یــک بســته منســجم در خصــوص خنثی ســازی اقدامــات ایــن رســانه ها عمــل کــرد. یکــی از ابزارهــای موثــر 
در ایــن زمینــه، پیگیــری حقوقــی تخلف هــای آنهــا بــر اســاس پروتکل هــا و قوانیــن بین المللــی اســت. شــکایت و پیگیــری جــدی در ایــن 

زمینــه یکــی از مســیرهایی اســت کــه دســتگاه حقوقــی و قضایــی کشــور بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال کنــد.

رسانه میل
 در حکرماین رسانه ای کشور، 
نقش یب بدیل
 و غیرقابل انکاری است
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دکرت سید محمدصادق امامیان
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

وقــوع بحران  هــا و ناآرامی  هــای اجتماعــی بــه بخشــی از واقعیت  هــای 
زندگــی روزمــره جوامــع مــدرن تبدیــل شــده اســت. مهاجــرت بــه ســوی 
ــای اقتصــادی، گســترش  ــدد بحران  ه شــهرها و توســعه حاشیه  نشــینی، تع
نابرابری  هــا و تبعیضــات اجتماعــی، وجــود شــکاف  ها و قطبی  شــدگی 
سیاســی، تحــوالت محیط  زیســتی و به هم  خــوردن تعــادل ســنتی در 
پراکندگــی جمعیتــی، در کنــار ظهــور شــبکه های مجــازی و تعمیــق 
گســل  های اجتماعــی و سیاســی و ترویــج نفرت  پراکنــی و خشــونت از 
جملــه عوامــل ظهــور و بــروز بحران  هــای اجتماعــی نویــن برشــمرده 
ــدرت  ــوذ کشــورهای ابرق ــی و نف ــاوه مداخــات بین  الملل ــه ع می  شــوند. ب
ــه  ــن مجموع ــه ای ــته ب ــای گذش ــم در دهه ه ــورها ه ــی کش ــور داخل در ام

ــده  اند. ــزوده ش ــل اف عوام
 از کودتاهــا و بحران  هــای کشــورهای آمریــکای جنوبــی در دهه هــای 
70 و 80 میــادی تــا انقاب  هــای مخملــی و بحران  هــای سلســله  وار 
ــا  ــروزات آنه ــم ب ــال های2011 و 2012 از اع ــی در س ــورهای عرب در کش
ــدرت  ــا ابرق ــورهای اصطاح ــن کش ــن بی ــد. در ای ــد بوده    ان ــرن جدی در ق
ــری  ــای کارگ ــد. از جنبش  ه ــون نبوده  ان ــی مص ــن پدیده های ــم از چنی ه
انگلســتان در زمــان تاچــر و ناارامی  هــای جدایی  طلبانــه در ایرلنــد شــمالی 
ــا شــورش  های ســال2011 انگلســتان و ناآرامی  هــای  در دهه80میــادی، ت
ــره  ــخیر کنگ ــاانتخاباتی2020 و تس ــای پس ــال201۹ و غائله ه ــژادی س ن
ایــاالت متحــده آمریــکا، در کنــار اعتراضــات چــپ موســوم بــه جلیقه  زردهــا 
در فرانســه از جدیدتریــن ایــن نمونه هــا محســوب می  شــوند. تعــدد و توالــی 
ــی  ــن و آمادگ ــزوم تمری ــدرن، ل ــع م ــا در جوام ــوب  ها و ناآرامی  ه ــن آش ای

ــد. ــر می  کن ــران را اجتناب  ناپذی ــا بح ــراه ب ــت هم ــرای زیس ب
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بــدون ورود بــه جنبه هــای ارزشــی و سیاســی ایــن بحران  هــا و مبتنــی بــر 
رویکــرد عمل گرایانــه و غیرسیاســی، اندیشــکده حکمرانــی شــریف، بررســی 
سیاســت  های دولت هــای مختلــف در نحــوه مواجهــه و کنتــرل ایــن 
بحران  هــا به عنــوان بخــش جدایی  ناپذیــری از واقعیت  هــای حکمرانــی 
جوامــع مــدرن نــکات ارزشــمندی را به عنــوان توصیــه سیاســتی در مــوارد 
ــی  ــد. بدیه ــرار می  دهن ــتگذاران ق ــگران و سیاس ــار پژوهش ــابه در اختی مش
اســت بســته بــه نــوع و پیشــران اصلــی ایــن بحران  هــا، رویکردهــای کنترلــی 
ــتر  ــتار بیش ــن نوش ــتی ای ــای سیاس ــود و توصیه ه ــاذ می  ش ــی اتخ متفاوت
ناظــر بــه بحران  هــای مبتا  بــه کشــور عزیزمــان در دو دهــه گذشــته 
اســت کــه بنابــر مقتضیــات محیطــی آن، بــه ســرعت رنــگ و بــوی سیاســی 
ــی  ــدات امنیت ــی و تهدی ــوگیری  های خارج ــات و س ــا مداخ ــرد و ب می گی

ــود. ــراه می  ش هم

پژوهشــگر  یــک  تحلیل  هــای  و  مشــاهدات  حاصــل  حــارض  مــن   
علــوم سیاســتگذاری و حکــرماین اســت و از منظــر رویش و تحلیــیل، ات 
رســیدن بــه روایــی و اعتبــار علمــی نیازمنــد تکمیــل و توســعه اســت؛ 
ــار  ــر 1401، انتش ــور و مه ــات هشری ــاین اب اتفاق ــارن زم ــه تق ــه ب ــا ابتوج ام
آن، خــایل از لطــف و هبره  گیــری بــه نظــر منی  رســد. همین طــور ایــن 
ــرتل  ــی کن ــیت و قضای ــای امنی ــه جنبه ه ــه از ورود ب ــت متعمدان یادداش
ایــن بحران  هــا خــودداری کــرده اســت و رصفــا بــر بیــان اهــم رویکردهــای 

ــت. ــده اس ــز ش ــیت ممترک ــول غیرامنی ــا مغف غالب



ــف و  ــورهای مختل ــی در کش ــای اجتماع ــه بحران  ه ــی: مطالع ــن بخش ــرا/ بی ــی ف ــاختار حکمران 1- س
به ویــژه ناآرامی  هــای دو دهــه اخیــر در کشــورمان اعــم از بحــران موســوم بــه »امنیتــی« تیرمــاه1۳78، 
ناآرامی  هــای بــا ســویه غالــب »سیاســی« خردادمــاه1۳88، اغتشاشــات ظاهرا »معیشــتی« دی  مــاه1۳۹6 
ــاز »فرهنگی-اجتماعــی« شــهریورماه1401 نشــان  ــا نقطــه آغ ــا آشــوب  های ب ــاه1۳۹8 و نهایت و آبان  م
ــا، تبییــن و تفســیر  ــی آنه ــه پیشــران های اصل ــا اشــاره ب ــا ب می  دهــد کــه به رغــم نام  گــذاری بحران  ه
آنهــا مبتنــی بــر تک  عوامــل برجســته و غفلــت از ماهیــت چندوجهــی و پیچیــده چنیــن حوادثــی، در 
عمــل بــه ساده  ســازی   مفــرط سیاســتی و فروکاســتن از عمــق ضــروری تحلیــل پدیده هــای متکثــر و 
متنــوع اجتماعی-سیاســی خواهــد انجامیــد. نتیجــه چنیــن تقلیــل تحلیلــی را می  تــوان در توصیه هــای 

سیاســتی و ســاختارهای حکمرانــی تقریبــا تک  ســاحتی مقابلــه بــا ایــن بحران  هــا مشــاهده کــرد.

در کشــور مــا غلبــه بی  چــون و چــرای رویکردهــای امنیــت  زده - به رغم تشــکیل ســاختارهای بین بخشــی 
نظیــر شــورای امنیــت کشــور )شــاک( و نهادهــای عالــی فرابخشــی نظیــر شــورای عالی امنیــت ملــی 
ــه نحــو محسوســی قابــل مشــاهده و ملمــوس اســت. عــدم انتشــار گزارش هــای تحلیلــی  )شــعام( - ب
جامــع از پــس حــوادث مذکــور، مداخلــه حداقلــی و حاشــیه  ای نهادهــای غیــر امنیتــی در حیــن و پــس 
ــتانه و  ــارکت پیش  دس ــادی و مش ــای نه ــرای آمادگی  ه ــار ب ــکل  گیری و انتظ ــدم ش ــا و ع از بحران  ه
ــه  ــه ســاختارهای غیرامنیتــی در پیشــگیری و کنتــرل بحران  هــا و ناآرامی  هــا در کشــور، از جمل فعاالن
شــواهدی   اســت کــه مویــد غلبــه رویکــرد تک  ســاحتی و امنیــت  زده در همــه مراحــل تفســیر، تحلیــل، 
تعلیــل، پیشــگیری، کنتــرل، مواجهــه و جبــران عــوارض و آثــار آنهــا در نظــام حکمرانــی کشــور ماســت.

ــی در  ــن بخش ــرا/ بی ــرد ف ــازی رویک ــن نهادینه  س ــن مت ــتی ای ــه سیاس ــن توصی ــن رو اصلی  تری از ای
ــی  ــکیل دائم ــا تش ــه تنه ــرد ن ــن رویک ــه ای ــت. الزم ــی اس ــای امنیتی-اجتماع ــا بحران  ه ــه ب مواجه
ــا حضــور فعــال دســتگاه ها و نهادهــای رســمی و غیردولتــی مرتبــط اســت، بلکــه ایجــاد  شــوراهایی ب
ــن  ــس ای ــن و در پ ــش، حی ــوولیت  پذیری پی ــور و مس ــتگاه های مذک ــط در دس ــای مرتب دپارتمان  ه
قبیــل حــوادث   اســت. تقســیم مســوولیت پیشــینی، تعییــن ســهم و ارزیابــی عملکــرد پســینی و ارائــه 
و انتشــار گزارش هایــی از نهادهــای غیرامنیتــی نظیــر وزارت اقتصــاد، وزارت فرهنــگ، وزارت خارجــه، 
ســازمان تبلیغــات اســامی، دپارتمان  هــای اجتماعــی و سیاســی وزارت کشــور و ســایر نهادهایــی کــه 
ــانه  ــن نش ــار و کمتری ــل انتظ ــوند، اق ــا می  ش ــن بحران  ه ــر ای ــی درگی ــی و مقطع ــورت موضع به ص

ــدرن اســت. ــع م ــه جوام ــی مبتاب ــت آشــوب  های چندوجه ــا در مدیری ــن نهاده ــی ای ــه واقع مداخل

اصیل  ترین توصیه سیاسیت 
این من
 هنادینه  سازی رویکرد 
فرا/ بین بخی 
در مواجهه اب
 بحران  های امنییت-اجمتاعی 
است.
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2- مدیریــت واحــد و عبــور از چالــش مســوولیت  ناپذیری و فلــج سیاســتی: از متداول  تریــن تبعــات رویکردهــای چندوجهــی بــا 
ــا کاهــش شــدید قــدرت تصمیم  گیــری  مشــارکت ســازمان ها و دســتگاه های متعــدد، تشــکیل شــوراهای عریــض و طویــل ب
ــج  ــده فل ــور پدی ــی، مســوولیت  گریزی و ظه ــرای فرافکن ــل راه را ب ــه در عم ــوراهایی ک ــی اســت. ش و مســوولیت  پذیری نهای
سیاســتی و بی  تصمیمــی راهبــردی همــوار می  کننــد. توصیــه سیاســتی متناظــر بــرای عبــور از دوگانــه مواجهــه تک  ســاحتی 
ــت  ــای »مدیری ــد اعط ــی می  توان ــر و غیرعملیات ــاختارهای غیرتصمیم  گی ــکیل س ــل تش ــی در مقاب ــای چندوجه ــا بحران  ه ب
ــر  ــای متناظ ــر دپارتمان  ه ــتقیم ب ــدار مس ــای اقت ــا اعط ــت ب ــی در دول ــاد دائم ــه نه ــا ب ــن بحران  ه ــز« ای ــد و متمرک واح
دســتگاه های مرتبــط باشــد؛ به نحوی کــه انتصــاب و ارزیابــی عملکــرد مدیــران ایــن دپارتمان  هــا بــا نظــر ایــن نهــاد مرکــزی 
ــن  ــا و اصاحــات پســینی ای ــه، ارزیابی  ه ــی، پیشــگیری، مواجه ــی پیش  بین ــا، مســوولیت نهای ــل ام ــرد. در مقاب صــورت پذی

حــوادث بــا نهــاد مذکــور خواهــد بــود.

ــان ارشــد: از جملــه اصلی  تریــن مســوولیت  های  ۳- چالــش تعــارض و فرصت  طلبــی سیاســی و ضــرورت یکپارچگــی حکمران
نهــاد مذکــور ارائــه گزارش هــای بــه روز، همسان  ســازی تحلیل  هــا، تولیــد روایــت غالــب، و جلوگیــری از »تشــتت تحلیلــی و 

عملیاتــی« در الیــه سیاســتگذاران ارشــد و مدیــران اجرایــی کشــور اســت.

ــانه  ای،  ــای افراطــی رس ــور و بروزه ــا ظه ــانه ها ی ــزوم اظهارنظــر به واســطه فشــار رس ــن، ل ــات متق ــه اطاع عدم  دسترســی ب
ــار  ــی، در کن ــی و انتخابات ــه سیاس ــای فرصت  طلبان ــران، انگیزه ه ــروز بح ــن ب ــب در حی ــای متناس ــرورت تصمیم  گیری  ه ض
تعلقــات احتمالــی صنفــی، قومــی  یــا سیاســی از زمــره دالیلــی هســتند کــه در زمــان ظهــور آشــوب  های امنیتی-اجتماعــی 
موجبــات ارائــه تصویــری متشــتت، چندپــاره و غیرهماهنــگ از نظــام سیاســی و مدیــران ارشــد کشــور می  شــود. در مقابــل 
امــا توجیــه به  زمــان، حمایت  هــای الزم از الیــه مدیــران و سیاســیون ارشــد کشــور، ارائــه پروتکل  هــای رفتــاری و رســانه  ای 
ــای  ــت بحران  ه ــاد مدیری ــوولیت  های نه ــن مس ــی از محوری تری ــای احتمال ــا فرصت  طلبی  ه ــه ب ــران و مقابل ــام بح ــژه ای وی

امنیتی-اجتماعــی کشــور خواهــد بــود.

ــده رســانه های پلتفرمــی و شــبکه های  ــزوم نمایندگــی واحــد حاکمیــت: ظهــور پدی ــه و ل ــکار عمومی  -پای 4- بحران  هــای اف
ــزوم  ــن وجــود، ل ــا ای ــه  ای خــارج کــرده اســت. ب ــره رســانه های حرف ــکار عمومــی را از دای ــت اف اجتماعــی، در عمــل مدیری
وحــدت نمایندگــی و »ســخنگویی واحــد« حاکمیــت در ایــام بحــران و اتخــاذ راهبــرد یکســان رســانه  ای از ضروریــات شــرایط 
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ــار  ــار و اخب ــن آم ــه جدیدتری ــق ارائ ــه موف ــت. تجرب ــی اس ــوب  ناک اجتماع آش
ــی  ــای ابتدای ــش ماه ه ــام پرتن ــتاد در ای ــانه  ای س ــال رس ــده فع ــق نماین از طری
ــه  ــد در مناقش ــخنگویی واح ــق س ــه موف ــور و تجرب ــا در کش ــری کرون همه  گی
برانگیزتریــن تصمیمــات انتخاباتــی شــورای نگهبــان، در مقابــل تشــتت و 
ســردرگمی رســانه  ای در اغلــب بحران  هــای امنیتی-اجتماعــی کشــور و درنتیجــه 
میــدان  داری مطلــق روایت  هــای رســانه های خارجــی در بحبوحــه جنــگ 
ــار  ــل از رفت ــده  ی حاص ــا تجربه  ش ــوم و باره ــج محت ــه نتای ــا، از جمل روایت  ه

ــی« اســت. »ســکوت حکمران

ــی:  ــای اجتماع ــبکه نهاده ــکیل ش ــران و تش ــا بح ــه ب ــازی مقابل 5- مردمی  س
توجــه بــه ماهیــت اجتماعــی بحران  هــا و آشــوب  های شــهری، در عمــل 
ــزوم تشــکیل  ــرده و ل ــا را به شــدت محــدود ک ــا آنه ــه رســمی ب ــت مقابل ظرفی
ــر  ــرورت اجتناب  ناپذی ــه ض ــی را ب ــی و غیردولت ــای اجتماع ــبکه  ای از نهاده ش
ــام و تحــول سیاســت ها، معــدود  ــی هــم تطــور ای ــدل ســاخته اســت. از طرف ب
نهادهــای واســط جامعــه و حاکمیــت را همچــون هــال احمــر و بســیج، عمــا 
بــه ســمت بخــش رســمی حاکمیــت کشــانده اســت. بنابرایــن در فقدان ســاختار 
متمرکــز حاکمیتــی سیاســتگذار و تنظیم  گــر نهادهــای غیررســمی و اجتماعــی 
ــه در بســیاری کشــورها  ــب کمیســیون نهادهــای داوطلبان ــر آنچــه در قال -نظی
ــم  ــری معظ ــر رهب ــه تعبی ــال و -ب ــاط اتص ــای« نق ــف »پوی ــاهدیم- بازتعری ش
ــای  ــکان فعال  ســازی ظرفیت  ه ــه ام ــدی ک ــی« جدی ــای میان ــاب- »حلقه ه انق
ــای  ــتور کاره ــی از دس ــند، یک ــته باش ــا را داش ــا بحران  ه ــه ب ــی در مقابل مردم

مردیم  سازی مقابله اب بحران و تشکیل شبکه هنادهای 
اجمتاعی: توجه به ماهیت اجمتاعی بحران  ها و آشوب  های 

هشری، در عمل ظرفیت مقابله رمسی اب آهنا را به شدت 
محدود کرده و لزوم تشکیل شبکه  ای از هنادهای اجمتاعی و 

غیردولیت را به رضورت اجتناب  انپذیر بدل ساخته است

ــود. ــد ب ــی خواه ــای اجتماع ــت بحران  ه ــزی مدیری ــاد مرک ــی نه اصل
هرچنــد در شــرایط فعلــی می  تــوان از برخــی جریانــات دانشــجویی، 
تشــکل  های فرهنگــی، هیئــات مذهبــی، گروه هــای جهــادی و برخــی 
ــران  ــت بح ــی مدیری ــل تحلیلی-عملیات ــای مکم ــوان حلقه ه ــمن  ها به عن س
در ســال های اخیــر نــام بــرد؛ امــا ضــرورت پویایــی در شــناخت به روزتریــن، 
ــف و  ــی مختل ــع زمان ــبکه ها در مقاط ــن ش ــن ای ــن و فعال تری باظرفیت  تری
پرهیــز از افتــادن در دام »رسمی  ســازی نهادهــای غیررســمی« کشــور، عــدم 
تحدیــد و انحصــار ایــن شــبکه در چنــد مجموعــه خــاص و لــزوم رویکــردی 
رقابتــی و عملکرد-محــور را در شــکل  دهی بــه ایــن شــبکه ضــروری 
ــی«  ــه  برانگیز و سیاس ــت »مناقش ــه ماهی ــه ب ــر توج ــد. ازطرف  دیگ می  نمایان
آشــوب  های اجتماعــی و احتمــال تفــاوت جهت  گیری  هــا و اولویت  هــای 
بدنــه و مدیریــت ایــن نهادهــا بــا حاکمیــت در مواجهــه بــا بحران  هــا، ضرورت 
اقنــاع، مفاهمــه دائــم و پرهیــز از رویکردهــای سلســله  مراتبی و بوروکراتیــک 
ــی  ــکاری برخ ــال عدم  هم ــرش احتم ــرای پذی ــی ب ــود آمادگ ــار وج را در کن
از آنهــا در شــرایط قطبی  شــده سیاســی و اجتماعــی، اصــول اساســی 
ــن رو  ــد. ازای ــکیل می  دهن ــا را تش ــن نهاده ــال ای ــت در قب ــرد حاکمی راهب
اطاع  رســانی دائــم، اســتفاده از ســازوکارهای تعاملــی تفاهــم و اقناع  ســازی، 
ــی، اعطــای مســوولیت،  ــای عملیات ــای ارتباطــی و پروتکل  ه ــف کانال  ه تعری
جایــگاه و نقــش مشــخص در نظــام مدیریــت بحــران، و ســازوکار ارزیابــی و 
ســزادهی عملکــرد ایــن نهادهــا از جملــه بخش هــای ضــروری ایــن فرآینــد 

اســت.  

ــزون فرهنــگ ســلبریتی و  ــور روزاف ــی: ظه ــای اجتماع 6- مراجــع و چهره ه
تعمیــم آن به واســطه پدیــده شــبکه های اجتماعــی از ســلبریتی  های ســنتی 
ــع  ــیعی از مراج ــه وس ــه دامن ــکاران ب ــدان و ورزش ــران، هنرمن ــامل بازیگ ش
ــوآور و  ــای ن ــرکت ها و چهره ه ــی«، ش ــران عموم ــر »متفک ــی نظی اجتماع
اســتارت آپی و سیاســتمداران عوام  گــرا در کنــار اختصاصــات انضمامــی 
ــدی  ــه جدی ــور طبق ــی و ظه ــع دین ــژه مراج ــش وی ــر نق ــا نظی ــور م کش
  موســوم بــه »ســلبریتی  های مذهبــی« شــامل روحانیــون تبلیغــی و مداحــان 
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مطــرح و فعــال در شــبکه های اجتماعــی، در عمــل بــه شــاخصه ممیــزه جوامــع پلتفرمــی مــدرن مبــدل 
ــرل  ــا کنت ــن  زدن، گســترش ی ــد در ایجــاد، دام ــن مراجــع نوپدی ــل ای ــی بی  بدی شــده اســت. نقش آفرین
مقاطــع بحرانــی و آشــوب  ناک کــه همــراه بــا اختــال در مبــادی رســمی و معمولــی اعمــال حکمرانــی 
اســت، ایــن قبیــل حــوادث را بــه »بحران  هــای ســلبریتی-پایه« موســوم کــرده اســت. خــأ ســازوکارهای 
ــار ســاختارهای نهادینه شــده  ــا در کن ــه م ــد در جامع ــدرت نوپدی ــن ق ــری ای ــار و به کارگی ــه  ای مه حرف
ــلبریتی  های  ــا   س ــک، مجموع ــی و ایدئولوژی ــح سیاس ــای واض ــا رویکرده ــی ب ــی و بین  الملل ــذاب مل و ج

ســنتی را بــه پدیــده  ای ضدسیســتم در کشــور مــا مبــدل ســاخته اســت.

ــاد  ــکیل نه ــه  ای، تش ــار حرف ــای رفت ــف پروتکل  ه ــین، بازتعری ــق پیش ــای ناموف ــه تاش  ه ــه ب ــا توج ب
ــی، میــزان مجــاز فعالیت  هــای  ــه محــدوده فعالیــت قانون تنظیم  گــر، تصویــب قوانیــن چارچوب  دهنــده ب
ــر و  ــت نظ ــد دق ــدی نیازمن ــان درآم ــفافیت جری ــی و ش ــاری و سیاس ــات تج ــر تبلیغ ــه  ای نظی غیرحرف
ــا  ــنتی ب ــلبریتی  های س ــی س ــدرت اجتماع ــازی ق ــاوه متعادل  س ــه ع ــت. ب ــژه اس ــتی وی ــز سیاس تمرک
پدیده هــای نویــن نظیــر متفکــران عمومــی یــا موسســات دانش  بنیــان کــه از ســطح بهتــری از عقانیــت 
اجتماعــی و حکمرانی  پذیــری بهــره می  برنــد، در کنــار بازتولیــد و ارتقــای ســطح و دامنــه نفــوذ متنفــذان 
ــی،  ــای انقاب ــی و آرمان  ه ــای مذهب ــی، ارزش ه ــگ بوم ــای فرهن ــا جذابیت  ه ــی ب ــی انضمام اجتماع
ــی در  ــع اجتماع ــوذ مراج ــری نف ــه و جهت  گی ــزان، دامن ــری از می ــادل معقول  ت ــه تع ــت ب ــن اس ممک
مدیریــت بهینــه بحران  هــای اجتماعــی بینجامــد. مجموعــا تمرکــز مســوولیت در یکــی از ســاختارهای 
موجــود نظیــر وزارت ارشــاد یــا اختصــاص دپارتمانــی ویــژه در نهــاد متمرکــز مدیریــت بحــران، حداقــل 
پیش  نیــاز نهــادی الزم بــرای اعمــال حکمرانــی بــر ایــن عرصــه قــدرت نوپدیــد و »حاکمیت  گریــز« بــه 

ــد. ــر می  رس نظ

ــدن در  ــد جهانی  ش ــی و کان  رون ــت مل ــای حاکمی ــول مرزه ــرم: اف ــدرت ن ــی و ق ــی عموم 7- دیپلماس
کنــار اختصاصــات کشــور مــا از قبیــل وجــود اپوزیســیون فعــال خــارج از کشــور در کنــار ذات ضدســلطه 
ــم و  ــی کشــور را به شــدت مه ــای امنیتی-اجتماع ــی بحران  ه ــاد بین  الملل ــواره ابع ــاب اســامی، هم انق
موثــر کــرده اســت. ماهیــت منفعــل دســتگاه دیپلماســی کشــور در کنــار فعالیــت متمرکــز و گاه هماهنگ 
جریانــات متشــکل و مجهــز اپوزیســیونی در همراهــی بــا سیاســت خارجــی کشــورهای میزبــان، در عمــل 
ــای  ــط طرف ه ــا توس ــتفاده از آنه ــت اس ــی و نهای ــای داخل ــدید بحران  ه ــود تش ــه س ــادل را ب ــه تع کف

خارجــی بــرای تبدیــل بــه کارت هــای برنــده در میزهــای مذاکراتــی مایــل کــرده اســت.

ابزتعریف ابزوی 
دیپلمایس عمویم و 
قدرت نرم کشور به عنوان 
یی از اپیه های کنرتل و 
مهار بحران  های امنییت-
اجمتاعی، نیازمند مترکز 
سیاسیت مضاعف 
و  نوآوری هنادی ویژه 
است
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بازتعریــف بــازوی دیپلماســی عمومــی و قــدرت نــرم کشــور به عنــوان یکــی از پایه هــای کنتــرل و 
مهــار بحران  هــای امنیتی-اجتماعــی، نیازمنــد تمرکــز سیاســتی مضاعــف و  نــوآوری نهــادی ویــژه 
اســت؛ به نحوی کــه دپارتمــان اختصاصــی آن، به عنــوان یکــی از پایه هــای اصلــی نهــاد مدیریــت 
ــی، میــزان  ــر ایفــا کنــد. صدالبتــه واضــح اســت کــه چینــش فعل بحــران حضــوری فعــال و موث
رســمیت، پروتکل  هــای دیپلماتیــک و فرهنــگ حاکــم بردســتگاه های فعلــی دخیــل در سیاســت 
ــای  ــا بحران  ه ــه ب ــمی را در مواجه ــریع و غیررس ــف، س ــت منعط ــازه فعالی ــور اج ــی کش خارج
ــای  ــت فض ــد فعالی ــواره برآین ــت و هم ــداده اس ــور ن ــر کش ــال های اخی ــده س ــه و پیچی چندالی

ــت. ــرده اس ــا ک ــی ایف ــدد و ضدمل ــدت مش ــی به ش ــی، نقش بین  الملل
بــه  نگاه هــای ســنتی  اخیــر  ارتباطــی و رســانه  ای: در ســال های  نویــن  فناوری  هــای   -8
ــارب  ــار و تض ــادل اخب ــرال تب ــرف و لیب ــترهای بی  ط ــه بس ــه مثاب ــن ب ــی نوی ــانه های پلتفرم رس
آرا بــه ســرعت رنــگ باخته  انــد و بــا توســعه ابزارهــای الگوریتمــی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی، 
ــای  ــا، کارزاره ــعه بات  ه ــی، توس ــازی  های مصنوع ــایه    ای«، برجسته  س ــای س ــال »محدودیت  ه اعم
»عملیــات اطاعاتــی«، ســازوکارهای »اخبــار جعلــی« و »اطاعــات نادقیــق« و اعمــال تحریم  هــا 
و سانســور یک  طرفــه تحــت عنــوان »قواعــد شــرکتی«، در عمــل نــه تنهــا موقعیــت »دروازه  بانــی 
ــه مهم تریــن واســطه های محتوایــی و تنظیم  گــران پرقدرتــی  ــد، بلکــه ب اینترنــت« را ایفــا کرده  ان
ــان بحران  هــای  ــت ویرایشــی را در جری ــدل شــده  اند کــه شــدیدترین اعمــال سانســور و مدیری ب
اخیــر نظیــر غائلــه انتخابــات 2020 آمریــکا، آشــوب  های هنگ  کنــگ، جنــگ اوکرایــن و روســیه 

ــد. ــاده کرده  ان ــوارد مشــابه پی و م

بی  عملــی و ســکوت سیاســتی در قبــال نقــش ویــژه ایــن بســترهای نویــن بــدون تدویــن چارچــوب 
حقوقــی فعالیــت، الزامــات حکمرانــی دیجیتــال و رســانه  ای ملــی، تفاهمــات دیپلماتیــک، تعریــف 
محــدوده مســوولیت پلتفرمــی و تعییــن پروتکل  هــای ایــام بحــران بــه ناچــار منجــر بــه برخوردهای 
اقتضایــی و  حداکثــری در اعمــال محدودیت  هــای ارتباطــی دفعــی و تحمیــل هزینه هــای فــراوان 
بــه زیرســاخت ارتباطــی کشــور و فعــاالن اجتماعــی و اقتصــادی شــده اســت. تصویــب، ابــاغ و 
ــال  ــا در دوران بحــران« و مشــارکت فع ــن پلت فرمه ــای ای ــررات فعالیت  ه ــه »مق ــال مجموع اعم
دپارتمــان ویــژه ایــن حــوزه در مرکــز ملــی فضــای مجــازی و یــا وزارت ارتباطــات در نهــاد مدیریت 
ــن در  ــانه های نوی ــت رس ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــادی سامان  بخش ــات نه ــه الزام ــران از جمل بح

مدیریــت و کنتــرل بحران  هــای اجتماعــی اســت.

ماهیت دفعی و غافلگیر  کننده 
بحران  های اجمتاعی و امنییت، 

در عمل میزان پیش  بیی  پذیری 
و فرآیندسازی آهنا را به شدت 

محدود کرده است
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۹- نظــام مشــاوره سیاســتی بحــران: ماهیــت دفعــی و غافلگیر  کننــده بحران  هــای اجتماعــی و امنیتــی، 
ــاوه  ــت. ع ــرده اس ــدود ک ــدت مح ــا را به ش ــازی آنه ــری و فرآیندس ــزان پیش  بینی  پذی ــل می در عم
ــه  ــی و یادناگیرندگــی ســاختارهای بوروکراتیــک، ایــن ســاختارها ب ــر ضعف  هــای ســنتی نظــام دیوان ب
ــد و  ــره ناکارآم ــده و غیرمنتظ ــی نش ــات پیش  بین ــاد و اتفاق ــا ابع ــا ب ــرل بحران  ه ــی در کنت ــق اول طری
ــوآور مشــاوره  ــای ن ــا نهاده ــق ارتباطــات شــبکه    ای ب ــزوم تشــکیل و تعمی ــود. ل ــد ب ــر خواهن زمین  گی
ــا در  ــای آنه ــازی ظرفیت  ه ــی و فعال  س ــی عملیات ــی و حت ــی، طراح ــای تحلیل ــا قابلیت  ه ــتی ب سیاس
قالــب تشــکیل »اتاق  هــای مشــاوره بحــران« از ضروریــات عمیقــا تجربه شــده در کشــورمان محســوب 

می  شــوند.

ــا  ــی، ب ــی و امنیت ــاز سیاس ــه ف ــا ورود ب ــا ب ــه بحران  ه ــود ک ــدان می  ش ــی دوچن ــرورت زمان ــن ض ای
ــا گاه خارجــی همــراه شــده باشــند و در عمــل »ماراتنــی از جنــگ  طراحی  هــای پیچیــده داخلــی و ی
ــه  ای از آن   قبــا در بســته تکنیک  هــا و ابزارهــای انقاب  هــای  ایده هــا« شــکل گرفتــه باشــد کــه نمون
مخملــی رونمایــی شــده بــود. در چنیــن مــواردی، کنتــرل بحــران   بــدون تجهیــز بــه ماشــین تحلیــل و 
تولیــد توصیه هــا و ابزارهــای سیاســتی، محتــوم بــه شکســت یــا پرداخــت هزینه هــای فــراوان خواهــد 
بــود. نهادهــای مشــاوره  ای و اندیشــکده  ای بحــران بایــد قابلیــت واکنــش ســریع، سناریوســازی اجتماعــی 
ــی ابزارهــای سیاســتی را داشــته باشــند و الزامــا از فرآیندهــای  و همین طــور طراحــی سیاســی و روان

ســنتی نهادهــای پژوهشــی و اندیشــکده  ای تبعیــت نکننــد.

بــه اختصــار، نوشــتار حاضــر درصــدد فتــح بابــی بــرای گفت وگــو پیرامــون الزامــات نهــادی »حکمرانــی 
بحران  هــای امنیتی-اجتماعــی« بــوده اســت. بحران  هایــی کــه بــه تواتــر در ســال های اخیــر در اغلــب 
کشــورها خــود را به عنــوان بخشــی از واقعیت  هــای اداره جوامــع مــدرن تثبیــت کرده  انــد. عــدم تــدارک 
نهــادی بــرای کنتــرل آنهــا و اکتفــا بــه رویکــرد »تک حادثــه  ای« و طبیعــی شــمردن اصــل غافلگیــری 
در آنهــا، عمــا بــه نوعــی »تغافــل متعمدانــه« شــبیه خواهــد بــود کــه الجــرم بــه تحمیــل هزینه هــای 
گــزاف و تعویــق و تعلیــق رونــد معمــول حکمرانــی و اداره کشــور می  انجامــد. لــزوم عبــور از غلبــه نــگاه 
تک  ســاحتی و امنیــت  زده و توســعه ســاختار دائمــی حکمرانــی ویــژه مدیریــت ایــن بحران  هــا بــا دایــره 
شــمولی اقــا متناســب بــا ضروریــات چندگانــه ذکرشــده در ایــن یادداشــت پیکربنــدی اصلــی توصیــه 
ــد  ــک پیش  درآم ــه ی ــه مثاب ــتار ب ــن نوش ــا ای ــد. مجموع ــکیل می  دهن ــتار را تش ــن نوش ــتی ای سیاس
ــریف و  ــی ش ــده اندیشــکده حکمران ــات آین ــرای مطالع ــژه  ای ب ــف کار وی ــه تعری ــد ب ــتی می  توان سیاس

ســایر نهادهــای سیاســت  پژوهی و مشــاوره سیاســتی کشــور مبــدل شــود.
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هنادهای مشاوره  ای و 
اندیشکده  ای بحران 
ابید قابلیت واکنش 

رسیع، سناریوسازی 
اجمتاعی و همین طور 

طراحی سیایس 
و رواین ابزارهای 

سیاسیت را داشته 
ابشند
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شماره 11 فصلنامه تنظیم گفتار با عنوان »ظرفیت تنظیم گری و بحران اعتراضات 
1401« به موضوع تنظیم گری اعتراضات پرداخته و تاش کرده است تا ضمن 
واکاوی دقیق چگونگی تنظیم گری در شرایط بحران، پیشنهاداتی حول این موضوع 

تدوین و ارائه نماید.

در این شماره می خوانید:

 الزامات حکمرانی بحران های اجتماعی
 تجمع اعتراضی بر مدار تنظیم

 تنظیم گری، امر سیاسی یا تکنوکراسی؛ از ترامپ تا اینترنشنال
 بحران 1401 در فضای مجازی؛ جرایم سلبریتی محور یا ضعف حکمرانی؟

 خاصه سیاستی تنظیم گری اعتراض
 گزارش نشست های تنظیم گری اعتراض

 و....
لینک دریافت فایل نشریه:

https://b2n.ir/m95975

یازدهمین مشاره فصلنامه
 »تنظیم گفتار« منترش شد!
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