
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

سردار رحیمی خبر داد:
دستگیری عده ای از اخاللگران 

در تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری 
شمار زیادی از اخاللگران نظم عمومی در اتفاقات 

اخیر در تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی با اشاره 
به دستگیری تعدادی از افراد اخالل گر در اتفاقات 
اخیر تهران گفت:  تعــدادی به بهانه های واهی در 
یکی دو روز اخیر دســت به اقدامات اوباشگرانه و 
وحشــیانه زده اند که این امر باعث ایجاد ضررها و 
خســارات زیادی به اموال مردم و اموال عمومی 
شده است. وی با بیان اینکه قطعا این  افراد جزو اشرار 
و جزو کسانی هستند که قانون برخورد قاطعی با 
آنان خواهد کرد، تصریح کرد: ناجا به عنوان مسئول 
امنیت مردم، جامعه و کشور وظیفه دارد که با این 
افراد برخورد کند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
تاکید کرد: نیروی انتظامی با تمام توان از امنیت 
کشور، مردم و جامعه محافظت خواهد کرد و اجازه 

هیچ گونه ناامنی را به اخاللگران نخواهد داد.
رحیمی درباره دستگیرشدگان نیز گفت: ما در 
دو روز گذشته جمع زیادی از این افراد را دستگیر 
کردیم و تعدادی دیگر را نیز به زودی به سراغشان 
خواهیم رفت. افرادی که شرارت و تخریب کرده و 
به اموال عمومی مردم ضربه زده و متواری شــده 

بودند، به زودی دستگیر خواهند شد.
    

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
خسارات اعتراضات بنزینی 

پرداخت می شود

رئیــس کل بیمه مرکــزی گفت: بــه دنبال 
اعتراضات صورت گرفته برای اصالح قیمت بنزین 
و آسیب هایی که به همراه داشت، دستور ارزیابی 
خســارات را صادر کرده ایم که به زودی پرداخت 
می شود. به گزارش ایسنا، غالمرضا سلیمانی که 
در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بانک، بیمه 
و بورس در جزیره کیش در نشستی خبری حضور 
داشــت، در رابطه با جریان اخیر اعتراضی مربوط 
به اصــالح قیمت بنزین افزود: روز گذشــته)۲۷ 
آبان( دستور بررسی ســریع و دریافت اطالعات 
را صادر کرده ایم که مشــخص چه تعداد بانک و 
ساختمان دچار آسیب شده اند. وی افزود: بخشی 
از این خســارات مربوط به ســاختمان بانک ها 
بوده یا پول های داخل آن که آتش گرفته اســت 
یا پول هایی که به ســرقت رفته، اختصاص دارد 
که ارزیابی و پرداخت می شــود، چراکه در مقابل 
آشوب و آتش ســوزی بیمه هستند. سلیمانی در 
مورد خودروهایــی که در جریان اخیر آســیب 
دیدند نیز گفت فقط خودروهایی که در بیمه نامه 
آنها ذکر شده باشــد، در این رابطه دریافتی بیمه 
خواهند داشت. همچنین ساختمان ها و اماکنی 
بیمه هستند، در صورت آسیب، خسارت دریافت 

خواهند کرد.
    

جالل ملکی در گفت وگو با ایلنا:
هیچ یک از تماس ها با آتش نشانی 

بدون پاسخ نمانده است
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: هیچ یک از 
تماس های برقرار شده با سازمان آتش نشانی بدون 
پاسخ نمانده و در صورت نیاز نیرو به محل حادثه 
اعزام شده است. جالل ملکی در گفت وگو با ایلنا 
درباره خسارت های وارده به سازمان آتش نشانی 
در حوادث چند روز گذشــته در تهــران گفت: 
خسارت های سنگینی به ما وارد نشده است و هیچ 
یک از خودروهای عملیاتی ما از چرخه خارج نشده 
است. وی ادامه داد: البته خسارت های جزئی به ما 
وارد شده است و شیشه های خودروها و آیینه های 
آن ها شکســته شده اســت همچنین چند نفر از 
نیروهای آتش نشــانی نیز به دلیل پرتاب سنگ 
صدمه  دیده اند که خوشــبختانه مصدومیت آنها 

خیلی شدید نبوده است. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی در پاسخ به این 
سوال که برخی مدعی هســتند که در زمان بروز 
آتش ســوزی و حادثه هنگامی که به آتش نشانی 
اطالع داده می شود آتش نشانی نیرو به محل حادثه 
اعزام نمی کند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد؟، 
تصریح کرد: خیر، چنین چیزی صحت ندارد. در 
چند روز گذشــته نیز هیچ تماسی مبنی بر اینکه 
بدون پاسخ مانده باشد و نیروهای عملیاتی به محل 

حادثه اعزام نشده  باشند، نداشته ایم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

 ۲4 آبــان بود؛ ســاعت نزدیک 1۲ 
شــب. وقتی همه خواب بودیم، ناگهان 
خبری به فضای رسانه ای لرزه انداخت. 
خبر این بود: »بنزین سهمیه بندی شد؛ 
بنزین سهمیه ای لیتری 1500 تومان 
و بنزین آزاد 3000 تومان«. مردم باور 
نمی کردند. تا فردا که روز شد و همه چیز 

روشن شد، شروع به اعتراض کردند. 
ابتــدا برخی راننــدگان با خاموش 
کردن خودروهای شان و ایجاد ترافیک، 
 نارضایتی خود را نســبت به نرخ جدید 
بنزیــن اعالم کردنــد، امــا رفته رفته 
اعتراضات شــدت گرفت. به دنبال این 
وضعیت شــورای عالــی امنیت ملی 
اینترنت را قطع کرد. حــاال پنج روز از 
افزایش قیمت بنزین گذشته و همچنان 
در برخی شهرها اعتراض ها ادامه دارد و 
خسارت های مالی و جانی هم دربرداشته 
و منابع رسمی هم این خسارت ها را تایید 
کرده اند اما هنوز آمار مشخصی از میزان 
خسارت ها و شــهروندانی که کشته یا 
زخمی  شده اند، وجود ندارد. برای کاهش 

این خسارات چه باید کرد؟
نتیجه آشوب تداوم بحران های 

اجتماعی و سیاسی است
یک آسیب شــناس و پژوهشــگر 
اجتماعی در رابطه با شکل اعتراض های 
مدنی و اجتماعی در کشور به »توسعه  
ایرانی« می گوید: »آگاهی های اجتماعی 
ما در رابطه با آزادی های مدنی هنوز در 
سطحی نیست که با توقعات و واقعیت ها 
هماهنگ باشد.« محمد مقدسی توضیح 
می دهد: »بین آشــوب و بین اعتراض 
یک فرقی وجود دارد، آشوب بیشتر به 
قمار می ماند، شما با حرکتی اندک توقع 

دارید یک دستاورد کالن را رقم بزنید؛ 
یعنی به جای یک رابطه برد-برد یک نوع 
بردوباخت کالن مطرح است. نتیجه این 
مساله چیزی نیست جز تداوم بحران های 
اجتماعی و سیاســی و گرفتار آمدن در 
چرخه باطلی از خشونت، بی اعتمادی 
و نفاق اجتماعی. بنابراین نیاز است که 
به مولفه ها و گزینه هایی بیندیشیم که 
اعتراضات مدنی را تاثیرگذار و کارآمد 
کند و از خشونت و افراط گرایی بپرهیزد 
و به روندهای دموکراتیک کمک کند، نه 
آن که بر بحران های تاریخی و سیاسی 
کشــور بیفزاید و آن را عمیق تر از قبل 

کند.«
اعتراض ها بیشتر به آشوب 

شباهت دارد
مقدســی در رابطه بــا ویژگی های 
اعتراض هــای مدنــی و جنبش های 
اجتماعی، فراگیر بودن و همگانی بودن 
را از مولفه های آن دانست و گفت: »در 
اعتراض های مدنــی هر چقدر تعلقات 
قومی، مذهبــی، جناحــی و گروهی 
برجسته باشد از میزان کارآیی آن کاسته 
می شــود. یک جنبش موثر اجتماعی 
جنبشی اســت که در بســتر امکانات 
موجود کشور منافع عموم مردم را برآورده 
کند، نه خواست های عده قلیلی را پیش 
ببرد. اما امروزه مهم ترین خأل اعتراض ها 
و جنبش های اجتماعی در کشورهای 
در حال گــذار و دچار بحــران، همین 
یک جانبه بودن آنها اســت. این مدل 
اعتراض ها که بیشتر به آشوب شباهت 
دارد تا اعتراض مدنی، مانند یک شمشیر 
دو لبه عمل می کند. هم باعث می شود 
حکومت ها خود را ملزم به پاسخگویی 
معترضین ندانند و هم آنها بدون اینکه 
به خواســته خود برسند ســرخورده و 
ناامید از حرکت اعتراضی خود مایوس 

می شوند.«

 فرهنگ اعتراض در کشور 
وجود ندارد

او ادامه می دهــد: »دومین ویژگی 
اعتراضــات مدنی، پرهیز از خشــونت 
و آشــوب و در پیش گرفتن رفتارهای 
مدنــی از ســوی معترضــان اســت. 
نمونه های بســیاری در جهــان وجود 
دارد که اعتراضات مدنی نرم و به دور از 
خشونت بسیار زودتر ترتیب دهندگان 
آنها را به هدف رســانده اســت حتی 
بســیاری از جنبش هــای اجتماعی و 
سیاسی اســتراتژی عدم خشونت را در 
برابر خودکامه ترین حکومت در پیش 
گرفته اند و موفق شده اند. اعتراض های 
»مهاتما گاندی« به سیاست های وقت 
کشورش مثال روشنی از اعتراض های 
مدنی بدون خشونت است که در زمان 
خود توانســت انگلیس را به زانو درآورد 
و دســت آنان را از هند کوتاه کند. اما در 
کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد، 
هر عمل جمعی و جنبــش اجتماعی 
به سرعت از شــعارهای اولیه خود دور 
می شــود و به دلیل عدم بستر مناسب 
سر از خشــونت و پرخاشگری و آشوب 
درمی آورد. شــعارهای تند و افراطی و 
نفرت پراکنی های جناحی از ویژگی های 
اصلــی اعتراضــات مدنی در کشــور 
ما شده اســت که خود نوعی خشونت 
به حســاب می آید. امری کــه نه تنها 
گرهی از مشکالت کشور نمی گشاید؛ 
بلکه بر مشکالت و پیچیدگی های آن 

می افزاید.«
اعتراض باید به دور از خشونت و 

تخریب اموال عمومی باشد
این پژوهشــگر اجتماعــی با بیان 
اینکه شیوه اعتراض در کشور ما به دلیل 
عدم بستر مناسب به بلوغ نرسیده و در 
طفولیت مانده است، توضیح می دهد: 
»یکی دیگر از ویژگی های اعتراض های 

مدنی خواســته های معقول و درست 
است. به گفته این پژوهشگر اجتماعی، 
درخواست های اصالح گرایانه و مشخص 
از دیگر ویژگی های یک حرکت مدنی و 

اعتراضی است. 
او با یادآوری اهمیــت منافع عموم 
مردم، تکیه بر منافــع عمومی به دور از 
خشونت طلبی را از مهم ترین شاخص ها و 
بهترین راه برای رسیدن به هدف می داند 
و می افزاید: »اعتراضات مدنی در کشور 
ما گاهی در مقابــل منافع عمومی قرار 
می گیرند و بیش از آن که مســئوالن 
را وادار کننــد کــه به خواســته های 
مردم جامه عمل بپوشــانند، باعث آزار 
و اذیت دیگر شــهروندان می شــوند. 
بستن راه های عمومی بر مردم و ایجاد 
مزاحمت های زجرآور برای مردم عادی 
نه تنها وضعیــت را بهتر نمی کند، بلکه 
شکاف های اجتماعی را زیاد  و اکثریت 
بی طــرف جامعه را نســبت به حرکت 
اعتراضی بدبین می کنــد. بنابراین اگر 
دست اندرکاران حرکت های اعتراضی 

و جنبش های مدنی بتوانند بر اســاس 
اصول صحیــح و به دور از خشــونت و 
تخریب اموال عمومی خواسته های شان 
را در قالب یک حرکــت آرام اجتماعی 
بیان کننــد هم حکومــت را مجبور به 
پاسخگویی خواهد کرد و هم بر نهادینه 
شدن روندهای دموکراتیک و قواعد بازی 

کمک خواهند کرد.
مردم توجیه نشده اند

عبــاس عبــدی، روزنامه نــگار و 
تحلیل گر مسائل اجتماعی، در ارتباط 
با اعتراض های اخیر بــه ایرنا می گوید: 
»به نظر باید دو وجــه از اعتراض های 
اخیر را از هم متمایز کــرد هر چند که 
در عمل این دو وجه بــا هم تالقی پیدا 
می کنند و تمایزشــان به چشم دیده 
نمی شود. وجه اول اعتراض مردم است 
که با یک افزایش قیمت در بنزین مواجه 
شــده اند که درباره آن توجیه نشده اند. 
مردم فکر می کنند که این مبالغ بدون 
هیچ دلیلی از جیب آنها می رود؛ بدون 
اینکه هیچ دلیل منطقی برای این کار 
داشته باشد یا حداقل آنها به این دالیل 
راضی نیســتند ولو اینکه دولت گفته 
باشــد که من همه این دریافتی ها را به 
جیب مردم برمی گردانــم. در هر حال 
این توضیحات مسئله را حل نمی کند. 
مردم حق اعتراض دارند. چرا که در 15 
سال گذشته رشــد اشتغال و اقتصادی 
مناسب نداشتیم، در مقاطعی کاهش 
رشد اقتصادی هم داشــتیم و تورم هم 
شــدید بوده اســت. این موارد موجب 
عصبانیت مردم شده اســت و آنها هم 

اعتراض می کنند.«
 با پلیس و نیروی انتظامی
 نمی توان کار را پیش برد

عبدی می افزاید: »اما یک وجه دیگر 
این اعتراض ها حمله بــه اماکن و آتش 
زدن اموال عمومی است. نمی دانم بشود 
این وجه را از وجــه قبلی تفکیک کرد، 
چون در این وضعیت بدون سازماندهی 
مدنی، دوغ و دوشــاب قاطی می شود 
و هر کســی یک کاری را انجام می دهد 
کسی هم اعتراضی نمی کند. اما اینکه 
چرا این تخریب ها فراتر از اعتراض های 
عادی رخ می دهد، این مهم است. چون 
در جوامع دیگر هــم اعتراض می کنند 
ولی لزوما چنیــن تخریب هایی اتفاق 
نمی افتد. اگر جامعــه ای حق مردم در 
اعتراض  را بپذیرد طبعا همیشه به شکل 
مدنی انجام می شود، و کسی این کارها 
را نمی تواند انجام دهــد. اینکه آدم ها 
حق دارند معترض باشــند و یک جایی 
حضور داشته باشــند و اعتراض شان را 
ثبت کنند، مسئولیت می پذیرند و این 
تخریب ها انجام نمی شود. اگر در ادامه این 
تخریب ها حکومت نتواند آنها را خنثی 
کند، این اغتشاش ها تشدید می شود، اما 
ایستادگی و خنثی کردن این رویدادها 
چگونه است؟ در این شرایط نمی توان به 

تنهایی با اتکا به پلیس و نیروی انتظامی 
کار را پیش برد.«

 مهم ترین نگرانی مردم؛ 
ناامیدی از آینده

ایــن تحلیل گر مســائل اجتماعی 
معتقد اســت: »این اتفاق هــا در اصل 
مربوط به بنزین نیســت؛ بنزین بهانه  
قابل توجهــی بود که به وجــود آمد. با 
مردم که صحبــت می کنید می بینید 
که این اتفاق ها ریشــه های عمیق تری 
دارد و آنــان عصبانی هســتند و راهی 
مدنی برای بــروز انتقادات، عصبانیت  و 
بیان خواسته  هایشان ندارند. مهم ترین 
نگرانی مــردم که تمــام پیمایش ها و 
گزارش هــا آن را نشــان می دهد و امر 
کامال روشنی هم هســت، ناامیدی از 

آینده است.«
ترمیم دیوار ترک خورده اعتماد

اما با همه این صحبت ها همه باید یک 
اصل را بپذیریم و آن هم اصل بی اعتمادی 
مردم به حرف های مسئوالن است. اینکه 
مردم نگــران سرنوشــت زندگی خود 
هســتند، به خاطر همین بی اعتمادی 
اســت. در همین روزهای بعد از گرانی 
بنزین هم می بینیم که قیمت  کرایه ها 
حالت صعودی به خود گرفته  که البته 
بخشی از آن ناشــی از فضای پرالتهاب 
این روزهاست. ماجرای بنزین بهترین 
فرصت برای مسئوالن؛ وقتی می گوییم 
مســئوالن یعنی دولت، مجلس، قوه 
قضاییه و... برای ترمیم دیوار شکســته 
شده اعتماد میان خودشان و مردم است. 
مسئوالن به این نکته مهم توجه کنند که 
رشد عجیب وغریب قیمت ها در سال 96 
به اندازه کافی کمر مــردم را خم کرده و 
مردم هنوز از این مصیبت پیش آمده کمر 
راســت نکرده اند و تحمل بار اقتصادی 
دیگری را ندارند. مردم دیگر به این نتیجه 
رسیده اند که »حرف« دردی از کشور دوا 

نخواهد کرد. 

آسیب شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با »توسعه  ایرانی«:

مرزآشوب و اعتراض مشخص شود

گفت وگو

رئیس سازمان هواشناسی گفت: ما در رابطه با 
رادارها با دو مشکل مواجه هستیم، اولین مشکل ما 
در خصوص رادارها این است که تمام کشور مجهز 
به رادار نیست و بیشتر رادارها در نیمه غربی کشور 

مستقر هستند.
»سحر تاجبخش« در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره وضعیت رادارهای هواشناســی در کشور 
افزود: باید برنامه ای داشته باشیم که نیمه شرقی 
کشور را به تجهیزات رادار مجهز کنیم. البته این 
موضوع در برنامه ما قــرار دارد، اما باید منابع آن 

تامین شود تا بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم.
رئیس سازمان هواشناســی با اشاره به تامین 
رادارها خاطرنشان کرد: در خصوص تامین رادار 
نیز برخی شــرکت های دولتی و خصوصی اعالم 
آمادگی کرده اند که رادار تولیــد کنند، اما هنوز 
این اقدام صورت نگرفته و ما نیز برای خرید رادار از 
خارج از کشور و تامین تجهیزات با مشکل مواجه 

هستیم، البته رادارهای موجود در حال حاضر نیز 
فعالیت می کنند، اما نیاز به به روزسانی دارند.

تاجبخش درباره رادارهــای دریایی تصریح 
کرد: شرکت ها و دانشــگاه های داخل کشور در 
حال تولید رادارها هستند و در خصوص همکاری 
با ما نیز اعالم آمادگی کرده اند، اما باید ببینیم که 
سیاست های سازمان به ما اجازه می دهد که تمام 
نقاط ساحلی را به رادارهای موجی مجهز کنیم یا 
اینکه مجبوریم همچنان در مسیر قبلی و خرید 
بویه ها حرکت کنیم، البته هر کدام از آنها کارایی 
مشخصی دارند و نمی توان بجای یکدیگر مورد 
استفاده قرار گیرند. با توجه به نیازها و پدیده هایی 
که با آن مواجه هستیم باید به این تجهیزات مجهز 

شویم.
وی دربــاره مهاجــرت کارمندان ســازمان 
هواشناسی نیز گفت: متاسفانه این مسئله وجود 
دارد و بخشی از کارمندان چنین اقدامی را انجام 

می دهند، برخی از نیروهای سازمان هواشناسی 
به دلیل دستمزد کم یا به خارج از کشور مهاجرت 

کرده  و یا به دیگر دستگاه ها منتقل می شوند.
تاجبخش یادآور شــد: البته وضعیت حقوق 
و دستمزد همکاران ما در ســازمان هواشناسی 
با توجه به رتبه تحصیالت شان که عمدتا دارای 
فوق لیسانس و دکترا هستند، بسیار پایین است 
و ما در دولــت تالش می کنیم تا دســتمزدها را 
باالتر ببریم. در مجموع مــن مهاجرت برخی از 
همکارانمان به خارج از کشــور و همچنین دیگر 
دستگاه های کشور را تکذیب نمی کنم و ما مبتالبه 

این مسئله هستیم.
او درباره سرمای اخیر در کشــور و ورود سرد 
چال قطبی به کشور ادامه داد: ما چیزی به عنوان 
سرد چال نداریم ما یک تابع قطبی داریم که وقتی 
به سمت عرض های جنوبی جغرافیایی می آید، 
سیستم هایی که در کشور روسیه به نام پرفشار 

سیبری هستند به تبع آن به عرض های جنوبی تر 
کشیده می شوند و وقتی که سیستم های پرفشار 
به سمت عرض های جنوبی می آیند، نوار شمالی 
کشور ما از جمله سواحل دریای خزر و این سوی 
البرز که شامل تهران، البرز، قزوین و ... می شود، 
کاهش دما قابل مالحظه و بــارش برف خواهند 
داشت. البته این اتفاق زمانی می افتد که در الیه 
میانی جو هوای سردی که ناشی از تابع قطبی است، 
وجود داشته باشد و این اتفاق در حال حاضر افتاده 
است. رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه این 
سیستم پرفشار ماندگار نیست، تصریح کرد: این 

سیستم های هواشناســی به طور مداوم جابه جا 
می شوند، بنابراین روند کاهش دما طوالنی مدت 
نیست و اگرچه در فصل زمستان هستیم و هوا گرم 
نمی شود، اما سرمای ناشی از این سیستم پرفشار 

در چند روز دیگر برطرف می شود.
وی درباره احتمال وقوع سیل نیز گفت: رخداد 
پدیده های حدی حداکثــر 15 روز قبل از ایجاد 
پدیده قابل تشخیص هستند و از االن نمی توانیم 
برای طوالنی مدت پیش بینی وقوع سیل کنیم، 
اما با توجه به تغییر شرایط اقلیم وقوع پدیده های 

حدی وجود دارد.

رئیس سازمان هواشناسی در گفت وگو با ایلنا: 

تمام کشور مجهز به رادارهای هواشناسی نیست

محمد مقدسی، 
آسیب شناس و پژوهشگر 

اجتماعی در گفت وگو 
با »توسعه  ایرانی«: این 

مدل اعتراض ها که بیشتر 
به آشوب شباهت دارد 
تا اعتراض مدنی، مانند 

یک شمشیر دو لبه عمل 
می کند. هم باعث می شود 

حکومت ها خود را ملزم 
به پاسخگویی معترضین 

ندانند و هم آنها بدون 
اینکه به خواسته خود 

برسند سرخورده و ناامید 
از حرکت اعتراضی خود 

مایوس می شوند

عباس عبدی: با مردم 
که صحبت می کنید 

می بینید که این اتفاق ها 
ریشه های عمیق تری دارد 

و آنان عصبانی هستند 
و راهی مدنی برای بروز 

انتقادات ، عصبانیت و بیان 
خواسته  هایشان ندارند. 

مهم ترین نگرانی مردم که 
تمام پیمایش ها و گزارش ها 

آن را نشان می دهد و امر 
کامال روشنی هم هست، 

ناامیدی از آینده است
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