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بررسی افت و خیزهای سیاسی؛ از هشتگ پشیمانی تا ناآرامیهای دیماه

کشمکش امید و ناامیدی در 96
ترانه بنی یعقوب
خبرنگار

ســال  96برای شــما چطورگذشــت؟ ســالی پــر از بیم
بــود یا امیــد؟ شــما در ایــن ســال امیدوارتر از گذشــته
بودید یا ناامیدتر؟ چشــمانداز فردا را روشنتر از امروز
دیدید یا نه؟ راســتی در این ســال هیچوقت شــد که از
خود بپرســید که ابر تیره نومیدی بر ســر جامعه بیشــتر
ســایه انداخته یــا بارقههای امید درخشــیدن گرفت؟
صاحبنظران کــه میگویند این کشــمکش ،مهمترین
کشمکش عاطفی و ذهنی روح جمعی ایرانیان در این
سالها بوده است.
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بگذاریدمروریداشتهباشیمبریکیازاتفاقهایمهم
سال96؛چقدرقبلیابعدازاینتصمیممهمفکرکردید؟
انتخابات ریاســت جمهوری را میگویم .چقــدر بابت این
تصمیمخرسندیدوچقدرپشیمانبودهاید؟
چشــمهایتان را ببندیــد و آن روزهــا را دوبــاره بــه یــاد
بیاوریــد .مــن چشــمهایم را میبنــدم و بــه آن روزهــای
پرتبو تاب بازمیگردم که هر لحظهاش ،پر از دلهره بودم
وهیجــان.هرروزباخودمفکــرمیکردمچهاتفاقیخواهد
افتاد؟منهممثلخیلیهایدیگرباخودممیگفتماین
انتخابــاتبرایخیلیازماتعیینکنندهاســتوباتوجهبه
شــرایطموجودداخلــیوخارجیبایــدبهترینتصمیمرا
بگیریموبهبهترینگزینهموجودرأیبدهیم.
حاالنزدیکبهیکسالازانتخاباتریاستجمهوریدر
29اردیبهشتماهسال96میگذرد.دراینمدتاتفاقهای
زیادیافتاده؛ازفراخوانمطالبهگریوپرسشگریرسیدیم
به آنها که با «هشتگ پشیمانی» رأی خودشان را به چالش
کشــیدندوبعدمعلومشدآنهاییکهچنینفراخوانیراراه
انداختهاند،متعلقبهاردویمقابلاند.نشــانبهآننشان

کهوقتیباناآرامیهامواجهشدیم،همانهاگفتندکهدیگر
ناامیدی بس اســت چون به این نکته ســاده رســیده بودند
کهپشــیمانیازروحانیبهمعنایدلبســتنبهرقیباودر
انتخابات نیست بلکه احساس بســته شدن تنها پنجرهای
استکهبرایمطالبهگریماندهاست.
حــاال هــرروز ،کشــمکش امیــد و ناامیــدی در فضــای
اجتماعــی پررنگتــر میشــود .چنــد مــاه قبــل شــاهد
اعتراضها و ناآرامیها در شهرهای مختلف ایران بودیم.
برخی معتقدند این اعتراضها ناشــی از ناامیدی نســبت
به یک چشــمانداز مطلوب در زندگی فرودستان و افرادی
اســتکــهفکرمیکننــداســتحقاقزندگــیبهتــریدارند.
برخیهممعتقدنددرایناعتراضهاخواستههایمتنوع
سیاسیواجتماعیعنوانشدهوهمهاینهادرحالیاست
که بر اساس آخرین پیمایش ملی «ارزشها و نگرشهای
ایرانیــان» نزدیــک بــه  80درصــد مــردم اعــام کردهانــد
چشــمانداز فردا روشــنتر از امروز نیســت و میزان اعتماد
اجتماعیمیانمردمونخبگانبهپایینترینســطحخود
درچندده هاخیررســیده.پسدراینشرایطچهبایدکرد؟
هنوزامیدوارماند،پشیمانشدیاهمچنانمطالبهگرماند
ومنتقد؟
مطالبهگری،انتقادیاپشیمانی
بگذاریــددوبــارهبــهروزهایبعــدازانتخاباتریاســت
جهمــوری برگردیــم .ماههــای اول بعد از انتخاب حســن
روحانــی.ســخنمتــداولخیلــیازمــردمدرآنروزهااین
بود«:دیگروظیفهمردمفقطایننیســتکهیکروزبروند
پــایصندوقرأیوتا 4ســالبعدمنتظــربمانند.آنهاباید
مطالبهگرباشندوخواستههایشانرابعدازانتخاباتهم
پیگیریکنند».
آن روزها خیلیها در شبکههای اجتماعی این سؤالها
را میپرســیدند« :چطــور بایــد مطالبــات خــود را پیگیری
کنیم؟ مهمترین خواســت ه مردم چیســت؟ آیا خواستهها
شــبیههماســت؟آیاهمهدنبالبهبودشرایطاقتصادیو
رفاهیشــان هستند یا ســطح مطالبات ،گســتردهتر از این
حرفهاست؟

دکتــرمحمــدامینقانعــیراد،جامعهشــناسوعضو
هیــأت علمی مرکــز تحقیقات سیاســت علمی کشــور آن
توگــو بــا مــا طــرح موضــوع مطالبهگــری را
روزهــا در گف 
نشــاندهندهنابســامانبودنجامعهدانست«:زمانیکه
نهادها روی روال نیســتند و کارها بدرستی انجام نمیشود
و مطالبات متراکم میشود ،گرایش مردم به مطالبهگری
افزایــش مییابــد .در یــک جامعــ ه بــا کارکــرد صحیــح،
شهروندانبایدوظایفشانراانجامدهندنهاینکهبگویند
ازجامعــهچهمیخواهند ».او معتقد اســت مطالبهگری
نبایــد توســط افــراد بلکــه توســط ســازمانها و نهادهای
غیردولتی انجام شود و افراد یاد بگیرند به جامعه مدنی
اطمینــان کننــد و عضو ســازمانهای مردم نهاد باشــند.
در ایــن نهادهــا داوطلبانه کار ،مشــارکت و گفتوگو کنند
و تعامــل با دیگران را بیاموزند و از این راه مطالباتشــان
را توسط نهادهای مدنی مطرح کنند .او به همه پیشنهاد
داد کــه بهتــر اســت اول از فــرد مطالبهگــر بپرســند عضو
کدام ســازمان غیر دولتی اســت یــا به او پیشــنهاد بدهند
حتماً عضو یک تشــکل بشــود تا خرد جمعی در او شــکل
بگیــرد .مطالبات باید به این شــکل بــه دولتها منتقل و
بعد پیگیری شــود؛ یعنی خیلی شفاف به دولت بگوییم
چــه میخواهیــم و چگونــه میخواهیــم ایــن مطالبــات
پیگیری شود.
خیلیهــا در همین بحث مطالبه گری پس از روزهای
انتخابــات گفتنــد که بایــد بهنیازهای همــه گروهها توجه
شود .آنها برای حرفهایشان اینطور مثال میآوردند
که هرکس با توجه به نقش و جایگاهش خواسته متفاوتی
دارد و بیتوجهــی به این نیازهــا میتواند به فضای یأس
و ناامیــدی دامــن بزند .برخــی در شــبکههای اجتماعی
پرســیدند آیا مطالبه یک فعال حوزه زنان ،با یک اســتاد
دانشــگاه و یک کارگر مشابه اســت؟ آیا دولت به خواسته
همــه گروهها توجه کرده اســت یا فقط خواســته عدهای؟
آیا همین بیتوجهی به خواسته قشرهای مختلف باعث
متراکم شدن مطالبات نشده؟
روزها از پی هم گذشــت و خیلی از ما به مدد شبکههای

