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اعتراضهــای دی مــاه چــرا و چگونــه شــروع شــد؟
چگونــه در چنــد روز به دهها شــهری ســرایت کرد که
خیلیها بهعنوان یک ایرانی حتی نامش را نشــنیده
بودنــد؟ چــرا اینقدر زود به خشــونت کشــیده شــد؟
مردم بــه چه چیز اعتراض داشــتند و ســؤال اصلیتر
اینکــه آیــا ماجــرا ،تمــام شــده اســت؟ عبدالرضــا
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور پاســخهای صریــح
و واضحــی بــرای ایــن ســؤالها دارد.چــه بواســطه
مأموریتی که از ســوی رئیس جمهــوری به وی محول
شــده ،گزارش دقیقــی از ماوقع تهیه کرده اســت و در
گفتوگو بــا «ایران» بخشــی از جزئیــات آن را برای
نخســتین بار مطرح میکند .رحمانــی فضلی در این
مصاحبه خبــر میدهد در جریــان اعتراضها حدود
 5هــزار نفــر بازداشــت شــدند؛ حــدود  900نیــروی
انتظامــی مضــروب و مجــروح شــدند و اعتراضهــا
در  42شــهر به درگیــری منجر شــد .او امــا وجه اصلی

اعتراضهــا را در مؤلفههــای غیرمیدانــی از جملــه
«تغییر نســل» و «تغییر ســبک زندگــی» و متعاقب
آن تغییــر مطالبــات میدانــد؛ مؤلفههایی که نشــان
میدهــد اعتراضهــای دی مــاه بیــش از هــر چیــز
«اجتماعــی» و حاصل «انباشــت نارضایتی»هایی
است که هر جا فرصت بروز پیدا کند ،علنی میشود.
وزیــر کشــور در ایــن گفتوگــو تصریح میکنــد طی
تحقیقــات به ایــن نتیجــه نرســیدند کــه اعتراضها
ســازمان یافته بــوده یا از ســوی یک جریان سیاســی
داخلی شروع و هدایت شده است .بخش قابل تأمل
ماجرا این است که میگوید هنوز در بستر آن حوادث
هســتیم و بــه تعبیــری هنــوز «عبــرت نگرفتهایــم».
مشــروح گفتوگوی «ایــران» با وزیر کشــور را در زیر
میخوانید؛ با این تبصــره که رحمانی فضلی در چند
جا تأکید میکند«:بنویســید وزیر گفت این موضوع،
مناسب ویژه نامه نوروزی نیست»...

عکسها :علی محمدی ایران

درتحقیقاتخود،بههیچوجهبهسازمانیافتگیاعتراضهانرسیدیم

بعــدازاعتراضهــایدیمــاه،رئیــسجمهــوری
خواســتارارائهگزارشدقیقوجامعــیازحوادثرخ
داده،افرادیکهدرایندرگیریهاکشتهیازخمیشدند،
همچنیــنچرایــیوچگونگــیایــنرخدادهاشــدند.
حســباعالموزارتکشــور،اینگزارشتهیهوتقدیم
رئیسجمهوریشــد.نکاتقابلتأملاینگزارشچه
بود؟
مأموریــت آقــای رئیس جمهــوری به مــن بــرای تهیه این
گزارش ،ناظر به مســئولیت بنده در شــورای امنیت بود؛ ما این
گزارش را بر اســاس گزارش دســتگاههای عضو شورای امنیت
ازجملهســپاه،وزارتاطالعات،قوهقضائیه،نیرویانتظامی،
اســتانداریها و فرمانداریهــای سراســر کشــور تهیــه کردیم و
تقدیم رئیس جمهوری شــد .در این گزارش عوامل ،بســترها،
زمینهسازها،شتابدهندهها،محرکینومسببین،آثارونتایج
آنهمــراهبــاپیشــنهادهایمــادرحوزههایفوقآمدهاســت.
هــدفماتهیهوارائهیکجمعبندیکامل،دقیقوواقعبینانه
بود و در همین راســتا حتی از افرادی که بازداشــت شده بودند،
نظرخواهــی کــرده و پرســیدیم دالیلشــان ،شرایطشــان و
خواستهشانچیستوچطوربهصحنهاعتراضهاآمدند؟
نتیجهاینبررسیهاچهبود؟
نتایــج متعــددی به دســت آمــد .ابتــدا باید توجه داشــت
ویژگیهــای این حوادث ،بــا حادثههای به ظاهر مشــابه قبلی
متفاوت بود و نمیتوان تک ســاحتی به آن نــگاه کرد .در خالل
اعتراضها و پس از آن اینگونه عنوان شــد فشارهای اقتصادی
ومســائلیمثلبیکاری،وزنباالییدرشــکلدادناعتراضها
داشــت.درحالــیکــهاینهمــهماجرانبــود.نتایــجتحقیقات
میدانینشــاندادبیشاز 60درصدکســانیکــهدراعتراضها
حضــور داشــتند ،شــاغل بودنــد .در حالــی کــه اگــر بیــکاری و
درخواســت شــغل ،عامل اصلــی اعتراضهــا بود باید شــمار
بیکارانحاضردراعتراضبســیاربیشترازاینتعدادبود؛یااگر
فشــارهای اقتصــادی مهمترین انگیــزه بــود ،اعتراضها باید
در حاشــیه شــهرها دیده میشــد؛ در حالی کــه این گونــه نبود.
همچنین گفته شد افرادی که از سمت مؤسسات مالی متضرر
شــدهاند ،اکثریت جمعیت معترضان را تشکیل میدادند در
حالیکهآمارنشانمیداداینافرادحضوربسیاراندکیدراین
اعتراضهاداشتند.
خبپسعاملاصلیچهبود؟آیاجریانخاصی
آنراهدایتمیکرد؟
برخینارضایتیهاهمدرحوزهسیاسی،هماقتصادی،هم
اجتماعیوفرهنگیوامنیتی.همچنینمادرتحقیقاتخودبه
هیچ وجه ب ه ســازمان یافتگی اعتراضها نرسیدیم؛ بهعبارت
واضحتربهایننتیجهنرســیدیمکهیکگــروه،طیفوجناحیا
معاندیــنوضدانقالبهااعتراضهاراازبیرونســازماندهی
کرده باشــند.این حــرف به معنای این نیســت کــه معاندین و
مخالفان از اعتراضها سوءاســتفاده نکرده باشند چون هم در
تشــدید ،هم در هدایت و هم برای بهرهبــرداری نهایت تالش
خودراکردند.
چندنفردراعتراضهاشرکتداشتند؟
باحضورمکرربرخیافراد،حدود 100هزارنفروبدونتکرار
حدود 40تا 45هزارنفر.بنابهآماردستگاههایمیدانی،عموم
مردم به اعتراضها نپیوســتند .هیچ جریان سیاسیای نیامد؛
احزابوگروههاواقعاًنیامدند؛کارگراننیامدند؛اقلیتواقوام
نیامدند؛دانشجویاننیامدند.
امادرمیانبازداشتشدگان،دانشجوهمبود؟
بینمعترضان،دانشجوهمحضورداشتامااینحضوربه
معنایحضورسازماندهیشدهدانشجویانیاسایراقشارنبود
درواقعدانشــجویانهوشــمندانهوآگاهانــههمراهینکردند.
گروههاییادشدهنهتنهادراعتراضهاحضورنیافتند،بلکهبه
آرامســازی فضا نیز کمک کردند .ویژگی دیگر این اعتراضها،
ابعادوســیعآنبود.ظرفیکیدوشــببه 100شــهررسیدودر
 42شــهر،درگیریداشــتیم.بهاینمعناکهبــهاموالعمومیو
شــخصیواماکنآســیبزدند؛شیشــهشکســتند؛آتشزدند.
ویژگی بعــد این بود که رســانههای خارجی و برخــی دول مثل
امریکا،رژیمصهیونیستی،عربستانوخیلیازکشورهایعربی
آشکاراموضعگیریکردند.خیلیازمرکزتولیدوارسالخبرهم
ازهمینکشورهابود.ایندریافتههابراساستحقیقاتمیدانی
بود ،اما در بررسیهای عمیقتر به عوامل دیگر که بستر اصلی
حوادثبودندمیرســیمومتأســفانههنوزهــمدرمعرضآن
حوادثهستیم.
اینبسترهاچیست؟
اولتغییرنسلاست؛بعداز 39سالیکهازانقالباسالمی
میگذرد،بانسلیمواجهیمکهدرچارچوبنظاموارزشهای
دینی،ســایق،باورها،تفکرات،اعتقادات،روابط،خواستها،

