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کارگاه دیالکتیک:

نگاهی
از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

مانیا بهروزی

پیشدرآمد:
به این سخنان «هشداردهنده» توجه کنید:
• از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود  ۳۵سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کش((ور نداش((تیم .در این ۳۵
سال فقط  ۱۲۰میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود  %۷۵آبهای شیرین زیرزمینی بود را
مصرف کردیم که حدود  ۷۵میلیارد متر مکعب آن در  ۸سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم!
• امروز هیچ تاالب درون سرزمینی ،آب ندارد ،از بختگان تا هورالعظیم ،گاوخونی و اورميه! آبهای زیر زمی((نی م((ا
در حال شورشدن است .ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جن((وب ال((برز ت((ا دریاه((ای آزاد و از ش((رق زاگ(رس ت(ا
مرزهای شرقی کشور.
• اگر سیاستهایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کش(ت .ک(اری ک(ه م(ا ب(ا آبه(ای
زیرزمینی میکنیم یعنی دزدی از نسل بعد .یعنی نسلکشی .نهتنها آب شیرین را تم(ام می ک(نیم ،هم(ه کش(ور را
بیابان می کنیم.
• دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر حوضهها را نداریم همین االن در غرب حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال
و بختیاری حداقل باید %۲۵صرفه جویی انجام شود .نمیشود هر چه آب هست در باالدس((ت اس((تفاده کنن((د۴۵۰ .
میلیون متر مکعب آب این منطقه را باالدست دزدیده و باید برگرداند ،هیچ راه دیگری وجود ندارد.

اینها بخشی از سخنان «انتقادی و افشاگرانه»ی عیسی کالنتری ،رئیس سابق «س((ازمان حف((اظت محیط
زیست» در مورد چالش آب در ایران است که طی روزهای اخیر (بهموازات گسترش اعتراضات مردمی ب((ه
معضل آب در اصفهان و شهرکرد) بازتاب وسیعی در رسانههای مجازی اصالحطلب (مثل اصالحات نی((وز)
داشته است .نخست باید اذعان کرد که این گزارهها متاسفانه به واقعیت نزدیکان(د و بههم(ان نس(بت هم
تکاندهنده .اما بیان آنها توسط عیسی کالنتری نه بهمنظور تغییر این واقعیت ،بلکه بهمنظور عادیس((ازی
زحمت آن بی((ارزد ،چ((ون نیازمن((د ترس((یم نقش(هی
ِ
آن است .شاید توض((یح و مدللس((ازیِ این م((دعا ب((ه
آن بخشی از سازوکارهای بازتولی((د و ت(داوم س(لطهی
وسیعتری از بحران آب در ایران است که بهمیانجیِ ْ
نظام جمهوری اسالمی نمایان میشود:
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 .۱با صدای بلند حاشا کن!
عیسی کالنتری بیش از دوازده سال در کابینههای متوالی در مقام وزیر کشاورزی «خدمت» کرده است،1
و طی چهارس((ال گذش((ته در ک((ابینهی حس((ن روح((انی (اص((طالحاً دولت دوازدهم) ریاس((ت س((ازمان
محیطزیست را بر عهده داش(ت ،ک(ه در کن(ار آنْ ِس(متِهای مع(اون رئیسجمه(ور و مش(اور مع(اون اول
رئیسجمهور در امور آب ،2کشاورزی و محیطزیست ،دبیرک((ل س((تاد احی((ای دری((اچهی ارومی((ه (از س((ال
 )۱۳۹۲و دبیرکل «خانهي کشاورز» (از سال  )۱۳۸۱را هم یدک میکشید .بر این اساس ،روشن است که
او تقریباً در کل این دورهی بهاصطالح «س((قوط  ۳۵س((الهی تم((دنی» ،بخش((ی از ارک((ان تص((میمگیری و
اجرایی دولت بود و فرصت بسیار خوبی در اختیار داشت تا روند تخریبهای زیستمحیطی  -خصوصا در
حوزهی منابع آبی  -را ک((اهش ده((د؛ ی((ا دس(تکم ،درص((ورتیکه نهاده((ای تحت ه((دایتاش فاقد ت((وان
تصمیمگیریِ مس((تقل ی((ا ق((درت اج((راییِ الزم بودن((د ،زن((گ خط((ر را ب((رای جامع((ه بهص((دا در آورد .ام((ا
جهتگیری و کارنامهی عملی او تماما چیز دیگری ب((ود .ب((رای نمون((ه ،ن((امبرده ک((ه فع((الیتاش در مق((ام
ریاست سازمان محیطزیست را با ادعای جنجالیِ انتقال تمرک(ز این س(ازمان از ح(وزهی حی(اتوحش ب(ه
منابع آبی کشور ( آب اولین اولویت زیستمحیطی ایران است) آغاز کرده بود ،بهزودی در همین مقا ْم ب((ه
یکی از مدافعین سرسخت برنامههای وزارت نیرو (کلیدیترین نهاد دولتیِ مت((ولیِ طرحه((ای سدس((ازی و
انتقال آب) مبدل شد .او در همین راستا از طرح جنجالی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فالت
مرک(زی دف(اع ک(رد 3و تایی(دیهی نه(ایی این س(ازمان را ب(رای اج(رای این کالنپ(روژهی ض(داکولوژیکی
صادرکرد؛ درهمین مقام ،بهرغم هش(دارهای کارشناس(ان ،ب(رای اح(داث س(د ش(فارود در گیالن تاییدی(ه
صادرکرد ،که بهباور بسیاری از کارشناسان و فعاالن زیستمحیطی «چراغ سبزی به سدس((ازان درکش(ور»
بود؛ و توامان در مقام ریاست سازمان محیطزیست و دبیرکل «ستاد احیای دریاچهي ارومیه» ،بسياري از
پروژههاي انتقال آب و حتي سدسازي در حوزهی آبریز این دریاچه را ،بهرغم روش((نگریها و اعتراض((ات
فعالین و کارشناسان زیستمحیطی ،مورد تأیید و تصویب قرار داد؛ ازجمله انتقال آب خزر ب((ه دری((اچهی

ارومیه ،که بهزعم او در اینباره «عدهای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهش((م این اس((ت مس((ائل
سیاسی نشود و فنی بررسی شود» ( انتقال آب خزر به دریاچهی ارومیه به هیچکس ربطی ندارد) .رویکرد
(اجمی و ض((د-
کالنتری در مقام ریاست سازمان محیطزیست به عرصههای طبیعی و آبی کشور چنان ته(
ِ
اکولوژیکی بود که بهزودی موجی از نگرانیها را در میان فعالین این حوزه برانگیخت .ب((رای مث((ال ،دكتر
حسين آخاني از کارشناس((ان برجس((تهی محيطزيس((ت كش((ور در ش((هریور ( ۱۳۹۶کم((ابیش در ابت((دای
تصدیگری کالنتری بر سازمان محیطزیست) نگرانی و شگفتی خود را چنین بیان کرده بود:
« 1خدمات» عیسی کالنتری در مقام وزیر کش اورزی از س الهای پای انی دولت میرحس ین موس وی آغ از ش د و در دو دورهی
ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و سهسال اول کابینهی محمد خاتمی تداوم یافت .او پس از ادغام دو وزارتخانهی کش اورزی و
جهاد سازندگی ،از سال  ۱۳۸۱با تشکیل خانهی کشاورز بهعنوان یک تشکل صنفی-سیاسی در بخش کشاورزی ،دبیرکل این نهاد
دولتی بوده است و تاکنون نیز این سمت را حفظ کرده است .او همچنین مدیر گروه امور پژوهشی کشاورزی در مجم ع تش خیص
مصلحت نظام است.
 2با تشکیل «ستاد احیای دریاچهي ارومیه» در سال  ،۱۳۹۲عیسی کالنتری بهعنوان دبیرکل این ستادمنصوب شد.
 3اسماعیل کهرم ،کارشناس و فعال پرسابقهی حوزهي محیط زیست ،در گفتگو با اعتماد-آنالین گفت« :موافقت اصولی ب ا انتق ال
آب دریای خزر به فالت مرکزی از سازمان محیطزیست گرفته شد .آقای کالنتری قصد دارد با اجرای چ نین طرحه ایی ب رای
حسن روحانی خودشیرینی کند ،اما حوالهی اجرای آن را به رضا اردکانیان [وزیر نیروی وقت] داد».
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… حداقل انتظار جامعهی محيطزيست كشور در حوزهی آب اين بود كه كالنتري ،ديگر جايي براي نفوذ
تفكرات سدسازي نگذارد .اما متاسفانه با اين س(خنان درب((ارهی م(وافقت ب((ا سدس(ازي در ش((مال كش(ور،
نگرانيهاي بسياري بهوجود آمده است … .دوگانگي كالنتري در مساله آب نگرانكنن((ده اس((ت[ ،چ((ون]
كالنتري ممكن است در خيلي موارد با افرادي كه كار سازهاي انجام ميدهند ،هم((راهي كن((د .همچ((نين،
پروندهی او در ستاد احياي درياچهی اروميه جالبتوجه اس(ت :آق(ای كالن(تري ب(ا بس(ياري از پروژهه(اي
انتق((ال آب و ح((تي سدس((ازي هم((راهي كردن((د؛ ب((دینمعنا كه متاس((فانه نگ((اه اكول((وژيكي ب((ه مس((ائل
محيطزيستي ندارند .حال بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه بهعنوان رييس سازمان محيطزيس((ت،
اظهارات ايشان در مورد آب بسيار تاثيرگذار است .البته بارها از دغدغهی آب و بحران آن سخن گفتهان((د،

اما بهنظر ميرسد كه اين دغدغه تنها در حد حرف است .كالنتري بهصراحت اعالم كرده اس((ت« :كس((اني
كه [سد] گتوند را ساختند جنايت كردند و بايد محاكمه شوند»؛ اين درحالیست كه س((ازندگان گتوند،4
سازندگان [سد] شفارود نيز هستند .سازندگاني كه سدهاي گلس((تان را س((اختند و م((وجب خشكش((دن
تاالب ميانكاله شدهاند … .كشور در اين اندازه به سدسازي نياز ندارد .كالنتري بهعنوان فردي كه معتق((د
است اين نوع بهرهبرداري از آب باعث نابودي تمدن ايران خواهد شد االن ديگر نبايد اس((تثنا قايل ش((ود.
سدهايي كه ساخته شدهاند چن((دين براب((ر ت((وان اكول((وژيكي كش((ور بودهان((د و درح((ال حاض((ر ن((يز بايد
بهطوركامل متوقف شوند .بايد گروههاي كارشناسي را ب((راي برداش((تن س((دهايي كه خطرن((اك هس((تند،
تجهيز كنيم .بهگفتهی وزير پيشين نيرو ،در حقيقت سدهايي كه م((ا س((اختهايم دو براب((ر آبي اس((ت كه
ميتوانيم ذخ((يره كنيم .يع((ني از نظ((ر منطقي ،م((ا دو براب((ر ت((وان ذخيرهس((ازي آب در اين كش((ور س((د
ساختهايم .سادهترين نتيجهگيري اين است كه بايد  50درصد سدها را تخريب كنيم .موافقت ب((ا س((اخت
سد جديد ديگر توجيهي ندارد و اين خيانتي به كشور است.»5

حال ،اگر قدری به گذشتهي دورت ِر عیسی کالنتزی فالشبک بزنیم و به دورهی دوازدهسالهای ک((ه وی در
کابینههای متوالی بهعنوان وزیر کشاورزی 6خدمت میکرد ،نظری اجمالی بیاندازیم ،بیدرنگ این واقعیت
مواجه میشویم که کالنتری در مقام وزیر کشاورزی  -در این دورهي پیوستهي دوازدهساله  -مجوز حف((ر
حدود یکمیلیون حلقه چاه کشاورزی را صادر کرد ،که بنا به گفتهي کارشناسان این حجم از بهرهبرداری
از منابع آب زیرزمینی خود بهتنه((ایی یکی از دالی((ل اص((لی فروکشک((ردن س((فرههای آب زیرزمی((نی در
سراسر کشور و پیدایش و گسترش پدیدهي خطرناک فرونشست زمین بوده است که ابعاد واقعی آن تنه((ا
در سالهای اخیر روشن شده است .وانگهی ،دورهی هشتسالهای که نامبرده در کنار هاشمی رفس((نجانی
ماش((ین مهیب «س((ازندگی» را بهح((رکت درمیآرود ،نقطهی عطفی اس((تراتژیک در پیری((زی و اج((رای
کالنطرحهای ضدمحیطزیستی در تاریخچهی جمهوری اس((المی ب((ود؛ چ((را ک((ه در همین مقط((ع ،تحت
پوشش ظاهرا ً موجه «توسعه و عمران» ،سنگبنای روندهایی ب((رای انباش((ت ران((تی س((رمایه (ب((ا ح((داکثر
سرعت و آوردهی ممکن) بنا نهاده شد که الج((رم نابودس((ازی عرص (ههای ط((بیعی (در کن((ار گس((ترش و
ِ
 4سد گتوند یکی از بزرگترین سدهای ایران و بلندترین سد خاکی کشور است که با هزینههای مالی هنگفت و آسیبهای وسیع
زیستمحیطی احداث گردید (آغاز ساخت ۱۳۷۶؛ افتتاح رسمی  ،)۱۳۹۰ام ا پس از آبگ یری پرهی اهویاش معل وم ش د ک ه
دریاچهی بزرگ سد بر روی الیهها و گنبدهای نمکی واقع شده است ،که این امر منجر به شورش دن میلیارده ا م تر مکعب آب
انباشتهشده در پشت سد گردید و این سد را به کارخانهي مهیب شورآبهسازی بدل کرده است .نزد فع الین محیطزیس ت ،س د
گتوند تمثیلیست از فجایع سدسازی و غلبهی رویکرد سازهای بر نگرش علمی و اکولوژیکی در ایران.
« 5يك بام و دو هواي عيسي كالنتري»؛ روزنامهی قانون ۱۴ ،شهریور .۱۳۹۶
 6عیسی کالنتری دانشآموختهی رشتهی کشاورزی (در مقطع دکترا) از دانشگاه آیُوا در ایاالت متحد آمریکاست.
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تشدید محرومسازی و فالکت اقتصادی فرودستان) کمترین «هزینهی بیرونیِ » آنها بود .مهمت((رین ارک((ان
این کالنپروژههای «ملیِ » ،بیگمان زنجیرهی بیپایانِ سدسازیها و طرحه((ای کالن انتق((ال آب بودهان((د
که با مشارکت و بهرهبرداری مادی سپاهپاسداران و آستان قدس رضوی و تحت «ه((دایت ق((انونی» وزارت
نیرو بر جامعه و طبیعت تحمیل شدند؛ پروژههایی که بهرغم پیامدهای آشکارا مخرب و بحرانزایشان ،و
با وجود اعتراضات فزآیندهای که در پی داشتند ،هنوز هم با سماجت پیش میروند.
بررسی کارنامهی سیاسی و اجرایی کالنتری ،خواه در مقام وزیر کشاورزی و خواه در کسوت ریاس((ت یکی
از خطیرترین سازمانهای دولتی ،7مسلما نیازمند یک کار انتقادی-پژوهشی مستقل است ،ت((ا از خالل آن
بتوان به درک روشنتری از حی((ات اقتص((ادی-سیاس((یِ نظ((ام جهم((وری اس((المی و پیون((د آن ب((ا تب((اهی
محیطزیست و حیات طبیعی (و اجتماعی) رسید .اما تاجاییکه به رمزگشایی از «افشاگری» ب((اال مرب((وط
است ،بازخوانی اجمالیِ گزارشهای رسانههای رسمی و خردهرسانههای زیستمحیطی در چند سال اخیر،
بهقدر کافی ماهیت این کارنامه را افشا میکند .اهمیت دورهی چهارس((الهی جل((وس کالن((تری ب((ر مس((ند
ریاست سازمان محیطزیست (و معاون رئیسجمهور و مشاور در امور آب؛ درکن((ار حف((ظ س((مت دبیرک((ل
ستاد احیای دریاچهی ارومیه) در آن است که این دوره مقارن ب((ود ب((ا عیانش((دن فزآین((دهی پیام((دهای
اکولوژیکی سیاستهای مخرب کابینههای متوالیِ پیش(ین و کارکرده((ای بح(رانآور آنه(ا .این
اجتماعیِ و
ِ
پیامدها تأثیرات قابلتوجهی در گسترش و ارتقای حساسیت انتقادی و آگاهی عمومی نسبت ب((ه مس((ایل
زیستمحیطی داشتهاند؛ طوریکه سیر تحرکات و اعتراضات مردمی در این حوزه (که کمابیش از میانهی
دههی  ۱۳۸۰پدیدار شده بود) ،در سالهای اخیر بهط((ور مش((هودی اوج گ((رفت .در همینراس((تا ،ش((اهد
نمونههای هرچهبیش(تری از هم(راهی و همگ(راییِ م(ردم ب(ومیِ آس(یبدیده و فع(الین زیس(تمحیطی ،و
گسترش اجتماعی برخی ارزشهای بومشناختی بودهایم .در این میان ،بیآنک((ه ح((تی نی((ازی ب((ه تحلی((ل
نقش سیاستگذاریهای س(ازمان تحت ام(ر آق(ای کالن(تری باش(د ،ب(ا دنب(الکردن واکنشه(ای وی ب(ه
سیاسیشدنِ ناگزیر عرصهی محیطزیست میتوان عیار دلسوزی و «افشاگریِ » کنونی وی را مح((ک
زد :طی این مدت ،او در همانحال که کماکان در نقش ماشین امضای تاییدیههای زیس((تمحیطی ب((رای
اجرای طرحهای مخرب نهادهای باالدست 8عمل میکرد ،در مواجهه با روشنگریها و کنشهای انتقادی-
اعتراضی ،بهشیوهای تهاجمی به توجی((ه و الپوش((انیِ کالنطرحه((ای ضدمحیطزیس((تی دولت روح((انی (و
پیمانکاران اعظم) میپ((رداخت .در راس((تای همین من((ازعهی ن((اگزیر ،یکی از مش((غلههای ج((انبی  -ولی

 7بهعنوان گوشهی دیگری از کارنامهی کالنتری در مقام ریاست سازمان محیطزیست ،میتوان ب ه نقش م ؤثر وی در مس الهی
«تعطیلی مدارس طبیعت در ایران» اشاره کرد؛ تصمیمی جنجالی که وی در ابتدا سعی داشت با انتساب آن به وزارت اطالعات و
مراجع تقلید قم نقش خود را در آن کمرنگ سازد .همچنین ،کالنتری در همین مقام محدودیت قانونیِ ط رح کش ت محص والت
تراریخته (ازطریق دستکاری ژنتیکی بذرها) را از میان برداشت .بهگفتهي محمد درویش« :کالنتری مرجعیت تن وع محیطزیس تی
که در همهی کشورها بر عهدهی [نهاد متولی] محیطزیست است را به وزارت جهاد کشاورزی انتق ال داد .او بهش دت ط رفدار
محصوالت تراریخته بود و تالش کرد سختگیریهایی که در زمینهی محصوالت تراریخته ب ود را ب ردارد .».م ورد مهم دیگ ر،
انفعال سازمان محیطزیست در مسالهي آلودگی هوای شهرهای ب زرگ اس ت (س ازمان حف اظت محیطزیس ت متهم ش ماره اول
آلودگی هواست).
 8بنا به قوانین موجود ،در تمام طرحهای سدسازی ارزیابی از اثرات زیستمحیطیِ آنها الزامیست و س دها تنه ا پس از کس ب
مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست وارد مرحلهی احداث میشوند.
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مس((تم ِر  -جن((اب ریاس((ت س((ازمان محیطزیس((ت ،فحاش((ی و تهدی((د و تحق((یر فع((االن و خبرنگ((اران
زیستمحیطی و زمینهسازی برای تسهیل پیگرد امنیتی منتقدان سیاستهای زیستمحیطی دولت بود.9
با همهی اینها ،با نظر ب((ه رویک((رد همیش((گی غیرپاس(خگو و طلبک((ارانهی دولتم((ردان ارش((د جمه((وری
اسالمی ،نباید متعجب شویم که در پایان این دورهی تعیینکننده و پرآشوب ،عیسی کالنتری به عملک((رد
خود در سازمان محیطزیست از  ۱۰۰نمرهی  ۷۰داد .حال آنکه بیگمان ارزیابی کارن((امهی اج((رایی او را
باید از زبان دیگران  -و خصوصا فعالین زیستمحیطی  -شنید .برای مثال ،محم(د درویش ،کارش(ناس و
فعال پرسابقهی زیستمحیطی ،در اینباره چنین میگوید:
او [عیسی کالنتری] کسی بود ک(ه ب(ه طرحه((ای انتق((ال و سدس((ازی چ(راغ س((بز نش(ان داد .همچ((نین،
استانهای مختلف را با اظهارات خود به ج(ان هم ان(داخت .کالن(تری مواف(ق ط(رح انتق(ال آب ب(ه ک(ویر
مرکزی بود .کسی بود که میگفت در خوزستان آب مازاد داریم و میتوانیم بهراحتی آن را ب((ه اص((فهان و
یزد انتقال دهیم.10

با این اوصاف ،شاید تاکنون روشن شده باشد ک((ه تغی((یرات و خط((راتی ک((ه کالن((تری این(ک ب((ا ظ((اهری
قهرمانانه حول آنها «افشاگری» میکند (گزارهه(ای ابت(دای این نوش(تار) ،گوش(های از پیام(دهای ن(اگزی ِر
سیاستهایی هستند که دستکم از حدود بیستسال پیش کارشناسان مس((تقل و فع((الین و خبرنگ((اران
زیستمحیطی مستمرا نسبت به آنها هشدار دادهاند؛ ولی ج(ز انک(ار و عت(اب و س(رکوب ،ازجمل(ه توس(ط
شخص ایشان ،پاسخی نگرفتند .مشخص((ا در دههی اخ(یر در زمینهی نقش سیاس(تهای مخ((رب دول((تی
(همسو با منافع «برادران پیمانک((ار») در ایج((اد و تش((دید بح((ران آب ،انب((وهی از مق((االت ،گزارشه((ای
مستند ،و نامههای سرگشاده منتشر شدهاند و تجمعات نمادین و تحرکات اعتراضی بسیاری انجام گ(رفت،
خطرات یکشبه حادث شدند ،نه
که با سکوت و الپوشانی کالنتری همراه بود .بنابراین ،نه این تغییرات و
ْ
ایشان از آنها بیخبر بود ،و نه از جانب وی اقدامی برای مهار (یا دستکم پروبلماتیزه ک((ردن) آنه((ا انج((ام
گرفت .بهعکس ،بسیاری از پروژههای جدید انتقال آب در زمان تصدیگری کالنتری اج((رایی ی((ا تص((ویب
شدند .در همهی این سالها فعاالن زیستمحیطی ،خصوصا در استانها و مناطق دور از مرکز ک((ه بهنح((و
مس((تقیمتری از پیامدهای نابودی منابع آبی و دریاچهها و تاالبها و رودخانهها متاثر بودند/هستند ،خون
دل خوردن((د و گلوی خود را دریدند تا صدایش((ان را ب((ه م((دیران باالدس((ت و قدرتم((داران مرکزنش((ین
برسانند .اما نهفقط گوش شنوایی نبود ،بلکه انکارها اغلب با تهدید و ارع((اب و س((رکوب هم((راه میش((د .و
 9برای نمونه نک .به:

«اعتراض  ۲۵خبرنگار در ایران به رفتار سازمان محیطزیست در قبال خبرنگاران منتقد»؛ رادیو فردا  ۱۰شهریور «( .۱۳۹۸روابط
محیطزیست اخیرا چند تن از خبرنگاران مطرح این ح وزه را از گ روه مج ازی اطالعرس انی برنامهه ای

عمومی سازمان حفاظت
سازمان حذف کرده و در پاسخ به اعتراضها نیز خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خوانده است»).
«خط ونشان رئیس سازمان محیطزیست برای منتقدین»؛ ایندیپندنت فارسی ۱۱ ،شهریور «( .۱۳۹۸هن وز دو روز از انتش ار نام ه
سرگشادهی  ۲۵نفر از خبرنگاران در اعتراض به فشار سازمان محیطزیست به رسانهها برای حذف آنها نگذشته بود ک ه ام روز
عیسی کالنتری ،رئیس این سازمان در مصاحبهای با خبرآنالین ،منتقدان عملکرد محیطزیستی خویش و دولت حس ن روح انی را
تودهای خواند و تهدید کرد که نام آنها را افشاء خواهد کرد)».
« 10کالنتری با محیطزیست ایران چه کرد؟ /چرا فعاالن محیطزیست با کالنتری مخالف بودند؟»؛ تجارتنیوز ۱۲ ،مهر
( .۱۴۰۰محمد درویش همچنین میگوید« :عیسی کالنتری کارهایی که حتی نیاز به بودجه نداشت را هم انجام نمیداد .حتی در
کالم هم با فعاالن محیطزیست همراه نمیشد .او حتی طرحهایی که سرمایهگذار هم منصرف شده بود را تائید کرده بود)».
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همهی اینها مؤید آن است که گماردن کالنتری به ریاست سازمان محیطزیست در این برههی ت((اریخیِ
حساس و پرتالطم (که پیشبرد تحمیلی طرحهای کالن سدسازی و انتق((ال آب ب((ا مخالفته((ای م((ردمی
فزآیندهای مواجه شده بود)  ،انتخابی بسیار «هوشمندانه» از سوی مقامات باالدست بود؛ چرا که تنها یک
تکنوکرات والیی میتواند برای حفظ منافع نظام مقدس این چنین تهاجمی و بیمحاب((ا ب((ه انک((ار حقیقت
برخیزد و حیثیت انسانی و شرف علمی خود را به قمار بگذارد .حتی اکنون هم که حدیث رس((وایی دولت
ایران در ایجاد بحران آب گوش فلک را کر کرده ،و اعتراضات مس(تمر آس(یبدیدگان ج(ایی ب(رای حاش(ا
باقی نگذاشتهاند ،عیسی کالنتری نمیتواند از انجام وظایفی که بخشی از ت((اریخچهی هوی((تی او را ش((کل
دادهاند ،عدول کند :اینک او با بازگویی رندانهی گوشهای از سخنان و هشدارهای منکوبشدهی منتق((دان
(با ژست افشاگری) در نقش منتقدی روشنبین ظاهر میشود تا نهفقط نقش ف((ردی خ((ویش در تش((دید
این بحران را کمرنگ سازد ،بلکه بهسهم خود هض((م این بح((ران در س((ازوکارهای «م((دیریت بح((ران» در
جمهوری اسالمی را تسهیل نماید .بنابراین - ،شاید نیازی به گفتن نباشد  -که تقلی((ل این شبهافش((اگری
به ستیزهای جناحی در درون ساختار قدرت ،نهفقط نابسنده ،بلکه گمراهکننده است.
با این حال ،باید خاطرنشان کرد که انتسابِ احتمالی فاعلیت بحران آب به چهرهی حقیری چون کالنتری
تصوری سراپا ناراست ،و خوانشی نادرست از کلیت مساله (و رویکرد متن حاضر) خواهد ب((ود .اینک((ه این
نوشتار عملکرد کالنتری را زیر ذرهبین نقد گذاشته است ،نه از آنروست که ف((اعلیت مس((تقل و وی((ژهای
برای او قایل است؛ بلکه از این باور برمیآید که کالنتری نم((ونهی نابیس((ت از تکنوکراته((ایی ک((ه – در
کنار نظامیان – بازتولید نهاد دولت در ایران را ممکن ساختهاند؛ همچون نمونهی انضمامیِ سرنمونی ک((ه
بهخوبی منش شخصیتی و رویکرد عملی نخبگان حاکم را نمایان میس((ازد .خ((و ِد این ب((اور ،مت((أثر از این
درک است که شالودهی ق((درت سیاس((ی (و نظم اقتص((ادی) در ای(ران توس((ط نظامی(ان و تکنوکراته((ای
ارشد 11حفظ میشود ،نه توسط آموزهها و نمایشهای مذهبی و گزافگوییهای مکرر بهاصطالح «مالی((انِ
حاکم»؛ و مهمتر آنکه در متن تحوالت سیاسی محتملِ آتی ،این قبیل نخبگان سیاسی-نظامی (یا نس((ل
آتیِ آنان) بهسهولت با تغییر ترکیب ظاهری (به نخبگان کراواتی) و «بهروز-رسانیِ » ژارگ((ون کالمیش((ان
(بهسمت ادبیات سکوالر) 12میکوشند در نقش اپوزیسیون نظا ِم در حال فروپاشی ظاهر شوند تا بار دیگ((ر
بتوانند هدایت چرخهای ماشین قدرت بر گُردههای فرودستان و طبیعت را بر عهده بگیرند.

 11بهباور من ،جهتگیری تحوالت ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی بهگونهایست که بهزودی دیگ ر نی ازی نخ واهیم
داشت از «نظامیان و تکنوکراتها» بهعنوان دو طیف مجزا با پیوند دستوریِ «واو عطف» یاد کنیم؛ بلکه کافیست این مجموعه را
با استفاده از ترکیب واحد «نظامی-تکنوکرات» (با کمک «خط تیره») بنامیم ،که نشانگر هستی اجتماعی مشترک گروه واحدی از
انسانهاست .برای ارزیابی صحت این مدعا توجه کنید که چگونه سیر نظامیشدن عرصهي سیاست ایران از کابینهی احمدینژاد
بدینسو اینک در دولت رئیسی به نقطهی اوج خود رسیده است؛ طوریک ه بس یاری از وزرا (ازجمل ه وزی ر آم وزشوپرورش) و
استانداران و سایر مدیران سازمانهای دولتی رسما از میان نظامیان یا مدیران شاغل در حوزهی نظامی برگزیده ش دهاند .بهبی ان
دیگر ،نظامیان در امتداد پیشرویهای بیوقفهشان اینک هدایت سکان بوروکراسی دولت را نیز برعهده گرفتهاند .روند ف وق ،ب ا
این فرضیه پیوند و همخوانی دارد که کالنطرحه ای سدس ازی و انتق ال آب از نخس تین محمله ای اص لی ورود نظامی ان ب ه
عرصهي اقتصاد و (سپس) سیاست بودهاند؛ مدعایی که توضیح و اثبات آن مجال دیگری میطلبد.
 12مقدمات این فرآیند گذار از چندین سال پیش بهنوعی آغاز شده است .از یکسو ،امروزه در ایران کمتر مقام سیاس ی ،م دیر
تکنوکرات یا سردار نظامی بتوان یافت که به یک عنوان/مدرک جعلی دکترا (یا دستکم کارشناسی ارشد) مزین نشده باشد .و از
سوی دیگر ،شنیدهها حاکی از رایزنیهای پنهان برخی از سرداران سپاه با نمایندگان شازده پهلوی و نیروهایی از طیف اپوزیس یونِ
نظام ،بهمنظور ایجاد تفاهمات ضروری برای روز مباداست.
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افشاگری دولتی در فرآیند سرکوب
ِ
 .۲جایگاه حاشاگری-
ماجرایی که در نمونهی عیسی کالنتری روایت شد ،بهواقع نمودی از پدی((دهی عامتریس((ت ک((ه نیازمن((د
تحلیل جدیست؛ نهفقط بدیندلیل که انکار و حاش((اگریِ ته((اجمی (و س((پس افش((اگریِ تحریفآم((یز از
موضع اقتدار) رویهای رایج نزد صاحبان قدرت در ایران اس(ت ،بلک(ه ب(ه ایندلی(ل ک(ه در امت(داد فرآین(د
س((رکوب ق((رار دارد و بخش((ی جداییناپ((ذیر از آن اس((ت .حاش((اگری و فرافک((نی (در ق((الب افش((اگری)
سازوکاریست که متناسب ب((ا تغی((یر آرایش ق((وای بین دولت و فرودس((تان جامع((ه ،ک((ارکرد وی((ژهای در
محافظت از (و بازتولید) نظام سلطه دارد؛ ولی از آنجایی که شکل نسبتا متفاوتی دارد و در ظاهر همچون
سرکوب دشوار
خودزنی) صاحبان قدرت نمایان میشود ،شناساییِ آن بهسان تداوم شیوههای
اعترافات (یا
ِ
ْ
قوت» درست همان دلیل وجودی آن است .س(ازوکار این ش((کل مش((خص س(رکوب
است؛ و این «نقطهی ْ
بدینقرار است:
اغلب انتقادهای مخالفان وضع موج((ود و مض((مون اعتراض((ات م((ردمی علی((ه کاس((تیها و
صاحبان قدرت ْ
تناقضات و سیاستهای فاجعهبار دولت را تحریف و مصادره میکنند و سپس آن تناقضات و کاس((تیها را
در شکل پدیدههایی حادث و بدون فاعلیتی مشخص مورد انتقاد قرار میدهند .بدینسان ،برای مث((ال ،در
دههی گذشته شاهد بودهایم که چگونه بسیاری از مهرههای کلیدی ساختار قدرت ب((ه منتق((دان ُپرگ((ویِ
کاستیهای وضعیت موجود بدل شدهاند؛ وضعیتی که  -در توصیف آنان  -پویشی مستقل داش((ته ،ی((ا در
اثر اشتباهات عناصری مجهول 13و البته غرضورزی «دشمنان» ،از خواستهای مقدس نظام فاصله گرفته
است .آنها با اتخاذ این ژست انتقادی نهفقط معضالت را فرافکنی و از خویش (حاکمان) س((لب مس((ئولیت
مینمایند ،بلکه میکوشند نفس انتقادگری را مصادره کرده تا پتانسیلهای سیاسیِ آن را خفه کنن((د .این
رویکرد پیشدستانه ،بهواقع نوعی تاکتیک جنگیست که معطوف به خلعسالحکردن منتق((دان و تس((خیر
گفتمانهای انتقادی و تحرکات اعتراضیِ جاری (حول تضادها و معضالت مشخص اجتماعی) است؛ ت((ا در
قدم بعدی بتوان آنها را  -با حربهی تحریف و بازنمایی  -در گفتار رسمی و خطمشی عملی دولت ادغ((ام
استراتژیک حاکمان آن است که از اینطریق ،قابلیتهای رادیکال نقد اجتماعی
ِ
کرد (دولتیسازی) .هدف
امکانات عینیِ «سیاست از پایین» ،را خنثی س((ازند .در این
ِ
در جهت بسیج سیاسی ستمدیدگان ،و همانا
مسیر ،دولت با چرخش از سیاست بیثمر سکوت و انکار بهس((مت ب((ازتکرار س((طحی و توخ((الیِ انتق((ادات
(«سیاست وارجی») قادر میشود سویههای تیز یک بحران اجتماعی را مسطح سازد و فجایع مرتبط با آن
را نُرمالیزه کند ،تا جامعه را هرچه بیشتر بهسمت همزیستی با فاجعه سوق ده((د .طی چ((نین فرآین((دی،
دولت از جایگاه فاعل (عام((ل) ب((ه جایگ((اه ی(ک داور ص((احبنظر و دلس((وز و چ(ارهجو جابج((ا میش((ود؛ و
درنتیجه ،این امکان فراهم میش(ود تا ناک((امی ب((دیهی و ن(اگزیر دولت در رف(ع معض((لی خودس((اخته ،ب(ه
نامساعدبودن شرایط بیرونی منتسب شود و حل بحران م((ورد بحث ،مش((مول زم((ان گ((ردد ی((ا اص((طالحا
صورتمسالهی انتقادی لوث شود.14
13با اشارات بیپایان مسئوالن ارشد نظام اسالمی به ناکارآمدی و سوءمدیریت و فساد عناصری مجهولالهویه آشنا هس تیم .ام ا
معضل اصلی نه مجهولماندن این افراد ،بلکه پنهانساختن عوامل ساختاری در پس تخطئهی بیهزینهی چهرههای مجهول است.
 14رسانههای دولتی و نخبگان حاکم یک مضمون انتقادی را بهطور بیوقفه و با انبوهی از رویکردها و اطالعات ضدونقیض تک رار
میکنند .از آنجا که مخاطبان (شهروندان) در این فرآیند با هیچگونه تحلی ل ژرف ،مس ئولیتپذیری و م ابهازای ب یرونی مواج ه
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پس ،این روی ( ْه م((اهیتی س((رکوبگرانه دارد ،چ((ون ه((دف آن خنثیس((ازی و ح((ذف ف((اعلیت سیاس((ی
آسیبدیدگان و ستمدیدگان است .در تاریخ جمهوری اسالمی کاربست مکرر این سازوکار سرکوب هم در
سطوح عام و کالن و هم در سطوح انضمامی و خُ رد بهس((هولت قاب((ل ردیابیس((ت ،ک((ه ب((رخی نمونهه((ای
برجستهی آن را میتوان برشمرد :الف) بحران اقتصادی پساجنگ و گسترش نارض((ایتیهای عم((ومی ب((ه
فرصتی برای تحمیل گفتمان و سیاستهای نولی((برالی ب((دل ش((د ،ک((ه ب((ا ترجیعبن((د گفتم((انیِ ض((رورت
بازس(ازی («س(ازندگی») و توس(عهی اقتص(ادی و رف(اه اجتم(اعی هم(راه ب(ود .ب) ش(کلگیری گفتم(ان
«مردمساالری دینی» با بازیگری خاتمی و حواریونِ «اصالحطلب»اش ،پاسخی ب(ود ب(ه حادش(دن بح(ران
استبداد و خفقان سیاسی و رشد اعتراضات مردمی؛ گفتمانی که بسیاری از مضامین شعاری و توخالیاش
با مصادره و تحریف و حذف ادغامی انتقادات و مطالب((ات دگراندیش((انِ محب((وس ی((ا سالخیش((ده ف((راهم
گردید .ج) بحران تحریمهای اقتصادی به فرصتی برای بسط نظامیگری و اقت((دار س((رکوبگرانهی دولت
(تشدید خفقان سیاسی) و گسترش سودجوییهای رانتی بنگاهه((ای ش((بهدولتی و فراق((انونی ب((دل ش((د.
د ) بحران ناشی از تشدید شکاف مرکز و «حاشیه» به فرصتی برای بسط نظاممند ناسیونالیسم فارسگرا و
تشدید فضا و رویکرد امنیتی در مناطق دور از مرکز تبدیل شد .ه) گسترش حس ناامنی عم((ومی در اث((ر
تهدیدهای نظامی خارجی و انزوای بینالمللی ایران ،ب(ه فرص(تی ب(رای بس(ط سیاس(ت هس(تهای ،تکث(یر
گفتمان امنیت ملی و توجیه امپریالیسم منطقهای ای((ران ب((دل ش((د .و) پیام((دهای ح((اد تعمی((ق ش((کاف
طبقاتی به فرصتی برای برساختن گفتمان و جریان دولتمدا ِر «ع(دالتخواهی» تب(دیل ش(د؛ و غ(یره .در
ْ
همهی این م((وارد و نظ((ایر آنه((ا ،دولت ض((من فرافک((نی ف((اعلیت مخ((رباش ،پیام((دهای بحرانه((ای
خودساختهاش را به فرصتی برای بازتولی((د ش((الودههای ق(درتاش ب(دل ک(رده اس((ت ،ک(ه معن(ای واقعی
«مدیریت بحران »15در نظام جمهوری اسالمیست.
مهمترین نمونهی زندهی این سازوکار انکار و تحریف و فرصتس((ازی از بح((ران ،نقش فاجعهب((ار دولت در
تشدید بحران کروناست؛ جایی که مجرم اصلی به منتقد و داور و ط((بیب خودخوان((ده ب((دل ش((ده اس((ت.
نقطهی اوج این سناریوی فاجعهبار ،بیگمان اجرای سیاست سودجویانهی منع واردات واکسن ب((ا دس((تور
مستقیم علی خامنهای ب(ود؛ دس(تور و مص(وبهای ک(ه این(ک – در پی ت(ازهترین چ(رخش  -بهکلی انک((ار
میشود .پس از انجام تحریف (پاکسازی)های الزم ،اینک حاکمان در همانحال ک((ه بودجهه((ای کالن را
به جیب شرکتهای خودی تولید «واکسن بومی کرونا» س((رازیر میکنن((د ،کارش((کنی در واردات واکس((ن
خارجی را مشمول مجازات قلمداد میکنند.
انکار وقیحانه و وارونهنمایی فاتحانهی واقعیات مشهود بهمدد سازوبرگهای ا ِعم((الِ اقت((دار و دس((تگاههای
پروپاگاندا ،همراه با مشی تهاجمی و تکرار بیوقفه ،یکی از خصلتهای شاخصیست ک((ه دولت جمه((وری
اسالمی را در زمزهی نظامهای توتالیتر قرار میدهد .در فهم ماهیت ی((ک نظ((ام توت((الیتر مس((الهی اص((لی
نمیشوند ،حساسیت آنها نسبت به نفس موضوع کاهش مییابد (جز آنهایی که مستقیم ًا از پیامدهای آن متاثرن د) .در نتیج ه،
این رویه بهرغم ظاهر و داعیهی انتقادیاش سازوکاری دولتی برای حساسیت ُزدایی از بحرانهاست که متعاقبا محرک ناامی دی و
بیتفاوتی و انفعال نزد شهروندان است.
 15اگر سازوکارهای «مدیریت بحران» در نظام جمهوری اسالمی را بتوان به ی ک مکتب حکم رانی منتس ب ک رد ،بیگم ان ب ر
دروازهی این مکتب گفتهی مشهور خمینی نقش بسته است که «جنگ برای ما یک نعمت است».
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صرفا بازشناسیِ این پدیده نیست که یک دستگاه ای((دئولوژیک ب((ا ش((یوههایی س((رکوبگرانه ب((ر اک((ثریت
جامعه تحمیل میگردد؛ بلکه مسالهی ریشهایتر توجه به مسیرهاییست که این فرآین ِد تحمی((ل محق((ق
میشود .برای این کار ،دولت پیش از هرچیز میباید شیوههایی بهکار بندد که انگارهی اقت((دار بیپای((ان و
فرودستان درونی سازد؛ که ترجمان این امر همانا درونیسازی حس ضعف
چالشناپذیر خود را در ذهنیت
ْ
و ناتوانی و تسلیمپذیری در ستمدیدگان است .از اینجا میتوان فهمید که «انکار وقیح((انهی کش((تار »۶۷
(سناریویی که اکنون حمی((د ن((وری بهس((هم خ((ود در انظ((ار جهانی((ان بهنم((ایش درمیآورد)؛ انک((ار نقض
سیستماتیک حقوقبشر و حتی انکار وجود زندانی سیاسی و اقلیتهای تحتستم در جامعهی ایران؛ انکار
آن انک((ار
تبعیض و ستم بر زنان؛ انکار نقش دولت در فاجعهبار شدن پان((دمی کرون((ا در ای((ران و در ذی((ل ْ
دستور خامنهای برای منع واردات واکسن کرونا؛ و نظایر آنها  -بهرغم تفاوته((ای موضوعیش((ان  -همگی
رویهی واحدی را دنبال میکنند که بهسادگی در چارچوب فرضیِ ج((دال گفتم((انی ب((ر س((ر «تص((احب و
بازنمایی حقیقت» نمیگنجد .چرا که این رویه ،ازطری((ق انک((ار و جع((ل آش((کار حقیقت (دروغ گ((وبلزی)،
بهواقع میخواهد چالشناپ((ذیریِ اقت(دار حاکم((ان را الق((اء کن(د .در قلب این س((ازوکار ،تک(رار اعج((ابآور
مضامینِ آشکارا وارونه و خالفِواقع قرار دارد که همچون مجرایی تاثیرگذار برای انتقال پی((ام «ارع((اب»16
عمل میکند؛ پیغامی که خود مقدم بر آن مض((امین اس((ت و مض((مونی از ایندس((ت را مخ((ابره میکن((د:
«اینکه تو بر ناراست بودن داعیهی ما واقف هستی اهمیتی ندارد؛ مهم این است که نمیتوانی ما را از این
شیوهی تصویرسازی باز بداری و چارهای جز کنارآمدن با همین تصویر وارونه نداری!».
جمعبندی:
با این اوصاف ،اگر به بحران آب و سخنان ظاهرا افشاگرانهی عیس((ی کالن((تری ب((ازگردیم ،ش((اید تاح((دی
وقاحت این قهرماننمایی با چه سازوکارهایی پیوند و خویشاوندی دارد .و اینکه چ((را
ِ
معلوم شده باشد که
حکومتی ماهیتی سرکوبگر دارند .چون آنه(ا بناس(ت ص(دای س(تمدیدهی
ایندست انتقادگریهای درون
ْ
معترض و قابلیت کنشگریِ مستقل را از او سلب کنند؛ و بهج((ای پاس (خگویی از جایگ((اه عامل ،از موضع
داور و در جایگاه ستمدیده سخن میگویند ،تا نهایتا صدای ستمدیده و فاعلیت سیاس((ی او را خ((اموش و
منکوب سازند .در اعتراضاتِ اخیر مردم آسیبدیده از بحران بیآبی دیدیم و میبینیم که چگونه صاحبان
قدرت میکوشند با تصاحب جایگاه منتقد-داور ،ریشههای معضل را پنهان و تحریف کرده و صورتمساله
را تحریف کنند؛ س((تمدیدگان را رودرروی هم ق((رار دهند؛ و خش((م و نارض((ایتی م((ردم را ب((ه کاناله((ا و
راهکارهای مطلوب خویش هدایت کنند .و البته در کنار همهی اینها ،طبعا گزینهی سرکوب مس((تقیم را
هم روی میز نگه میدارند؛ آنچنان که طی سرکوب خونین قیام تشنگان در خوزستان دیدیم و اکنون در
سرکوب عریان اعتراضات اصفهان شاه ِد تکرار آن هستیم.

 16پافشاری دولت بر تداوم مجازات اعدام ،بهرغم همهی مخالفتهای داخلی و بینالمللی ،محمل دیگری برای مخ ابرهي پیغ ام
ارعاب به فرودستان است .برای مثال ،توجه کنید که چگونه در سرآغاز رادیکالیزهشدن اعتراضات به بح ران آب در اص فهان ،و
در آستانهی گسترش مجدد اعتصابات کارگری ،رسانهها از اعدام آرمان عبدالعالی (کودک-مجرم زندانی) خبر میدهند.
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اما با همهی تمهیدات و سازوکارهای سرکوبگرانهی دولت ،سویهی امیدبخش اعتراضات اخیر ب((ه بح((ران
آب (در اصفهان و شهرکرد) ،عزم آشتیناپذیر س((تمدیدگان و وج((ود ص((داهای پرش((هامت و رویکرده((ای
هوشیارانهای در درون این اعتراضات است که چشم در چشم خصم میدوزند و ستمدیدگان معترض را به
ادامهی استوار راه مقاومت فرامیخوانند17؛ صداهایی که ب((ه همرزم((ان خ((ویش نهیب میزنن((د ک((ه مب((ادا
دعاوی و بازیهای دشمن را باور کنند و سوژهگی خویش را بدو واگذار نمایند.
زندهباد خشم و عزم و صدایتان!
م .ب - .ششم آذر ۱۴۰۰

* * *
پینوشت :توضیحی دربارهی عکس انتخابی در صفحهی عنوان مقاله
عیسی کالنتری مانند بسیاری از چهرههای ارشد نظام اسالمی شخصیت حقبهجانب (خودشیفته) و پرخ((اشگری
دارد ک((ه از جنجاله((ای رس((انهای هم اس((تقبال میکن((د .یکی از نمونهه((ای این جنجاله((ا واکنش تمام((اً
غیرمسئوالنهی او به مرگ اسفبار دو خبرنگار زیستمحیطی و مجروحش((دن تع((داد زی((ادی از همکارانش((ان طی
یک ماموریت شغلی بود؛ زمانیکه این خبرنگاران بهدعوت «ستاد احیای دریاچهي ارومیه» (نه((ادی تحت ه((دایت
آقای کالنتری) با یک اتوبوس فرسودهی اجارهشده توسط سازمان محیطزیست ع(ازم بازدی(د از دری(اچه (ی(ا س(د
کانیسیب) بودند .از آنجا که نپذیرفتن مسئولیت فجایع (و فرار به جلو) عرف رایجی نزد مس((ئوالن مملکتیس((ت،
جانبی برجسته و جنجالی شد؛ و این رویداد جانبی چیزی نبود جز نحوهی
این مساله تنه(ا بهواسطهی یک رویداد
ْ
نشستن کالنتری روبروی خبرنگاران و بازماندگانی که روز پس از سانحه  -با چشمی اشکبار و کالمی گالیهآم((یز
 برای جناب کالنتری شرح واقعه میدادند .بیتفاوتی کالنتری نهتنها در شکل زنندهی نشستن او در این مراس((متمامی سلب مسئولیت کرد .نامبرده چند روز بعد ،در
پیداست ،بلکه او صریحا از سازمان متبوعاش در این واقعه به
ْ
مصاحبهای با یکی از رسانههای دولتی این شیوهی نشس((تن را ش((یوهی معم((ول خ((ود قلم((داد ک((رد ،درحالیک((ه
عکسهایی از نحوهی نشستن چهارزانو و بندهوار وی در برابر خامنهای موجود است .درواقع ،این شیوهی نشس((تن
او در برابر مصیبتدیدگانِ آن فاجعه ترجمان روشنیست از رویک((رد کلی حاکم(ان ای(ران ب(ه مردم(ان بهمث(ابهی
رعیت؛ پس ،این رفتار تنان ْه نمودی فشرده از مناسبات ق((درتِ موج((ود اس((ت :جاییک((ه حاکم((ان بهروال معم((ول
برخوردی از باال و طلبکارانه (موض((ع اقت((دار) ب((ا م((ردم دارن((د و ع((ادیترین پاسخش((ان ب((ه فالکت و رنج م(ردم،
بیتفاوتیِ تحقیرآمیز است .همهی اینها شاید برای بی(ان این نکت(ه ک(افی باش(د ک(ه در پس آن عکس ،چه(رهی
عکس یکی از چهرهه((ای خ((ود نظ((ام را
همهی نخبگان سیاسی حاکم هویداس((ت؛ و اینک((ه بههمین اعتب((ار ،این
ْ
تصویر میکند.

* * *
kaargaah.net

 17از میان انبوهی از شواهدی که گویای عزم و هوشیاری معترضان هستند ،برای نمونه میت وان ب ه س خنان یک زن مع ترض
اشاره کرد ،که در فایل صوتیِ ضمیمهی نوشتار قابل دسترسیست.
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