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ومت بود ای از اعتراضات رهبریمجموعه  ایران )٢٠١٧دسامبر ( ١٣٩۶ماه تظاهرات دی    نشدۀ مردم و ضدح

"  استان خراسان  شهرهای بزرگو  مشهد  دسامبر) از ٢٨( دی ٧که از  و در چند روز  آغاز شدبا فراخوان "نه به گران

، در شهر ایران گردی ١٠٠نزی به در تبدیل به شورش سراسری  شهر به  ۴٢د و به گفتۀ وزیر کشور، رحمان فضل

شهروند  ٢٠ ، طبق آمار غیر رسمهزار نفر بازداشت شدند ۵ ی بهدنزها اعتراضاین در جریان  .درگیری انجامید

اسفند  ٢٠‐ ۶٧٣٨/ شماره :  رانیروزنامه ا( شدندنیروی انتظام مضروب و مجروح  ٩٠٠حدود  و ندباخت جان

و ، )١٣٩٧دی  ١١ /(خبرگزاری مهر  نددر سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد  امام جمعه دفتر ۶٠ .)١٣٩۶

هبه استناد فیلم  های) و ساختمانامامزاده در قائم شهرمراکز مذهبی (مانند  ،مردم ،های اجتماعهای موجود در شب

  اتفاق افتاد. ٩۶ همااز آنچه در دیاست هائ و اینها تنها نمونه .ندبه آتش کشیدرا  )دادگستری کرجدولت (مانند 

ار و پنهان آن نظرات بسیاری مطرح شدهتظاهرات و انگیزه در مورد فراخوان شرکت در این     در  ول ،های آش

،  فساد گستردۀ دولت  اقتصادی، علیه هایآغاز آن تظاهرات با خواست اینکه اری، گران -و در مجموع سیاست  بی

الت اقتصادی رفت ان آن حرکت فراتر از مش ا بو  ههای دولت بوده ش نیست. اما تنها در چند روز دامنۀ هم

ت رو رها کنشعارهائ مانند " تاتور"، "سیدعل حیا کن، ممل اه تهران " (از شعارهای مرگ بر دی دانشجویان دانش

عل  دار آن،و مقام علیه والیت فقیه ویژهبهو  نظام سیاس ایران  با تبدیل به مخالفت) ١٣٩۶دی  ٩در روز 

  . شد ایخامنه

ر بود، از آن ادامۀ روند تکامل اعتراضات پیش  ٩۶ همااگرچه اعتراضات دی    که در اما مانند هر روند تکامل دی

مبارزات سیر می جهش کیف در ماهیت و نیز  ٩۶ماه اعتراضات دی ،دهدمماهیت تغییر ی جهش با  ه زماننقط

ه مسلم آنچ اند.گذاشته ناپذیر اصالحدر مسیر سرنگون نظامقدم  ناراضیانبار اینبود. نیز  اخیردر چهل سال مردم 

 زاسموجودیتش نارضااست اینست که نظام والیت فقیه ظرفیت و توانائ جلوگیری از رشد نارضایان را ندارد و 

 براینبنا. ار داشتظتوان انتآینده را متر تر و خشنمسیر حاضر اعتراضات وسیعدر . این بدان معناست که است

 هایویژگاما، کند. یدا مپاولویت آنچه در پیش رو داریم  گ برایآمادو  ٩۶ هماهای اعتراضات دیتحلیل ویژگ

    ماه چه بود؟ اعتراضات دی

  شرایط نوین

بست بن ،انیاحد دیمحمدسع) به قلم ١٣٩۶دی  ٩تاریخ شنبه ه ب ١٩٧١٩سرمقالۀ روزنامۀ خراسان (شمارۀ    

و این سه مؤلفه را  ‐ "احساس ناامیدی، تبعیض و بی پناه"کند: جمهوری اسالم را در سه مؤلفه خالصه م

ها صورت اول احساس ناامیدی از این که در ظاهر قرار نیست گشایش در حل مسائل آن دهد: "...چنین توضیح م

یرد، دوم احساس تبعیض که م الت موجود فقط مربوط به آن  گویدب و سوم  "ما بهتران از"نه برای   هاست ومش

نود و بش"کند یا حداقل  "یریبفهمد و پی"گاه ندارند که حرف آن ها را گوید ملجأ و پناهپناه که ماحساس بی

  .." . کند "همدردی

نشان دادند که اکثریت مردم ایران ، ۵٧بهمن  ٢٢و بخصوص دو نسل بعد از انقالب  ،، مردم ایران٩۶ماه در دی   

ر حاضر به قبول وضعیتهزار دستگیری،  ۵شهر همراه با خشونت بود و  ۴٢شهر که در   ١٠٠در نزدی به   دی
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ز نشان داد که نی از محتوی فروپاشیده، فائزه هاشمکه به گفتۀ  ،موجود نیستند. در مقابل، "نظام" سیاس‐اقتصادی

وئ به خواستتوانائ  ز ای که دوستان و دشمنان ایران احرکت به آن وسعت را ندارد. نتیجه سرکوبِ ها و یا جواب

ه چنین رسیده است. با دانش ب ارفاند اینست که؛ آغاز پایان نظام "جمهوری اسالم " این دو واقعیت گریزناپذیر گرفته

ری ایران است در این دو گروه که ی آرزومند آزادی، دموکراس و رفاه ، واقعیت ان به اسارت کشیدن ایر امیدو دی

ا، اما واقعیت تلخ اینست که دشمنان اند. آرائ کردهفصرا دارد، در مقابل هم  ایران، به رهبری ایاالت متحدۀ آمری

ز ستون ، از رودرروئ مستقیم تا استفاده اچندین آلترناتیو ،با برنامه، رهبری و پشتیبانترند. آنان تر و منسجمآماده

- عظیم و پویای وطنگروه  ،دشمن . در مقابلروندپیش م خودداف ها به طرففعاالنه ، انطلبپنجم مانند سلطنت

ل، بیخواه، اما آزادی انپرست ریف و خود و مردم شهدف ایستاده که قادر به استفاده از پتانسیل برنامه و بینامتش

این همان بستری است که اگر در جهت حل آن حرکت ملموس آغاز نشود یا اگر با درک "... نیست.  هلب رسیدبهجان

نشدن آن فراگیر شود باید نگران آینده، تکرار اتفاقات مشابه و با توجه به وجود دشمنان قسم خورده شاهد ناامن 

ر بود   ایبه سوریه[ایران] شدید و تبدیل شدن  دی  ٩تاریخ شنبه ه ب ١٩٧١٩مارۀ ." (سرمقالۀ روزنامۀ خراسان، شدی

  )انیاحد دیمحمدسع، به قلم ١٣٩۶

  دو نسل تازه نفس

و غیر (اپوزیسیون مذهبی  طوالنکه رویش یافتۀ دورانِ نسبتاً  انجام گرفتتوسط نسل  ١٣۵٧انقالب بهمن    

 آن بود. مراجع مطرح طلبیخواه و استقاللآزادی هایایدئولوژیی از بود. مذهب، برای نسل انقالب مذهبی) 

اعتماد مردم به علما و پشتیبان مادی و معنوی از آنان زیستند. در میان مردم، با مردم و مثل مردم م ، عموماًدوران

و مذهب مرهم  انخدا و کتاب خدا یار و یاور مظلوم عموماً به خاطر این بود که علما سهیم غم و شادی مردم بودند.

ل، ایرانیان در پناه سپر نسبی دین و مذهب و  ءدر خال دردکشیده بود. بر دردِ  ، تجمع و تش هر گونه آزادی سیاس

    مساجد و با استفاده از آنان انقالب خود را به سرانجام رساندند.

  ِبا  نسل اولِ و یا پس از انقالب،  نسل اول ، ، جمهوری اسالم ، های دستهاعدامهرج و مرج، ناامن جمع

ام باشهادت و دفاع از وطن بزرگ شد.  و نابودی، جنگ رشد نسل اول انقالب، کودتای امام خمین  هم

تاتوری والیت فقیه استوار ، تکمیل شده   .گردیددی

ومت تغییر انقالبی و رهائ مذهب و دین از ایدئولوژیِ حاکمان خود را  و یافتبخش، به ایدئولوژی ح

اری  تجنایهر اعالم کردند و به نام او دست به بروی زمین پروردگار نمایندۀ  نشانده ودست د. زدنو تبه

ار و پنهان  ‐نسل اول پس از انقالب "تقیه"    .شد بزرگبا آن  ه ورا آموخت ‐زیست دو شخصیت آش

وفائ نسبی مدن آغاز گردید و  ،رطلبان دیو اصالح ،خاتمسید محمد با به عرصه آمدن  ا مدوران ش

این امر بود.  گواهسیل مردم برای رأی به خاتم  بودیم. طلبیجوانان در پشتیبان از اصالحاشتیاق شاهد 

و از طریق اصالحات بود. هر  شرایط مهمترین مشخصۀ این دوران آمادگ جامعه برای تغییر قدم به قدم

ومت معقول و آینده ه دردر تنها موقعیت خود را نهتوانست مده از آن شرایط انگر با استفح  درون، بل

یم کند، همانطور که در دوران ریاست جمهوری خاتم   .چنین شدبیرون از ایران نیز تح

  ،هو نه با جنگ داشت ۵٧ارتباط با انقالب بهمن نه که نسل دوم پس از انقالب، یا نسل تکنولوژی نوین، 

وفائ اصالحات پا به میدان سیاست بود.  ٩۶ماه اعتراضات دیهستۀ مرکزی  این نسل با پایان دوران ش

اه در گذاشت.  غالمعل دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، فعال سیاس و استاد دانش

اف نسل شده  ٩۶آنچه در دی ماه "گوید: باره م این گذشت نشان دهنده این بود که جامعه ما دچار ی ش
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متولد هزار نفر]  ۵[ها درصد بازداشت ٧٠است. بر اساس آمار مستندی که وزارت کشور ارائه داد بیش از 

سال بودند. این امر  ٢۶تا  ١۶ها بین سنین درصد شرکت کننده ٧٠توان گفت: بودند. م ١٣٨٠تا  ١٣٧٠

ری وارد صحنه شده  )١٣٩٧دی  ٢  :تاریخ انتشار ‐ آفتاب نیوزبه نقل از ( اند."یعن اینکه نسل دی

ون بد ای و، لحظهاین نسل را ،ارتباطات است. دنیای مجازی و ارتباطات آزادگسترش ی این نسل از ممیزها

ت خودشان منه صاف و مترجم،  ر جوانان در م گذشت آشناتنها به آنچه در ممل ه آنان را با دی کرد بل

   گذاشت. سرتاسر دنیا در ارتباط م

ر این نسل، اول ناا ومت که خود گویای ناامیدی و گذار از اصالحیدی از مدو ممیز دی لبی طتغییر از درون ح

  و پوسیدگ نظام بود.  نفاقو دوم، فساد،  .بود

   رودرروئ مستقیم با تمام دستگاه حاکم 

ومدم تن به تن به جنگ راست که م های مستندیفیلم، دنیای مجازی مملو از هگذشته از آنچه نوشته شد    ت و ح

ًا و خصوص ...شدت خشونت "... . اما در نقاط از ایران نمونه)برای (شیراز  اندرفته آن امظنیروی انتپاسداران و 

 ۀسرمقال"، اغتشاشات اخیر های اختصاصویژگ(" ..." داشته. مسلحانه نشان از حس انتقام و تنفر یرفتارها

هدکتر عبدآنالین، به قلم  جوان مدیرمسئول   )١٣٩۶دی  ١٢  :، گنج ال

ر ادارات دولت هاحمله به بانک    ، بنگاه، و دی حجاب و  ردو پس از آن زاده، مساجد، امامهای خصوص مال

ر  .الیت فقیه استوو در رأس آن نظام  همه گویای این واقعیتند که رودرروئ مردم با کلو غیره جباری اپوشش  دی

ان به سمت مسائل اگر"...  .ناپذیرندئ جداهای مدن  و اقتصادی  اینکه درخواست چه ذهنيت حاکميت و نخب

تواند رسد، به همين دليل دولت نيز نمبه گوش نم یرود اما به جز روز اول، مطالبه معيشت در هيچ شهرم معيشت

 ۀرمقالس"، اغتشاشات اخیر های اختصاصویژگ" ("ارائه کند. یادهندهپاسخ به مطالبات جواب روشن و پايان یبرا

ه گنجدکتر عبدآنالین، به قلم  جوان مدیرمسئول   )١٣٩۶دی  ١٢  :، ال

اس سی‐آمیز بحران اقتصادیشان به حل مسالمتمردم ایران با انتخاب سید محمد خاتم اعالم کردند که تمایل   

ر،  طلبان از یانفعال اصالحایران است. اما با اخراج و  طرف و فساد، گران و پوسیدگ فزایندۀ نظام از طرف دی

به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاس و اجتماع در اشاره کرده که: " ابوالفضل قدیانا توجه به واقعیت که و ب

تر هتر و گستردای عمیقن آقای عل خامنهگراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دین و در رأس آایران به وخامت م

 جویندهای امنیت استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب مشود، دستگاهم

تنها راه )، ٩٧ هفتم آذرماه چهارشنبه"، سایت کلمه، مفاسد قدرت را در تار و پود جامعه گسترانده است هیفقول("

ترین بادی دوباره شعله رودخاکستر م مانند آتش هر از چندگاه بزیرران که خروج از بح تغییر  ،ودشور مو با کوچ

 بار نیز هموطنان صبور و شریف مااینآمیز، شاید های مسالمتمتأسفانه، پس از آزمودن تمام راهو است.  نظام

  شرایط موجود را تغییر خواهند داد.  ‐خشونت  ‐استفاده از تنها راه باق مانده با  باالجبار

 رهبری ءخال

توان از طرف معترضین را م "نداشتن مطالبات مشخص"، و "خالء رهبری"، ٩۶ماه دو ویژگ مهم اعتراضات دی   

 سریو ب... پشت آن نيستند،   ١٣٨٨و  ١٣٧٨طلبان برخالف اين است که اصالح ترين ويژگولين و مهما"نام برد. 

- انجو مدیرمسئول ۀسرمقال(" ... دوم نداشتن مطالبه مشخص است ويژگ" "بودن آن از اين زاويه قابل تأمل است.

ه گنجدکتر عبدآنالین، به قلم    ) ١٣٩۶دی  ١٢  :، ال
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بر اساس گزارش و ، وزیر کشور، عبدالرضا رحمان فضلکه به قول  ٩۶ماه دیاهمیت فقدان رهبری اعتراضات    

، های دستگاهتهیه شده و با استناد به گزارش شورای عال امنیت مل جمهوری اسالم ایران  که از سوی های اطالعات

، عوامل نارضایت ، این است که هگونه دخالت از خارج کشور عنوان کردها را داخل و بدون هیچامنیت و انتظام

ان شبوم اندستخواهان  جبران نشود، به دست دشمنان ایران و هماعتراضات اگر از طرف آزادی مردم  رهبریِ فقدان 

ا، عجوالنه، رضا پهلوی و همراهانش را آلترناتیو و رهبر اعتراضات  جبران خواهد شد. جای تعجب نیست که آمری

 .است خود در پیش گذاشته سیاس ۀهای عمل اجرای برنامشیوهعنوان ی از  بهو 

  ای نامعلومآینده

ین نیست. باند به سادگ قابل پیشفراوان در حال حرکتبا متغیران  بعدعد و هر ایران که در چندین ب حوادث آینده   

ما روز ا تأثیرگذار بود.در مسیر آینده توان های صحیح امروز مسیاست اما، آنچه مسلم است این است که با انتخاب

  هائ که هنوز در دسترس هستند:سیاست شود.تر مکمهای قابل انتخاب عمل د سیاستااز تعدبه روز 

 که با چند سیاست ، جلوگیری از رشد نارضایانتنها ی راه باق مانده؛  برای حاکمان جمهوری اسالم

بازگرداندن تمام حقوق به منتخبین شامل: حذف والیت فقیه از قانون اساس و  ‐صحیح قابل اجراست 

ها برای نشریات چاپی و مجازی، رفع نظارت و محدودیت و نمایندگان واقع مردم، تغییر قانون مطبوعات و

 ای، اعالم انتخابات آزاد تحتهای ماهوارهنالاک برویرفع تمام فیلتر اینترنت، پایان فرستادن پارازیت 

، رفع نظر ناظران سازمان ملل، آزادی ت ذف حعیض که اولین قدم آن امل تبکمام زندانیان سیاس و عقیدت

مذهب رسم از قانون اساس است. سران جمهوری اسالم بیاد دارند که آن روزی که محمدرضاشاه گفت: 

ر دیر شده بود و تنها راه    سرنگون رژیم بود. باق مانده "صدای شما را شنیدم." دی

 ل بدور شعار  ؛خواهانبرای آزادی  به شرح ذیل: محوریتش

" در ایران والر دموکراتی بجای نظام "جمهوری اسالم   .استقرار ی نظام جمهوری س
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