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حسین قدیانی
  یادداشت

نبود؛ قبل از ماه مبارک 
از سر جوگیری به خود 
قول ترک دائم س��یگار داده بود لیکن همین که 
اذان مغرب اولین روز شهراهلل را دادند، روزه اش را 
با یک پک عمیق باز کرد و راستش تا سحری شده 
بود عین دودکش! بهانه می کنم این چند نخ را که 
الحق سرنخ خوبی است برای تشریح رفتار و گفتار 
بی بی سی در این ایام بلکه در این سالیان! رسانه ای 
که کل س��ال ادای آدم باکالس   ها را درمی آورد و 
مجریانش تیچان پیچان می کنند و سخن بر مدار 
پرنس��یب و پرس��تیژ می گویند و حتی از زاویه 
حرفه ای و نه محتوایی از راقم این سطور تعریف 
می کنند اما س��ر بزنگاه مجدداً و مش��دداً باطن 
مریض خ��ود را می ریزند روی دای��ره! صدالبته 
بی آنک��ه ره به جای��ی ببرند! بل��ه! روزهای اخیر 
بی بی سی توانست چاقوی اراذل و اوباش حمله ور 
به مردم و بیت المال را تیز کند اما در نارسایی این 
رس��انه قدکمان و ناتوان همین ب��س که هرگز 
نتوانس��ت در هیچ کجا جماعتی ۵۰۰ نفره را در 
ش��کل معترض با آداب و ادب متش��کل کند! به 
سبب کارمان خوب مشاهده کردیم این شبکه را 
این روزه��ا! خجالت هم نمی کش��ند! باز تقی به 
توقی خورد و شیش��ه چند بانک شکست و چند 
قطره خون گرم به زمین سرد نشست؛ اینان توهم 
برشان داشت که این همان ایران عصر رضاخان 
است و یک فشار بیاورند، کار تمام! مشهدم هنوز! 
و منور به انوار آفتاب همیش��ه تابان و بی غروب 
رضاج��ان! مش��هدالرضای دیالمه ه��ا، صیادها، 
کاوه ه��ا، بابانظره��ا، برونس��ی ها، چراغ چی   ها و 
شوش��تری ها! آری! ایران این زمان، ایران عصر 
ستار  هایی است که هرگز نمی میرند! شکایتی اگر 
از دولت داشته باش��یم یا حتی گله ای از اجزای 
حکومت، این چه دخلی دارد به رسانه بدترکیب 
روباه پیر؟! عجیب اس��ت! ۴۰ سال را هم رد کرد 
سیلی خوری های مدام بی بی س��ی از ملت ایران 
لیکن جماعت هنوز نه رام ش��ده اند، نه آرام و نه 
بلک��ه آدم! برنام��ه فوق الع��اده می گذارند برای 
پوشش لیالی ناآرام وکیل آباد که مثاًل هوادار مردم 
ایران هستند ولی در اوج بالهت، قصه قهرمان این 
ملت را دروغ می خوانند! این ملت عظیم حتی به 
ش��هادت ش��هید محس��ن حججی هم رسید و 
لندن نش��ینان هنوز درگیر محل دقیق استقرار 
نارنجک » رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله«! خوب بازی 
می دهد ملت ایران، تشکیالت الت بی بی سی را! 
ابت��دا به واس��طه اعتراض   هایی ک��ه گاه منظم و 
منضبط ه��م جلو نم��ی رود به ی��ک چیز  هایی 
امیدوارش می کند اما بعد دوباره می کوباند بر فرق 
مار که بفرما در النه ات تا آمار بعدی! هیهات! این 
ملت از ملکه نیش نخواهد خ��ورد! دعوای ما به 
هیچ عجوزه ای ربط ندارد! مشهدم، اما سوار بر بال 

قلم ما شو تا با هم برویم تهران ۱۵ سال پیش!
ایامی که هنوز شوق رفتن به اس��تادیوم از سرم 

نیفتاده ب��ود! القصه! یکی از بازی های آس��یایی 
اس��تقالل مصادف ش��د عدل با ش��ب تاس��وعا! 
بی بی سی اما باز متوهم تحلیل پشت تحلیل که 
» امشب دیگر وقت سنت شکنی است! عزا عجالتاً 
ممنوع! بزنیم و خوش باشیم که اصاًل ما را چه کار 
به عباس؟! « جو را جوری س��نگین کرده بودند 
که حتی من هم از ترس حرمت شکنی به آزادی 
نرفتم! این را بگذار یواشکی بنویسم که بی بی سی 
پیش��کش؛ این ملت را حتی ما هم نشناخته ایم! 
نیم ساعت زودتر از آغاز بازی، پخش زنده شروع 
ش��د! ای جانم! یعنی ببین چقدر این مردم عزیز، 
عاش��ق عباس باوفا هس��تند که نصف آن دیگ 
جوشان داشتند شعار » ای اهل حرم « می دادند 
و نصف دیگر » س��قای حسین « می خواندند! بگو 
یک هیئت صدهزارنفری! برویم تبریز! آذربایجان 
قهرم��ان! ناظر بر ندان��م کاری چهار ت��ا جوانک 
بازی گوش، خودش را کشت بی بی سی تا بر طبل 
تفرق بکوبد و قومیت   ها را تحریک به جدایی کند 
ولی در آخرین بازی تراکتور خود تبریزی   ها همان 
ش��عاری را خواندند که تلویزیون بار  ها با تصاویر 
ش��هدایی چون باکری، یاغچیان، ش��فیع زاده و 
تجالیی پخش کرده! ش��عار عش��ق آذری   ها به 
ایران! از تبریز برویم زنج��ان که همه دیدیم چه 
کردند مردم پایتخت شور و ش��عور حسینی در 
روزهای پیش با نوحه سرایی حاج مهدی رسولی! 
توان تهیه جمعیت یعنی این! کاری که بی بی سی 
با آن همه خدم و حش��م نتوانس��ت ول��و در حد 
۵۰۰ نفر معترض متشخص درست کند، هزاران 
نفری اش را ب��ه لطف الهی در زنج��ان یک مداح 
فرزندشهید تدارک دید! برگردیم همین مشهد! 
پریش��ب جلوی باب الج��واد در کوچ��ه تاریخی 
بازارچه سرش��ور رفتم بقالی پیرمردی که عکس 
حضرت آقا و پدرش��ان را زده در دی��وار دکانش! 
دیگر مشتری قدیمی این مغازه حساب می شوم! 
گاهی که حالش خوب باشد، برایم از جوانی اش 
خاطره   ها می گوید و س��الم و علیک گرمی که با 
پدر رهبر انقالب داشته! پریشب ولی جور خاصی 
کیفش کوک بود و دماغش چاق! می دانست اهل 
قلمم! لذا خواست این را علیه بی بی سی بنویسم 
که فهمیده ب��ود خیلی روی تحری��م آقامجتبی 
توسط ترامپ مانور داده! می خندید و می گفت: 
» خطاب به بی بی سی بنویس که ترامپ بهتر است 
مرا تحریم کند که حتی با پدر این س��ید )اشاره 
داشت به تلویزیون کوچکش که داشت حضرت آقا 
را نش��ان می داد( هم مراوده داشته ام! آن قدری 
جلوی همین باب الجواد، شهید تشییع کرده ایم 
که دیگر خاک مان را به این انگلیسی   ها ندهیم! « 
بعد هم راضی باشید! یک طعنه نثار ملکه کرد که 
حتم کردم پیر سرد و گرم چشیده ای است! و البته 
این را هم راضی باشید! شاکی بود پیرمرد از وضع 
اقتصاد! و حتی چیزی که علیه دولت گفت را هم 
نمی شود نوش��ت! فقط می توان نوشت؛ تو یکی 

لطفاً خفه بی بی سی بی شخصیت!

قبل از اینکه به خصایص آشوب 
اخیر پرداخته شود و برای اینکه 
نگارنده به سوگیری و ندیدن همه 
ابعاد ماجرا متهم نشود، ذکر سه 

مقدمه الزم و ضروری است. 
یکم: درس��ت اس��ت ک��ه اعالم 
ساعت ش��روع س��همیه بندی 
بنزین به خاطر احتمال هجوم به 
پمپ بنزین   ها قدری احتیاط آمیز 
اس��ت اما دولت باید از چند ماه 
قبل مردم و مراجع را توجیه می کرد که قواعد این کار چیست و 
آورده آن برای ملت چیست و نیز تجربه ذی قیمت دولت قبل را 

در این زمینه ها به کار می گرفت. 
س��کوت مطلق دولتیان و بعضاً خالف گویی –حتی ۴8ساعت 

قبل از اجرا- نابخشودنی و واجد عذرخواهی است. 
دوم: توجه به ابعاد روانشناس��ی و جامعه شناسی این »پدیده 
جدید« ضروری است. تنفر، اساس ش��کل گیری رفتار خشن 
اس��ت. تولید تنفر دو حال��ت ممکن دارد، یا فرد به دش��منان 
بنیان کن تعلق دارد که تنفر او درونی ش��ده است یا احساس 

تبعیض او را به شدت آزار می دهد. 
ش��هرهای اقماری تهران کانون آش��وب بود، بنابراین بررسی 
وضعیت بخشی از افرادی که روز  ها برای کار به پایتخت می آیند 
و به زندگی های الکچری خدمت می کنن��د تا درآمد ناچیزی 
بگیرند و شب   ها به حاش��یه بروند، بس��یار قابل مطالعه است. 
افرادی که در فضای بیکاری، مسافرکشی با پراید را برگزیده اند 
اما در هیچ سامانه ای نیستند، اکنون احساس می کنند به خط 
آخر رسیده اند و باید در تحلیل نهایی مسئله مدنظر قرار گیرد 

که اینها معترض واقعی محسوب می شوند. 
سوم: خوشبختانه همه مسئوالن کشور بر حق اعتراض تأکید 
دارند و باور نگارنده این اس��ت که سعه صدر آن هم وجود دارد 
اما هیچ سازوکاری در کشور نیست تا در سایه آن میدان برای 
آشوبگران نا امن شود، بنابراین اگر اصرار حاکمیت بر تفکیک 
اعتراض از آشوب است، باید حداقل مکان و تابلوی اعتراضی را 
هویت دهد و سازوکار آن را فراهم کند وگرنه آشوبگر در کمین 
معترض نشسته است تا پرچم خود را جای پرچم او نصب و بستر 
آماده را مصادره کند و بازتاب واکن��ش  حاکمیت را »مقابله با 

معترضان « اعالم کند. 
اما آشوب اخیر دارای خصایص و ویژگی های منحصربه فردی 
اس��ت که نمی توان آن را ندید و آن را صرفاً اعتراض مش��روع 
نسبت به یک تصمیم دانست. گرچه معترضانی هم بودند که 
صدای شان گم شد و در فتنه و آشوب محو شدند، اما آنچه بسیار 

مهم است طبقه متوسط در آن حضور نداشتند.
۱- خشن بودن رفتار یا »خشونت سازمان یافته « از ویژگی های 
منحصربه فرد اغتشاش��ات اخیر بود. س��طح و عمق خشونت 
در نوع خود بی سابقه اس��ت. میزان تخریب   ها و تلفات انسانی 
مؤید این مهم است. نسبت تخریب ها با میزان جمعیت حاضر 

نسبتی ندارد.
2- اصرار به حرکت ه��ای پرجمعیت در این آش��وب   ها وجود 
نداشت. اصوالً جمعیت عمده در هیچ جا مشاهده نشد و نداشتن 
عقبه مردمی و محدود بودن جمع   ها نش��انه عبور از اعتراض و 
ورود به عرصه آشوب بود که البته این خصیصه شبیه حوادث 

۱۳96 نیز بود. 
۳- ش��عار و مطالبه ای که باید مسئوالن بش��نوند، کمتر داده 
شد. اصوالً ش��عار و مطالبه قابل شنیدن کمتر یافت شد. آنچه 
قابل مشاهده اس��ت تخریب حداکثری اس��ت. می توان گفت 
تخریبگران احساس تعلقی به کشور نمی کنند، چرا که برای شان 
مهم نیست که بازسازی تخریب   ها از جیب دولتمردان و حاکمان 
پرداخت نمی شود بلکه از جیب همین ملت صورت می گیرد. 
کسی که احساس تعلق به ملت و کشور خود کند، سرمایه خود 

را نمی سوزاند. 
۴- حمله به مراکز حس��اس ازجمله مراکز نظامی-انتظامی از 
ویژگی های خاص این دوره است و شاید تلفات انسانی نیز از این 
خصلت نشئت می گیرد. به دهها کالنتری، سپاه و بسیج با سالح 
گرم و سرد حمله شده است و چندین بسیجی در حلقه محاصره 
قرار گرفته و شهید شدند. بنابراین، کانون حمالت نشانگر سطح 

خشونت و هدف گذاری آشوب است. 
۵- آشوبگران آموزش دیده بوده اند و ابزارهای اقدام خود را نیز 
همراه داشته اند. کد  هایی که این ادعا را تأیید می کند چندوجهی 
است. آموزش از کار انداختن دوربین های چهارراه   ها و بانک   ها و 
فروشگاه   ها و دزدیدن هارد های مربوط، استفاده از انبرهای بلند 
برای قطع کردن قفل ها، مواد آتش زای آماده برای قرار دادن در 
سطل های زباله و بانک ها، نداشتن ثبات استقراری در مکانی 

خاص و حرکت نقطه  به نقطه برای خسته کردن پلیس و...  
6- غارت فروش��گاه های دولتی و شخصی از دیگر ویژگی های 
این آش��وب   ها بود که البته تحلیل عمیق ت��ری را می طلبد اما 
بازکردن فروشگاه ها، تخلیه و سپس سوزاندن آنها در نوع خود 

بی سابقه است. 
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مردم آتش اشرار  را خاموش کردند
مردم تبریز،  همدان و شهرکرد دیروز با حضور خود آتش شرارت های چندروزه را خاموش کردند. شهرهای دیگر کشور در نوبتند 
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 رئیسی:  نوبت رسیدگی 
به »حیف« بیت المال است

 وزير اقتصاد: 

بانک ها کرکس نباشند!
 بورس رشد کرد، طال و سکه به دلیل ريزش بهاي ارز 
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   آشوب خوابید و مردم آتش شرارت   ها را خاموش کردند، در تبريز و همدان و شهر کرد. شايد مردم شهرهای ديگر هم به اين جمع اضافه شوند تا آشوبی که اکثر 
دستگیرشدگان آن عوامل منافقین و سلطنت طلب   ها و اوباش داخلی و اتباع يک همسايه شرقی بودند، تکلیف خود را بداند. حاال ظريف به امريکا به عنوان حامی 

اين اغتشاش هشدار داده و سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرده است که عوامل قتل و آشوب در روزهای اخیر شناسايی شده اند و به زودی همگی بازداشت می شوند. 
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بی بی سی« بی شخصیت  اين »

کبری آسوپار

خواست امريکا را ديديد؟!


