اجتماعــی و وب ســایتهای خبــری متعدد ،همــه چیز را
زیرنظرگرفتیم.روزهاییکامالًناامیدمیشدیموروزهایی
امیــدوار .هرچنــد حجــم ناامیدیهــا معموالًبیشــتر بود.
خیلی روزها از خودمان پرســیدیم راســتی رأیمان اثرگذار
بودهیانه؟آیاپشیمانیم؟
وعدههایپاسخدادهنشده،انتظاراتبیپاسخ
همان روزها بود که خیلیها میگفتنــد دکتر روحانی از
وعدههایی که در میتینگهای انتخاباتــی و بعد از آن داده
فاصــهگرفتــه.اینکــهایشــانازفضاییکــهقراربــودتحقق
ببخشدتاحدیدورشدهونتوانستهبهانتظاراتپاسخدهد
یا اساســاًبرایپاســخدهیبهآنمطالباتوشعارهاتحت
فشاراست.برخیهمگفتندنهتنهاآقایروحانیازفضایی
کــه وعــده داده بــود ،دور مانده بلکــه بابهــای جدیدی را
گشــوده که موجب سرخوردگی عمومی شــده .مثل بحث
عوارض خروج از کشور ،جریمهها ،احتمال حذف یارانهها
و...درواقعحرفآنهااینبودکهرئیسجمهوریازجامعه
مدنی و اقشــار تحولخــواه رأی گرفتــه اما بهدلیــل افراط در
بهکارگیریهمهنیروهاومشــارکتسیاسیهمهجریانها
بهبهانهشعاراعتدال،عمالًدرحالنزدیکشدنبهپایگاه
رقیب اســت .یعنی همانهایی که جامعه از ترس ایشــان
بــرای رأی دادن به اعتدال سراســیمه پای صنــدوق دویده
بود.برخیهمبهســال 1400نظرداشتندومیگفتندادامه
فضای ناامیدی تنها به نفع رقیب است و اگر اوضاع را مثل
ناآرامیهــای دیماه به هم نریزد ،فقط شــرایط را برای به
قدرترسیدنگروههایتندروفراهممیکند.
همــان روزها بــود که هشــتگ پشــیمانی داغ داغ شــد.
موجــی که بعــد از اعــام بودجــه ســال 97و خبــر افزایش
عــوارضخروجازکشــورومالیاتبهاوجرســید.برخیهم
معتقــد بودنــد همــه اینهــا بهانه اســت و دالیــل دیگری
برای موج زودهنگام پشــیمانی و ســرخوردگی وجود دارد.
دالیلــیپیچیدهترازاعالمناگهانیخبرهایناامیدکنندهو
اســترسزا .البته کم نبودند کسانی که در مقابل این موج با
هشتگ«پشیماننیســتیم»باردیگردالیلرأیدادنشان
راگوشزدکردندواینکهنبایدآنقدرزودناامیدشد.
دکتــر قانعــی راد در تحلیل ایــن موج به مــا میگوید:
«بایــد موضــوع را درون چارچــوب وســیعتری تحلیــل
کــرد و آن هــم اینکــه ببینیــم چــه شــرایطی بــر تصمیــم
گیریهای آقای روحانی حاکم است و ایشان تحت کدام
محدودیتها عمل میکنند و چه عواملی موجب شــده
نتواننــد وعدههایی را که دادهاند تحقق ببخشــند .همین
طــور ببینیم بــر چــه اساســی ایشــان را انتخــاب کردیم و
مقایســه کنیم که انتخاب او مثالً با انتخاب آقای رئیســی
چــه تفاوتهایی دارد .مثالً اگر االن آقای رئیســی به جای
ایشــان انتخــاب میشــد ،دیگــر رکودی نبــود؟ اگــر آقای
رئیسی انتخاب شده بود وضعیت آزادیهای اجتماعی
بهتر بود؟»
قانعــیراد تأکیــد میکند« :ما بــا توجه به شــرایطی که
داشــتیم به یک انتخاب نســبی دســت زدیــم؛ انتخابی که
درزمــانخــودقابــلتوجیهبــودودرزمانکنونــینیزقابل
توجیهوقابلدفاعاست.درعیناینکهمامیتوانیممنتقد
وضعموجودباشــیموبهجایپشــیمانیکهسبکرفتاری
نامناســبی در فضــای فرهنگی ماســت ،نقد کنیــم .در این
ســالها این ســبک رفتاری در جامعــه ما زیاد دیده شــده؛
اینکــه بــا عجلــه یــک کاری را انجــام میدهیــم و بعد هم
میگوییمپشیمانیم!یعنینهازاولدراقدامیکهکردهایم
عقالنیتــی وجــود داشــته و نــه بعــدش در پشــیمانیمان
عقالنیتــی دیده میشــود .ایــن رفتارها موجی و سینوســی
اســت و از روی واکنشهــای عاطفــی .بهتــر اســت به جای
قهروپشــیمانیدربارهموقعیتهــاومحدودیتهاحرف
زد و تحلیلــی مشــخص و ملمــوس ارائــه داد و بــا برخورد
توگو
انتقادی و تحلیلی درباره موضوعات مختلف به گف 
پرداخت».
یعقوبموســوی،جامعه شــناس هم همــان زمان در
توگــو با ما تأکید کــرد که این ناامیدیهــا خیلی عمیق
گف 
نیســت«:اینپشــیمانیرانمیتــواندرگروههایمرجعو
تأثیرگذاردید.نخبگانسیاسی،اجتماعیومدنینقدهای
جدی بــه دولت دارند امــا به هیچ عنوان اظهار پشــیمانی
نمیکننــد .آنها نقدشــان منصفانه و درون گروهی اســت.
آنها ســاز و کارهــای مدیریتی دولت را ضعیــف میبینند و
بهآننقددارندیاحتینقدشــانبهصورتمشــخصتری
اســت مثالً اینکه چــرا دولت موانــع و مشــکالت را با مردم

بهصورتشفافدرمیاننمیگذاردودچاراحتیاطاست؟
آنهــابخوبیمیدانندکهعبورازروحانیبهصالحنیســت.
درایــنفضــاامــاعــدهایبــانقدهــایساختارشــکنانه،به
دولتجایگزینمیاندیشندکهاینبههیچوجهموردنظر
نخبگان و گروههای مهم مرجع جامعه ما نیســت .شــاید
ایندولت،دولتمطلوبنباشــد،اماایننخبگانترجیح
میدهندبا چالش،نقدوبررســی دربــاره فعالیتهای آن
حرفبزنند».
اعتراضهــای سراســری ،مــوج انتقادهــا و امیــد
اجتماعی
همــان روزهــا و روزهــای بعــدش حســن روحانــی
ســخنرانیهایی داشــت کــه در آنهــا بر حقوق شــهروندی
تأکیــد زیــادی ورزیــد .او در این ســخنرانیها تأکیــد کرد که
مشــکالتمــردمفقطاقتصادینیســتوخــودهمگامبا
مردم ،در قامت یک منتقد ظاهر شــد .ســخنرانیهایی که
منتقــدانزیــادیهمداشــت.بــراینمونهســعیدمدنی،
جامعهشناسدریکدوماهنامهباموضوعامیداجتماعی
در این باره گفت« :امید چیزی نیســت که به صورت تزریق
واکســن به جامعه منتقل شــود .مخصوصــاً هرکس برای
ایجاد امید در جامعه وظایفی دارد ،آنچه در درون دولت و
کلنظامسیاسیمیتوانداتفاقبیفتد،اصالحسیاستها،
برنامههاوبازبینیبرنامههاییاستکهمنجربهوضعیت
موجودشدهاست.منتعجبمیکنمکهبرخیازمقامات
دولتی گویی نقشی درزمینهها وعلل وقوع این ناامیدیها
ندارندودرنقشاپوزیسیونواکنشنشانمیدهند».
دی مــاه  96از راه رســید ،ماهــی کــه در آن شــاهد مــوج
اعتراضها در شهرهای مختلف ایران بودیم .اعتراضاتی
کهتنهابهمسائلاقتصادیمحدودنمیشد.
حسنروحانیدرآخریننشستمطبوعاتیاشوقتی

استکهاستحقاقخودرازندگیبهترازاینمیدانند».
توگو با ما
محمــدناظری،پژوهشــگر اجتماعــی در گف 
از احساســش از روزهای قبــل و بعد از انتخابــات میگوید:
«روزهــای قبل و بعــد از انتخابات روزهــای متفاوتی برایم
بودنــد .قبــل از انتخابات مــدام فکر میکردم همــه چیز از
دســترفتهوتودههاتجهیزشدهاندکهبهکاندیدایرقیب
حســن روحانی رأی بدهنــد .یعنی حــس ناامیدی مطلق
داشــتم و فکر میکــردم پنجــرهای که روبــه جامعه مدنی
بازشــدهبســتهخواهدشــد.امــاروحانیباســخنرانیهای
آتشــینش ورق را برگردانــد .درواقع روحانی یــک تنه کار را
تمامکردوتوانستخیلیازرأیاولیهاراهمپایصندوق
رأیبیــاوردوهمــهاینهــابــرایمــنامیدوارکنندهبــود.تا
یــک مــدت بعــد از انتخابات هم ایــن حس خوشــحالی و
امیدواری را داشــتم اما همان طور که یک جامعه شــناس
هم در نشســت انجمــن سیاســی در بررســی ناآرامیهای
دی ماه گفت اساســاًفضای سیاســی جامعه ما نمیتواند
انــرژیدرونــیخــودراجهــتبدهــدوبــهمقصــدوهدف
برســاند .یعنی نظام سیاســی ما به گونهای است که انرژی
راپــرتمیدهدبهجایاینکــهازآنبرایاعتمادعمومیو
گرداندنچرختوسعهاستفادهکند.
پــس از انتخابات جریــان رقیب هم با اســتفاده از تمام
مطالباتیکهازدورههایقبلرویســردولتآوارشدهبود،
ســعی کرد تودههای مردم را ناامید کنــد و برای همین بود
کههشــتگپشــیمانمراهافتادوســایتهایجریانرقیب
سازماندهیشدهدولترازیرضربگرفتند.اگردقتکرده
باشــید ،یکــی دو روز پــس از ناآرامی مشــهد ،خبرگزاریها
و ســایتها و روزنامههای تندرو کامالً ســازماندهی شــده و
همسو ،توپخانههایشــان را به سمت دولت گرفته بودند.
درواقــعهمهچیزنشــانمــیدادکهبایکپــروژههدفمند

حاالهرروز،کشمکشامیدوناامیدیدرفضایاجتماعیپررنگترمیشود.چندماهقبلشاهداعتراضهاو
ناآرامیهادرشهرهایمختلفایرانبودیم.برخیمعتقدندایناعتراضهاناشیازناامیدینسبتبهیک
چشماندازمطلوبدرزندگیفرودستانوافرادیاستکهفکرمیکننداستحقاقزندگیبهتریدارند.برخیهم
معتقدنددرایناعتراضهاخواستههایمتنوعسیاسیواجتماعیعنوانشدهخیلیهادرهمینبحثمطالبه
گریپسازروزهایانتخاباتگفتندکهبایدبهنیازهایهمهگروههاتوجهشود.آنهابرایحرفهایشاناینطورمثال
میآوردندکههرکسباتوجهبهنقشوجایگاهشخواستهمتفاوتیداردوبیتوجهیبهایننیازهامیتواندبهفضای
یأسوناامیدیدامنبزند.برخیدرشبکههایاجتماعیپرسیدندآیامطالبهیکفعالحوزهزنان،بایکاستاد
دانشگاهویککارگرمشابهاست؟آیادولتبهخواستههمهگروههاتوجهکردهاستیافقطخواستهعدهای؟
خبرنگاری از او پرسید برای حل مشکالت اقتصادی مردم
چهخواهیدکرد؟درپاســخگفتمنباهمیننحوهســؤال
مشکل دارم چون مشــکالت مردم فقط اقتصادی نیست
و مردم مشــکالت سیاســی و حقوقی هم دارنــد که ما برای
شــنیدنآنهاهمبایــدگوشهایمانرابــازکنیمونهاینکه
فقطبخشیازسخنانآنهارابشنویم.
بسیاریازکارشناسانوصاحبنظراننیزهمیناعتقادرا
دارندوتأکیدمیکنندکهمشکلمردمتنهاوتنهااقتصادی
نیستوتقلیلمشکالتبهاقتصادتوهینبزرگیبهمردم
محســوب میشــود .ســعید مدنی در این باره گفته اســت:
«دولتها باید از این نوع اعتراضات اســتقبال کنند چراکه
مدنیترین و ســالمترین شــکل اعالم اعتراض نســبت به
وضعیت موجود است .در شرایط دیگری ،این اعتراضات
میتوانســت در قالــب انواع مشــکالت اجتماعــی ،جرم و
جنایتنمودپیداکند.درواقعناامیدیازوضعیتموجود
منجربهپرخاشگریمیشود،اینپرخاشگریمیتوانددر
قالبهــای مدنی مثل همین اعتراضــات و کنش جمعی
خودرانشاندهدومیتوانستبهصورتغیرمدنیوحتی
خشونت نســبت به خود باال برود .ما این اتفاق را دیدهایم،
روند آســیبهای اجتماعی و اپیدمــی آنها حاصل همین
احســاس ناکامی از وضعیــت موجود اســت .بنابراین این
اعتراضهابهصورتمشخص،ناشیازناامیدینسبتبه
نبودیکچشماندازمطلوبدرزندگیفرودستانوافرادی

برایناآرامکردنفضاعلیهدولتمواجههستیم».
حســنروحانــیدرســخنرانی 22بهمنســالجدیدرا
«ســال نشــاط و امید» برای ملت ایران دانســت و خواست
همــه جریانهــای سیاســی از اصولگــرا و اصالحطلــب و
اعتدالگــراگرفتــهتادیگــراحزابوتشــکلهاباهمباشــند
و مطالبــات و خواســتههای مــردم را بشــنوند .او همچنین
بعد ازســخنرانیاش در این مراســم ،در توئیترش نوشت:
«قانــون اساســی بنبســتها را برداشــته اســت .هــر جــا در
مســائل مهم اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی و فرهنگی
اختالفنظری داریم باید به اصل  59قانون اساسی یعنی
آرایمردموهمهپرسیمراجعهکنیم».
خیلیهــا هنــوز امیدوارنــد و میگوینــد همیشــه راهی
برایخروجازبنبســتهاهستواینکهپنجرهعقالنیتو
اعتدال نباید بسته شود و بدتر از آن نباید مردم از انتخابات
و پــای صنــدوق رأی رفتــن پشــیمان شــوند چراکــه در این
صــورت ،کمترین آســیب ،افتادن ســمتهای انتخابی به
دســت تندروهاســت .همچنــان که در ســالهای گذشــته
دیدیــم و طعــم قهــر بــا صنــدوق رأی را هــم چشــیدیم و
هزینههای ســنگینی پرداختیم .با این همه مردم دیگر آن
مردم ســالهای گذشته نیســتند که هر 4ســال یک بار رأی
بدهنــدوبــهخانهبرگردنــد.انداختنرأیبهصنــدوقتازه
قدمنخســتمســئولیتشــهروندیاســتومهمترازآن
حراستازرأیخودبامطالبهگریونقد.
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