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هفتم دی مــاه گروههایــی از مــردم در اعتراض
بــه برخــی مســائل و مشــکالت از جملــه امــور
معیشتی دست به اعتراض زدند و به خیابانها
آمدنــد .ایــن اعتراضــات ابتدا از شــهر مشــهد
شــروع شــد امــا بتدریــج بــه شــهرهای اهــواز،
شــیراز ،خرم آباد ،بندرعبــاس و ارومیه و تهران
هــم رســید .اعتراضــات هفتــم دی مــاه اگرچه
در نهایت به خشــونت کشــیده شــد امــا در پی
مطالبات مدنی و اجتماعی مردم شــکل گرفته
بــود .شــاید یکــی از دالیلــی کــه موجب شــد تا
مســیراعتراضات به انحراف کشــیده شود نبود
مکانــی بــرای تجمعــات مســالمتآمیز مردم
بــود .هماکنــون در بســیاری از کشــورهای دنیــا
محلی برای اعتراضات قانونی پیشبینی شده
که مشــهورترین آن «هاید پارک» لندن است.
در نظر گرفتن چنین مکانهایی اجازه میدهد
تا مــردم به طــور شــفاف خواســتههای قانونی
خود را مطرح کنند .بر همین اساس فرمانداری
تهران پیشــنهاد چنین مکانهایــی را ارائه کرد
و از طرفی شــورای شــهر تهــران نیــز مصوبهای
برای تعیین ایــن مکانها در نظر گرفت .اگرچه
تاکنون خبری از تعیین مکانی برای اعتراضات
اعالم نشده اســت اما با این حال اجرای چنین
طرحــی نگرانیهایــی را هم به وجــود آورده ،از
جملــه اینکه ممکن اســت با نصــب دوربین و
رصد معترضین مشــکالتی برای آنهــا در آینده
ایجاد شــود .موضوعی که «محمد امین قانعی
راد» -جامعه شــناس -نیز بر آن تأکید میکند و
میگویــد:درخصوصایجادایــنمکانواداره
آن بدبینیهایــی وجــود دارد ،چراکــه امــکان
مســتند شــدن اعتراضات مردمی و اســتفاده از
آن علیهشــان وجود دارد .به همین خاطر ابتدا
باید مســأله بیاعتمادی میان مردم و مسئوالن
حل شــود تا مدیریت این مکان تضمین شــود.
از ســوی دیگــر دکتــر «عمــاد افروغ»-جامعــه
شــناس -نیز معتقد اســت« :تعجــب میکنم
با اینکه  40ســال از انقالب میگذرد این مســأله
هنــوز در هالــهای از ابهام قــرار دارد و تعدادی با
اصل مسأله و مکان آن مشکل دارند .درحالیکه
این موضوع حق مردم است».

اگر نسبت به حرکتهای اجتماعی بیتوجه باشیم
امکان مجدد اعتراضات به طور خشونت آمیزتر وجود
دارد .پس مسئوالن نباید نگاهشان به این اعتراضات
مقطعی باشد بلکه آنها باید توجه بیشتری به شرایط
اجتماعی و زندگی مردم داشته باشند

حضــور گســترده جوانــان در اعتراضــات قابــل
شبینیبود
پی 
بــه اعتقــاد «رئیــس ســابق انجمــن جامعه شناســی
ایــران» اعتراضــات خیابانــی مــردم پیامــدی از فضــای
اجتماعــی کشــور اســت.دکترمحمــدامینقانعــیراد در
این بــاره بیشــتر توضیــح میدهد«:باید بررســی شــود تا
چه عواملــی در این موضوع مؤثر بودنــد چراکه اگر دالیل
اجتماعــی حادثه بررســی نشــود امــکان بروز مجــدد آن
حتی به صــورت خشــونت آمیزتر وجــود دارد .همچنین
من موافق هــر نوع امکاناتی که شــرایط بازتاب مطالبات
مــردم را فراهــم کند هســتم .بــه همین خاطــر معتقدم
فرصتهایــی در جامعه باید برای بیان مشــکالت مردم
فراهم شود».
او با اشــاره به اینکه با ایجاد یک مکان برای اعتراضات
نمیتــوان انتظــار داشــت تمام مشــکالت برطرف شــود
چراکــه ایــن مــکان تنهــا ظرفیــت محــدودی را فراهــم
میکنــد ،بیــان میکنــد :حضــور گســترده جوانــان در این
اعتراضات طبیعی بود چراکه این نسل در جامعه نسبت
به دیگران انتظارات بیشــتری دارند .آنها نسبت به آینده
خود نگران هســتند و بههمین خاطر طبیعی اســت که در
این اعتراضات فعالتر باشند.
قانعی راد با تأکید بر اینکه دالیل اجتماعی ،اقتصادی
و سیاســی در کنــار هم در ایجــاد اعتراضــات دی ماه مؤثر
بود ،میگوید :بتدریج شاهد کاهش منابع و قدرت دولت
هستیم .به طوری که روز به روز صندوقهای بازنشستگی،
مؤسســات مالی و بانکها بیشــتر به ســمت ورشکستگی
حرکت میکنند .همه این مســائل در کنــار یکدیگر باعث
شــده تا مردم دچار احســاس نا امنی نسبت به وضعیت
اقتصادی کشور شوند.
ایــن جامعه شــناس با تأکیــد بر اینکه آینــده متعلق
بهجوانان اســت و باید به این نســل توجه بیشتری شود،
میگوید :این نســل در موقعیتی قرار دارد که نتوانسته از

بسیاری از فرصت هایشان مانند امکانات شغل ،مسکن
و پسانداز استفاده کند .آنها با مشکالت بسیاری نسبت
بــه ســالمندان روبــهرو هســتند ،چراکــه اقشــار ســالمند
توانایــی کنــار آمدن بــا زندگی فعلــی خــود را دارند ولی
آنها بهدنبال تغییر و تحول هستند.این نسل انتظار دارد
ازشــأن اجتماعی برخوردار شود و در جامعه حقوقاش
به رســمیت شــناخته شــود .بنابرایــن نیروی مشــارکت
اجتماعــی آنهــا بایــد در جامعه تخلیه شــود کــه اگر این
اقدام صورت نگیرد نتیجهاش اعتراض دوباره است.
قانعــی راد بــا تأکیــد بر اینکــه جوانــان باید احســاس
کننــد حضورشــان در جامعــه اثرگــذار اســت ،میگویــد:
اصلیترین عامل اعتراض آنها در دی ماه تنها به مسائل
اقتصادی محدود نمیشــود بلکه یکــی از آنها لزوم توجه
بــه جوانــان اســت .بنابرایــن اگــر نســبت بــه حرکتهای
اجتماعی بیتوجه باشــیم امــکان مجــدد اعتراضات به
طــور خشــونت آمیزتر وجــود دارد .پــس مســئوالن نباید
نگاهشــان به این اعتراضات مقطعی باشد بلکه آنها باید
توجه بیشــتری به شرایط اجتماعی و زندگی مردم داشته
باشند.
شکافاقتصادیودرآمدیعاملاصلیاعتراضات
در ایــن میــان دکتــر عمــاد افــروغ  -جامعه شــناس-
معتقــد اســت نمیتــوان بهطــور قطعــی بیــان کــرد کــه
اغلــب اعتراضکننــدگان جوانــان بودند«:اگــر بگوییــم
کــه اکثــر جمعیــت معتــرض جوانــان هســتند برخــورد
برشــی و حادثهای بــه اعتراضــات داشــتهایم .در آخرین
نظرســنجیای کــه از مــردم در خصوص ایــن اعتراضات
تهیه شــده آنها شــکاف اقتصادی و درآمدی را عامل این
حادثه عنوان کردند».
او ادامــه میدهــد :بارهــا اعــام کردهایــم کــه اگــر
ظرفیتهــای قانونی بــرای موضوعات اختصــاص داده
نشــود مردم از راه غیر مجاز وارد خواهند شد .این موضوع
بهعنــوان یک اصــل جامعه شــناختی مطرح میشــود و
نمیتــوان آن را انکار کرد ،بنابرایــن اختصاص یک مکان
برای بیان اعتراضات امری ضروری است.
افــروغ با اشــاره بــه اینکــه حقــوق شــهروندی و قانون
اساسی هم به اختصاص یک مکان برای بیان اعتراضات
تأکید میکند ،میگوید :در این میان باید مسیر راهپیمایی
و محل اعتراضات بهطور دقیق مشخص شود .هرچند از
راههــا و ظرفیتهای دیگری هم میتوان برای رســیدگی
به مشکالت مردم در کنار این اقدام استفاده کرد.
او با اشاره به پیمایشی که دولت در سال  95انجام داده
اســت ،میگویــد :در این تحقیــق حــدود  70درصد مردم
علــت نارضایتــی از جامعــه را مســائل اقتصــادی عنوان
کردنــد .البتــه تنهــا موضوع اقتصــادی باعــث نارضایتی
مردم نشــده و به طور قطعی مســائل سیاسی و اجتماعی
بسیار زیادی نیز در این موضوع دخیل بودند.
ایــن جامعــه شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس
اصل  44اجرای هدفمندی یارانهها قرار شــد تا نیاز مردم
و دولــت کاهش یابد اما این اتفاق محقق نشــد ،میگوید:
برخــی میخواهند جامعه ایران را قطبــی جلوه دهند در
حالی که آمارها و شواهد و تحقیقات ثابت میکند جامعه
مــا طیفی اســت نه قطبــی .او ادامــه میدهــد :جامعه ما
فضای قطبی شــدن را بر اســاس آمارها ندارد .در آخرین
نظر ســنجی انجام شــده زمانــی که از مــردم در خصوص
گرایشهای سیاسیشــان ســؤال شــده 14 ،درصد آنها به
گــروه اصالحطلــب و  11درصدشــان به اصولگــرا تمایل
داشــتند .ایــن بــه معنــی آن اســت کــه تنهــا  25درصد از
مردم طرفدار این دو حزب هســتند و مشــخص میشــود
کــه  75درصــد مــردم بــه گرایشهــای سیاســی تمایلــی
ندارند .افروغ با اشــاره به اینکه برخــی ادعا میکنند یکی
از عوامــل اعتراضــات اخیــر شــکاف عقیدتی میان نســل
قدیــم و جوان اســت ،میگوید :این موضــوع در ابتدا باید
بر اســاس تحقیقات و مستندات ثابت شود و صرفاًاز روی
قضاوتهــا نمیتــوان بــه این نتیجــه رســید .تفاوتهای
مبنایی و ماهوی میان نســل جدیــد و قدیم وجود دارد اما
تنها بــا تکیه بر ایــن موضوع نمیتــوان ادعا کــرد جامعه
دچار فاصله عقیدتی شده است.
او در خصــوص راه حلــی کــه میتوانــد در کاهش بروز
اعتراضــات مؤثــر شــود ،میگویــد :توجــه بــه ارزشهای
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی مــردم میتواند در کاهش
بروز این حوادث مؤثر باشد.
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