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مقدمه:
جمعــی از دوســتان طلبــه و دانشــجو اعــام کردنــد بــرای گرامی داشــت ســالگرد امــام خمینــی 

بــه کرمانشــاه می رونــد. درســت همان جایــی کــه چنــد روز پیــش مأمــوران اجرائیــات شــهرداری، 

بــه اعتــراض آســیه پناهــی توجــه نکردنــد. پیــرزن در گــودی بیــل لــودر نشســته بــود کــه خانــه 

خرابــش نکننــد؛ آن هــا امــا از اســپری فلفــل اســتفاده کردنــد؛ او را ســاکت کردنــد و خانــه اش را 

خــراب کردنــد؛ پیــرزن هــم غصــه دق کــرد و ُمــرد.

بــا وجــود اعــام قبلــی، بــه دالیلــی نتوانســتم در ایــن جمــع و تجمــع همــراه دوســتان خوبــم باشــم 

و از بابــت متأســفم. اگــر بــودم می خواســتم در گفتگوهــا و گفتارهــای حاشــیه ایــن ســفر 

ــم: ــا را بزن ــن حرف ه ــی، ای اعتراض

اول: معنــای گرامیداشــت امــام خمینــی در حاشــیه شــهر؛ پرسشــی 
دربــاره سیاســت فرهنگــی

مــا همــواره در ایــن ســال ها منتقــد اشــرافیِت بنــای حــرم امــام خمینــی بوده ایــم؛ امــا هیــچ گاه از 

خودمــان نپرســیدیم اگــر آن معمــاری اشــرافی اســت، آیــا گرامیداشــت های مــا اشــرافی نیســت؟ 

اصــًا اشــرافی چیســت؟ بــه یــک معنــا کل قیــام امــام خمینــی قیــام علیــه اشــرافیت اســت و 

بزرگداشــت اشــرافی برای امام خمینی در واقع کوچک شــمردن اوســت. بزرگداشــت اشــرافی 

، پوســتر و بنایــی کــه وجــوه اصیــل و  چگونــه اســت؟ هــر مراســم، ســخنرانی، نوشــته، شــعر

دگرگون ســاز اندیشــه امــام خمینــی را بازتولیــد نکنــد و تنهــا بــه تجلیــل از او اکتفــا کنــد، یــک 

بزرگداشــت اشــرافی اســت. وقتــی در بزرگداشــت اشــرافی بــه نگــرش دگرگون ســاز امــام 

خمینــی ارجــاع ندهــی و امــام خمینــی را بــرای ثبــات کرســی قــدرت خــودت بخواهــی، طبعــا مردمــی 

ــه تــو و گرامی داشــت هایت بی توجــه  ــرای تغییــر وضعیت شــان خمینــی را می خواهنــد، ب کــه ب

آیین هــا و مراســم های بی روحــی اســت کــه   فرمــول و فراینــد طراحــی 
ً
می شــوند. ایــن تقریبــا



3
ــتادهای  ــر س ــام و دیگ ــال ام ــت ارتح ــتاد بزرگداش ــامی و س ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ش

تعظیــم  نیت شــان  می کننــد.  برگــزار  انقــاب  و  امــام  بــرای  خســته  و  کلیشــه ای  تکــراری، 

شــعائر اســت امــا خروجــی کارشــان در ســرجمع تحقیــر شــعائر اســت. در شــرایطی کــه یــک 

محافظــه کاری مســتمر و مســیطر تمــام مناســک و آیین های انقابی ما را بلعیــده و بی خاصیت 

کــرده؛ در شــرایطی کــه همــه چیزمــان بــه هــم می آیــد محــدود کــردن اعتــراض بــه یــک بنــا البتــه 

سیاســت بازی اســت. مــا نــه ایــن حــرم را؛ نــه دیگــر آیین هــا و راهپیمایی هایــی تکــراری ای کــه 

ســتادهای و شــوراهای فرهنگــی جنــاح راســت برگــزار می کننــد را بازتولیــد کننــده آرمان هــای 

بــه مدیریت هــای فرهنگــی  آن تفکــر توجیه گــری کــه اعتــراض  بــه  انقــاب نمی دانیــم. مــا 

مذهبــی را توجیــه و آرام می کنــد معترضیــم. مــا در بزرگداشــت امــام خمینــی در میانــه ی انبوهــی 

از اعتراض هــا قــرار داریــم. در میــان همــه ایــن اعتراض هــا چــه بایــد کــرد؟ وقتــی تمــام امکان هــا 

ــده اند و در  ــکیل ش ــاب تش ــال اول گام اول انق ــه در س ــت ک ــری اس ــتادهای پی ــار س در اختی

ســال دوم گام دوم، هنــوز هــم میــان همــان آدم هــا دســت بــه دســت می شــوند پــه بایــد کــرد؟ 

وقتــی فســیل های انقــاب عرصه هــای مدیریتــی و شــوراها و ســتادهای فرهنگــی و انقابــی را در 

اختیــار دارنــد چــه بایــد کــرد؟ حــاال کارهــای زیادی می شــود کرد ولــی معتقدم یکــی از مهم ترین 

کارهــا همیــن شورشــی اســت کــه شــما کردیــد. همینــی کــه فریــاد کشــیدید پادشــاه لخــت 

اســت و بزرگداشــت امــام بــه تجلیل هــا پرطمطــراق و توخالــی دربــاره امــام خمینــی نیســت؛ بــه 

ــت.   ــت اس ــن دس ــی از ای ــه اقدام های ــل ب ــر از تحلی ــا و مهم ت تحلیل ه

یــک ســؤال ایــن همــه ســتاد بی مصــرف فرهنگــی و انقابــی، بــرای گرامیداشــت امــام در ایــن 

ایــام ویــژه همه گیــری بیمــاری چــه کردنــد؟ چــه ابتــکاری داشــتند تــا ایــن برنامــه تعطیل نشــود؟ 

ایــن همــه ســال، ایــن همــه بودجــه مصــرف کردنــد کــه با پیــش آمــدن کوچک ترین مشــکلی، 

صــورت مســئله را پــاک کننــد؟ بایــد بگوییــم تجلیل هــای توخالــی بیــش از کــه تجلیــل باشــد، 

کارهــای تکــراری، کلیشــه ای و بیــان کاری اســت. »بزرگداشــت امــام در شــهرکی در حاشــیه 
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کرمانشــاه« آن اقدامــی اســت کــه از ایــن ســتادها و مســئوالن فرهنگــی می پرســد 

بهتــر نیســت بــرای همیشــه مثــل همیــن امســال تعطیــل کنیــد و اجــازه بدهیــد بزرگداشــت 

ــه  ــن برنام ــد؟ ای ــگان باش ــردم و  پابرهن ــن م ــر دوش همی ــاب ب ــود انق ــل خ ــاب، مث ــعائر انق ش

می توانــد منشــأ طــرح مجــدد یــک پرســش مهــم در عرصــه سیاســتگذاری  فرهنگــی باشــد: بهتــر 

نیســت تعطیلــی کنونــی ایــن ســتادهای فرهنگــی همیشــگی شــود؟ ایــن تعطیلــی ســازمانی در 

ســال جــاری چــه تفاوتــی بــا نیمــه تعطیلــی کارکــردی ایــن نهادهــا در دیگــر ســال ها دارد؟ ایــن 

نهادهــا بــه جــز تأمیــن معــاش مدیــران و کارکنــان چــه کارکــرد دیگــری دارد؟ بزرگداشــت 

امــام خمینــی در میــان کــوخ نشــینان کرمانشــاه می پرســد اگــر همیــن مــردم و مســتضعفین 

تعهــد بدهنــد معــاش مدیــران و کارمنــدان ایــن نهادهــا را تأمیــن کننــد، تعطیــل می کنیــد؟ 

دوم: قصه قلدرها و لودرها: قدرت مهار نشده و جامعه ی چرا 
یک بــار مــرور کنیــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت. شــهرداری کرمانشــاه اعتقــاد دارد یــک ســاخت و 

ســاز غیرمجاز انجام گرفته اســت. برای تخریب آن مراجعه می کند و با مقاومت پیرزن ســاکن 

در آن بنــا مواجــه می شــود. در نهایــت بــه هــر نحــوی کــه هســت مأمــوران اجرائیــات شــهرداری 

کار خودشــان را انجــام می دهنــد و پیــرزن هــم تمــام می کنــد و مــا بــرای ایــن اتفــاق کافه ایــم. 

دوســتان جــوان مــا، دانشــجویان و طــاب جــوان مــا کافه انــد. یــک اتوبــوس تهیــه کرده انــد، 

از تهــران و قــم و شــهرهای مختلــف جمــع شــده اند و حــدود 600 کلیومتــر مســیر پیموده انــد و 

خودشــان را کرمانشــاه رســانده اند بــرای اعتــراض. همــه گیــج و کافــه کــه چــه اتفاقــی افتــاده 

از انقــاب، سرنوشــت یــک کوخ نشــینان و یــک  اســت؟ چطــور می شــود چهــل ســال پــس 

معتــرض  چنیــن بشــود و چنیــن باشــد؟ راســتش مــن هــم کافــه ام. هــم بــه خاطــر آســیه پناهــی 

و هــم بــه خاطــر ایــن روزهــا و اعــام رســمی کشــته های آبان مــاه.  کافــه ام کــه چطــور آن آقــای 

« انســان در جریــان اعتراضــات آبــان  نماینــده مجلــس پــس از هفت مــاه مــی گویــد »فــان قــدر
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« اعامــی ۲۳۰ نفــر اســت امــا مجلــس  کشــته شــده و ســپس خــاص؟ چطــور ایــن »فــان قــدر

صرفــا مســئول اعــام آمــار اســت نــه پرســش از چرایــی و چگونگــی آن. 230 نفــر همیــن؟ هیــچ 

توضیحــی بیشــتری نیــاز نــدارد؟ آیــا همــه محــارب و معــارض مســلح بودنــد؟ میــار محــارب بــودن 

چیســت؟ هــر کســی وارد محوطــه فرمانــداری شــد، محــارب اســت؟

 در صداوســیما مصاحبــه می کنــد کــه مــن اینترنــت 
ً
کافــه ام چطــور وزیــر کشــور رســما

ــی  ــم مجلس ــه ام می دان ــی داد!! کاف ــار م ــب و انفج ــوزش تخری ــت آم ــون اینترن ــردم چ ــع ک را قط

وجــود نــدارد و متأســفانه مجلســی آدم، حــاال جهــت احتــرام اغلــب مجلســی آدم هــا ایــن وجــود 

را ندارنــد کــه بــر ســر وزیــری وکیلــی چیــزی فریــاد بزنــد و بپرســند دربــاره چنــد و چــون کشــته 

. باالخــره آیــا همه شــان شــبکه های مســلح خرابــکاری بودنــد؟ کــو توضیــح  شــدن ایــن 230 نفــر

دربــاره تک تک شــان؟ از نبــود مجلــس دهــم و مجلــس یازدهــم و غیــره کافــه نیســتم؛ از ایــن 

، کــه در مصاحبــه ای رســمی گفتــه بــود دســتور دادم  کافــه ام کــه نمی دانــم آن خانــم فرمانــدار

؟  هــر کــه را وارد محوطــه فرمانــداری شــد، بزننــد؛ اآلن کجاســت؟ فرمانــدار اســت هنــوز

کافــه ام و مــا همــه کافه ایــم. کافه ایــم و نمی دانیــم چطــور هیــچ کســی حتــی مخالفــان 

دولــت، بــه وزیــری کــه دســتور قطــع اینترنــت را داده، بــه فرمانــداری کــه دســتور داده هــر کــس 

وارد محوطــه فرمانــداری شــد بزنیــد، بــه فرمانــده نیــروی انتظامــی  هیــچ چرایــی نمی گویــد؟ 

ــرض  ــی معت ــچ کس ــه هی ــی ب ــچ کس ــد و هی ــرا« نمی گوی ــی »چ ــچ کس ــه هی ــی ب ــچ کس ــرا هی چ

نیســت؟ چــه کســی بــه مــا گفــت اعتــراض بــد اســت؟ چــه کســی آن قــدر بافاصلــه بــه معترض 

برچســب ضــد انقــاب زد کــه ایــن همــه اعتــراض بی اهمیــت و بی مایــه شــد و معتــرض ایــن 

همــه ذلیــل شــد؟ چــرا »چــرا« ایــن همــه بی قــدر و اهمیــت شــد؟ شــما کــه الحمــدهلل همــه نــه 

چــپ هســتید و نــه راســت، همــه انقابــی هســتید؛ خــدا را شــکر امــا چگونــه راســت گرایی و 

ســیطره محافظــه کاری انســان انقابــی را از چــرا و اعتــراض بازداشــت؟ چــه کســی گفــت »چــون 

و چــرا نکــن کــه در ایــن کشــتزار وهــم/ هــر کــس کــه چــون نکــرد و چــرا کــرد بهتــر اســت؟« 
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چــه کســی جــوان انقابــی را از انســاِن چــرا گفتــن تبدیــل کــرده بــه انســاِن چــرا کــردن؟ 

چــه کســی بــه جــوان انقابــی خانــه مصــادره ای، وقفــی، تخفیفــی داد؛ حقــوق چندیــن برابــر 

ــادش  ــه ی ــرد ک ــرا ک ــم چ ــتزار وه ــن کش ــدر در ای ــم آن ق ــت داد و او ه ــا و پس ــر داد؛ مزای کارگ

رفــت چــرا بگویــد؟

ــدر  ــن ق ــدرت ای ــای ق ــداری و نهاده ــهرداری، فرمان ــور ش ــت: چط ــن اس ــوالمان ای ــم و س کافه ای

ــگری  ــچ پرسش ــا هی ــوند ی ــخ ش ــه توبی ــی آن ک ــد، ب ــی کنن ــن م ــردم چنی ــا م ــه ب ــدند ک ــدر ش ل
ُ

ق

آن بپرســد »چــرا«؟ امامــی کــه امــروز پــس از ســه دهــه برایــش بزرگداشــت مــی گیریــم،  از 

فقــط نگفتــه بــود حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات اســت؛ ایــن را هــم گفتــه بــود جامعــه اســامی 

ــه را«. ــم هم ــرا« بگویی ــه »چ ــرا: »هم ــد چ ــه بگوین ــه هم ــه ب ــه در آن هم ــت ک ــه ای اس جامع

لــدر بــا لــودر بــه 
ُ

 تصویــری از حادثــه کرمانشــاه معــروف شــد. تصویــر مهمــی اســت: مقتدرهــای ق

ــری  ــا نشســته ایم. فک لدره
ُ

ــودر ق ــده در ل ــه درمان ــم ک ــن مایی ــد؛ ای ــا نیافتاده ان ــی م ــان زندگ ج

بایــد کــرد.

سوم: درباره سرمایه داری مستغالتی
جوانــان جنــاح راســت محافظه کارهــای جدیــد می خواهنــد کاســه کوزه هــای ماجــرای شــهرک 

فــدک کرمانشــاه را بــر ســر نولیبرالیســم و وزیــر ســابق مســکن بشــکنند. او حتمــا مقصــر 

اســت امــا الزم اســت بــه رســانه ها و فعــاالن و جوانــان جنــاح راســت و اصولگــرا تذکــر بدهیــم تــا 

فرامــوش نکننــد راننــده آن لــودر یــک نفــر نیســت. تنهــا رئیــس ســتاد انتخاباتــی حجت االســام 

ناطــق نــوری در ســال 1376 نیســت کــه پشــت لــودر نشســته؛ تنهــا باجنــاِق همــراِه ریاســت 

شــورای هماهنگــی نیروهــای انقــاب تــا میانــه دهــه هشــتاد نیســت کــه پشــت لــودر تخریــب  

خانــه آســیه پناهــی نشســته اســت. فروکاســتن لــودر بــه آخونــدی و حتــی بــه عــدم تأمیــن 

مســکن، تقلیلــی بــس محافظه کارانــه اســت. آن لــودر فقط ســرپناه پناهی را تخریــب نمی کند؛ 
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، فقــط اجرائیــات شــهرداری ننشســته و فقــط  ، پیشــران نابرابــری اســت و پشــت آن لــودر آن لــودر

نولیبرالیســم و عبــاس آخونــدی هــم ننشســته؛ مــا بــا یــک نــوع خاصــی از ســرمایه داری مواجهیــم 

کــه اگــر بنــای نورافکنــدن بــه آن خانــه تاریــک آن باشــد، پیل هــای بزرگــی آن جــا هســت.

یــک مثــال بزنــم: همیــن روزهــای گذشــته ریاســت قــوه قضاییــه گفــت: »تأمیــن نیــاز مســکن 

آیــا ممنوعیــت خانــه ســاختن بــرای  همــکاران قضایــی در زمیــن غیرقانونــی ممنــوع اســت«. 

کارکنــان قــوه قضاییــه در زمیــن غیرقانونــی یــک خبــر خــوب و نشــانه یــک تحــول در دســتگاه 

 ، قضایــی اســت؟ بــه ایــن نکتــه کاری نداریــم. اجمــااًل بــه ایــن نکتــه کار داریــم کــه ایــن خبــر

ــه  ــر رخ داده؛ ب ــه پیش ت ــم ک ــی مواجهی ــا یــک اتفاق ــا ب ــد م ــان می ده ــت نش ــام ممنوعی ــن اع ای

چــه میــزان نمی دانیــم امــا روشــن اســت کــه قــرار نیســت زمین هــای غیرقانونــی پــس گرفتــه 

شــود؛ قــرار اســت از ایــن بــه بعــد ممنــوع باشــد. شــاید توقــع زیــادی باشــد کــه بخواهیــم بدانیــم 

چــه میــان از همــکاران قضایــی از طریــق زمین هــای غیرقانونــی نیــاز مسکن شــان تأمیــن شــده  

ــس از  ــوه و پ ــی ق ــاون اول ــال از مع ــس از ده س ــرا پ ــیم چ ــد بپرس ــادی باش ــع زی ــاید توق ــت. ش اس

از  خبــری  حتــی  و  شــده  اکتفــا  ممنوعیــت  اعــام  بــه  تنهــا  قــوه  ریاســت  از  یک ســال  از  بیــش 

میــزان ایــن تصرفــات غیرقانونــی نیســت. این کــه در حمایــت از ریاســت قــوه قضاییــه، صــرف 

ــای  ــه رویکرده ــز ب ــر چی ــش از ه ــم، بی ــر بدهی ــوب بازنش ــتگ خبرخ ــا هش ــت را ب ــام ممنوعی اع

تحولــی در دســتگاه عدلیــه ضــرر زده ایــم. از یــک طــرف همــکاران قضایــی قــرار دارنــد کــه نیــاز 

مسکن شــان را بــاز زمین هــای غیرقانونــی تأمیــن کردنــد و طــرف دیگــر کســانی هســتند کــه 

هیــچ مطالبــه ای بــرای خلــع یــد از ایــن زمین هــا ندارنــد؛ معلــوم اســت کــه نتیجــه ایــن معادلــه، 

ــد.  ــن می زن ــری را زمی ــی و تغیی ــه تحول ــه کاری هرگون ــن محافظ ــه ای نتیج

بــه هــر حــال ایــن را بگذاریــم کنــار ایــن واقعیــت کــه نهادهــای امنیتــی، نظامــی، انتظامــی و 

حاکمیتــی دیگــری کــه بــه احتمــال زیــاد و بــر حســب برخــی شــواهد، بــرای تأمیــن نیــاز مســکن 

همکاران شــان از زمیــن غیرقانونــی اســتفاده کرده انــد؛ البتــه نــه زمیــن کامــًا غیرقانونــی، 
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زمین هایــی کــه قبــل از ســاخت و ســاز قانونــی شــده اند و تغییــر کاربــری داده اند. شــاید 

اگــر روزی میــزان زمینــی کــه نیــاز مســکن همــکاران ایــن نهادهــا را تأمیــن کــرده اعــام شــود؛ 

ــخص  ــن مش ــس از ای ــر پ ــت. اگ ــه نیس ــر محرمان ــه دیگ ــن ک ــم. ای ــاوت کنی ــر قض ــم بهت بتوانی

شــود کاربــری چــه درصــدی از ایــن زمین هــا قبــل از ســاخت و ســاز بــرای تأمیــن نیــاز مســکن 

همــکاران، غیــر مســکونی بــوده؛ احتمــااًل در ایــن صــورت ابعــاد ماجــرا روشــن تر شــود. حــاال 

بیاییــم در کنــار »ماجــرای آســیه پناهــی در حاشــیه کرمانشــاه« و اعــام »ممنوعیــت تأمیــن 

قــرار  را  آمــار و واقعیــت دیگــر  مســکن همــکاران قضایــی در زمین هــای غیرقانونــی« چنــد 

ــم: بدهی

 ، نخســت. مطابــق برخــی تحلیل هــا در شــرایط کنونــی مالکیــت 70 درصــِد مســکن کشــور

ــی مالکیــت حــدود 70 درصــد از خانه هــا را  افــرادی در اختیــار دارنــد کــه  ســرمایه ای اســت. یعن

آن را بــه قصــد ســرمایه گذاری خریــداری کرده انــد و تنهــا 30 درصــد از مالکیــت مصرفــی اســت. 

دوم. در حــال حاضــر بیــش از دو و نیــم میلیــون مســکن خالــی در کشــور وجود دارد. بر اســاس 

، تعــداد خانه هــای خالــی در ســال 1385، 0/63 میلیــون واحــد بــوده  سرشــماری های مرکــز آمــار

و تنهــا یــک دهــه بعــد در ســال 1395 بــه 2/59 میلیــون واحــد رســیده اســت )بــه میــزان رشــد 

خانه هــای خالــی توجــه کنیــم(.

ســوم. بــر اســاس یــک بررســی  مســکن در 30  ســال گذشــته هــزار و صــد برابــر رشــد کــرده در 

حالــی کــه مثــًا  ارز بــا همــه نواســاناتش 186 برابــر رشــد داشــته اســت.

چهــارم. میــزان خانه هــای خالــی تنهــا طــی یــک دهــه، یعنــی از ســال 1385 تــا 1395، از 4/3 بــه 3/11 

رســیده اســت. 

پنجــم. نتایــج مطالعــات طــرح جامــع مســکن در ایــران )ســال هــای ۱۳۸۵-۱۳۸۴( نشــان مــی 

دهــد درســت در ســالی کــه میــزان خانه هــای خالــی 4/3 درصــد بــوده، 3/5 میلیــون خانــوار فاقــد 

مســکن ملکــی در کشــور وجــود داشــته اند.
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ششــم.  بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، حــدود ۵۰ درصــد از خانوارهــای فاقــد مســکن در ســال 

85، بــه دهــک هــای اول تــا چهــارم درآمــدی تعلــق دارنــد.

هفتــم. هیــچ آمــار دقیقــی وجــود نــدارد امــا تعــداد قابــل توجهــی از افــراد مالــک صدهــا واحــد 

مســکونی هســتند. در برخــی اطاعــات منتشــر شــده تــا مالکیــت 2500 واحــد مســکونی هــم 

ذکــر شــده بــود.

ــرار  ــم ق ــار ه ــیم؟ از کن ــه ای می رس ــه نتیج ــه چ ــا ب ــار و واقعیت ه ــن آم ــرار دادن ای ــم ق ــار ه از کن

دادن ایــن واقعیت هــا بــا آرمان هــای انقــاب و امــام خمینــی در حــوزه مســکن بــه چــه نتیجــه ای 

می رســیم؟ مــا در کشــور بــا نــوع خاصــی از ســرمایه داری مواجهیــم کــه مبتنــی بــر کســب ســود 

از طریــق مالکیــت زمیــن و مســکن اســت؛ یــک ســرمایه داری مســتغاتی دامــن گســترده کــه 

نزدیک تریــن صــورِت کاپیتالیســم بــه فئودالیســم اســت. 

ایــن تحلیــل و پرســش از رهبــر انقــاب را بــه یــاد بیاوریــم: » نظــام اســامی، بــا مرفهــان بــی درد و 

معــارض و مخــل، آن طــور برخــورد ســختی کــرد؛ حــال از درون شــکم نظــام اســامی، یــک طبقه ی 

 یکــی از محورهــای »برخــورد 
ً
مرفــه بــی درد جدیــد طلــوع کنــد! مگــر ایــن شــدنی اســت؟!« اتفاقــا

ســخت« انقــاب اســامی بــا »طبقــه مرفــه قدیــم« مســئله مالکیــت زمیــن و مســکن بــود. 

تحلیــل منطــوی در انقــاب اســامی ایــن بــود کــه یکــی از مهم تریــن گرانیگاه هایــی کــه بــه  

اشــراف رژیــم طاغــوت بســط یــد می دهــد، مالکیت هــای ایــن طبقــه در حــوزه زمیــن و مســکن 

اســت. بــه همیــن خاطــر بــه یــک معنــا بــر خــورد بــا ایــن طبقــه را از همیــن نقطــه شــروع کــرده و 

بحــث مصادره هــا پیــش آمــد. حــاال امــا  نظــام اســامی بــا طبقــه مرفــه جدیــدی مواجه اســت که از 

قضــا یکــی خاســتگاه هایش همــان مالکیتــی اســت کــه بــر خانه هــای مصــادره ای طبقــه مرفــه 

قدیــم پیــدا کــرده اســت. بــا طبقــه مرفــه جدیــدی مواجــه اســت کــه بــه ســرعت و  بــر اســاس 

ــردازد.  ــم می پ ــی فئودالیس ــد نوع ــه بازتولی ــم، ب ــتی حاک ــبات کاپیتالیس ــود در مناس ــط موج رواب

ــن و  ــوزه زمی ــری در ح ــا تکاث ــن مالکیت ه ــه ای ــت ک ــی اس ــم آن هنگام ــور از نوفئودالیس منظ
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مســکن نتایــج خــود را در اقتصــاد سیاســی بازتولیــد کنــد. 

بــه هــر حــال بــر اســاس واقعیت هایــی کــه می بینیــم مــا بــا یــک طبقــه مرفــه جدیــد، بــا یــک 

ســرمایه داری مواجهیــم کــه دو ویژگــی برجســته آن عبــارت اســت از ایــن کــه یــک در حــوزه 

، دســت بســیار برتــر را دارد و  دوم این کــه کامــًا رفاقتــی یــا مبتنــی بــر  مســتغات دســت برتــر

وجــود رابطه هایــی میــان نهادهــای شــبه دولتی اســت. کانــون ایــن روابــط رفاقتــی پدیده هایــی 

ایــن  حــدس  نیســت  دشــوار  کارکنــان«.  مســکن  »تعاونــی  می گوینــد  آن  بــه  کــه  اســت 

ــان  ــکن کارکن ــی مس ــی تعاون ــران اصل ــکن ها، بازیگ ــی مس ــه تعاون ــان هم ــه در می ــه ک نکت

شــهرداری ها قــرار دارنــد کــه مدعــی مالکیــت زمیــن هســتد و بعــد هــم نهادهایــی کــه در حــوزه 

ــور  ــه همان ط ــی. البت ــی و قضای ــی و انتظام ــی، نظام ــای اطاعات ــد؛ نهاده ــرار دارن ــت ق ــه امنی مقول

کــه اشــاره شــد، ســرمایه داری مســتغاتی در ایــران دو منبــع تغذیــه مهــم دیگــر هــم دارد کــه 

از اســتثمار روابــط اســامی و انقابــی ناشــی می شــود: خانه هــای مصــادره ای و خانه هــای وقفــی. 

حــاال یک بــار دیگرگــذرا مــرور کنیــم: ایــن ســرمایه داری مســتغاتی چــه کار می کنــد؟  نخســت 

بــه نیازهــای مســکن طبقــه مرفــه جدیــد )همــکاران( پاســخ می گویــد. دوم مقابلــه بــا تمــام 

ــل  ــد مث ــدود کن ــت را مح ــن مالکی ــع او از ای ــا مناف ــت ی ــل مالکی ــه اص ــی ای ک ــات تقنین اقدام

ــتگاه  ــد دس ــع ی ــرای رف ــاش ب ــوم ت ــد. س ــل می کن ــوزه را مهم ــن ح ــن ای ــی. قوانی ــن مالیات قوانی

قضایــی از هــر گونــه پیگیــری تملک هــا و مالکیت هایــش. سال هاســت نیــاز مســکن خــود 

را از طریــق ســاخت و ســاز در زمینهــای غیرقانونــی و تغییــر کاربــری داده شــده تأمیــن می کــرده 

ــه بازپس گیــری، مصــادره و الغــای ملکیــت  ولــی حــاال بــه دســتگاه قضایــی اجــازه نمی دهــد ب

ایــن خانه هــا فکــر کنــد؛ ایــن امــاک کابیــن زنان شــان شــده اســت. و دســت آخــر کار دیگــر 

ایــن ســرمایه داری مســتغاتی امــا آن جاســت کــه نهادهای اجرایــی و قضایی را تشــویق می کند 

بــه تبعیــض. 

آن جــا دیدیــم  . در  چنــد وقــت قبــل جمعــی از دانشــجویان و طــاب رفتــه بودیــم باســی هیلز
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ــد.  ــراب می کنن ــل را خ ــه مجل ــک خان ــی از ی ــش بخش ــا چک ــه و مث ــا تیش ــد ب ــر دارن ــد کارگ چن

پرســیدیم ماجــرا چیســت؟ گفتنــد اضافــه بنــای ویــای فــان خانــِم آقــازاده اســت؛ بــا چکــش 

ایــن کار را تخریــب می کننــد کــه بــه باقــی بنــا آســیبی نرســد! چــه کســی تعییــن می کنــد کــه  

تخریــب خانــه خانــِم آقــازاده در باســتی هیلــز بــا چکــش باشــد کــه یــک وقــت بنــا آســیب نبینــد 

امــا تخریــب خانــه پیــرزن مســتضعف در حاشــیه کرمانشــاه بــا لــودر باشــد؛ بــه جــان ایــن خانــم 

هــم آســیب رســید، برســد؟ چــه کســی معادلــه را ایــن طــور می چینــد؟ چــه کســی نهادهایــی کــه 

لــدرِ بــا 
ُ

قــرار بــود خدماتــی و خــادم مــردم باشــند را اســتحاله کــرده و تبدیــل کــرده بــه نهادهــای ق

؟ چــه کســی نهادهــای قلــدرِ بــا لــودر را دلســوز و مهربــان می کنــد نســبت بــه آقازاده هــا و  لــودر

طبقــه مرفــه جدیــد؟ پاســخ عبــارت اســت از ســرمایه داری مســتغاتی.

 البتــه اشــتباه نشــود نمی گوییــم ســرمایه داران مســتغاتی بلکــه می گوییــم ســرمایه داری 

کــه  داریــم  اشــاره  مناســباتی  بــه  مســتغاتی  ســرمایه داری  می گوییــم  وقتــی  مســتغاتی. 

ســرمایه داران زالوصفــت امــاک و مســتغات بخشــی از آن هســتند؛ بخــش دیگــر و بلکــه 

، بــه تعبیــر امــام خمینــی »اســام ســرمایه داری« اســت. آن اســام و اندیشــه اســامِی  مهم تــر

التقاطــی ای اســت کــه ایــن نابرابری هــا را توجیــه می کنــد. آن اســام متحجــر و مقدس مآبــی 

اســت کــه مناســک میان تهــی بازتولیــد می کنــد. بــه تصریــح یــا بــا تلویــح و بــا پرداختــن بیشــتر 

بــه ارزش هــای فرعــی،  از اهمیــت عدالــت در آموزه هــای دینــی می کاهــد و خاصــه آن اســام 

ــاع  ــرمایه داران دف ــری و از س ــن نابراب ــت از ای ــه صراح ــه ب ــه بی آن ک ــت ک ــامی اس ــت اس و معرف

کنــد؛ بــه واســطه طــرح مکــرر موضوعــات مختلفــی کــه در جــای خــود خــوب و محتــرم هســتند، 

اذهــان را از ایــن نابرابری هــا، از نــرخ رشــد بــاال و تصاعــدی طبقــه مرفــه جدیــد و گونه هــای آن 

همچــون ســرمایه داری مســتغاتی منحــرف می کنــد.  

غــرض ایــن کــه همــه دوســتان بزرگواری که در شــهرک فدک، در حاشــیه کرمانشــاه ســالگرد 

امــام تحــول و تغییــر را برگــزار کردیــد، مســیر بســیار طوالنــی ای در پیــش اســت. مطالبــه عــزل 
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و محاکمــه شــهردار در جــای خــود مطلــوب اســت امــا الیه هــای دیگــر مســئله هــم 

نیازمنــد توجــه اســت. مســیر پیگیــری بــرای حــل ایــن مســئله، مســیری طوالنــی، دشــوار و 

چندجانبــه اســت. یــک مبــارزه تمــام عیــار اجتماعــی اســت. ایــن مبــارزه فقــط مطالبــه ی تصحیــح 

اقدام هــا و تصمیم گیری هــای مدیــران نیســت؛ تنهــا  مطالبــه اصــاح سیاســت گذاری ها و 

 مطالبــه برخوردهــای قضایــی نیســت؛ همــه این هــا هســت امــا 
ً
قانون گذاری هــا نیســت؛ صرفــا

« بــا طبقــه مرفــه جدیــد و ســرمایه داری مســتغاتی ای اســت کــه  فراتــر از آن یــک »مبــارزه فراگیــر

ســال بــه ســال، تصاعــدی و ســرطان وار در حــال رشــد اســت و مقــدرات زندگــی اجتماعــی مــا را 

می بلعــد. مبــارزه فراگیــر یعنــی مبــارزه ای کــه از نــزاع معرفتــی بــا اســام ســرمایه داری و دینــداری 

بازخوانــی  می شــود؛  آغــاز  اجتماعــی  نابرابــری  و  عدالــت  بــه  نبســت  غفلت آفریــن  مناســک  و 

آموزه هــای مترقــی و توحیــدی و عدالت خواهانــه اســام در همــه زمینه هــا بــه ویــژه در زمینــه 

عدالــت و برابــری در مالکیــت زمیــن و مســکن را در بــر می گیــرد. مطالبــه و راه حل هــای اجرایی، 

تقنینــی و قضایــی را هــم شــامل می شــود؛ ســفر کــردن بــرای رســاندن فریــاد اعتــراض، در ظهــر 

ــود. ــامل می ش ــم ش ــا را ه ــاری کرون ــرم یــک روز در اوج بیم گ

چهارم: سیاست خیابانی و پس گرفتن خیابان
مســئله مهــم دیگــر کــه بایــد بــه آن فکــر کنیــم، مســئله سیاســت خیابانــی اســت. آیــا مــا 

حــق کنشــگری و طبعــا کنشــگری اعتراضــی در خیابــان را داریــم؟ آیــا حــق داریــم از دیــوار بــه 

عنــوان رســانه اســتفاده کنیــم؟ پاســخ اگــر بــر اســاس قانــون اساســی باشــد بلــه، مثبــت اســت: 

»تشــکیل اجتماعــات و راه پیمایی هــا، بــدون حمــل ســاح، بــه شــرط آن کــه مخــل بــه مبانــی 

اســام نباشــد آزاد اســت«. محافظــه کاری ســنتی و امنیتــی امــا آن قــدر ایــن مرزهــای مفهــوم 

»مبانــی اســام« را گســترده می کنــد کــه نــه تنهــا تجمــع و راهپیمایــی خیابانــی بلکــه بــه طــور 

ــده  ــت ش ــی تثبی ــه راهپیمایی های ــد. البت ــداد می کن ــی قلم ــل مبان ــی را مخ ــش اعتراض کل کن
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کــه اغلــب راهپیمایی هایــی اســت بــا کارکــرد حمایتــی مشــکلی ندارنــد امــا اگــر پــای اعتــراض 

در میــان باشــد، انــواع ایــرادات جزئــی کــه ایــن مزاحمــت بــرای مــردم اســت و غیــره را پیــش 

می کشــد.

 بدیهــی اســت هــر تجمــع خیابانــی ای خــوب نیســت و چــه بســا تجمع هایــی کــه باعــث مزاحمــت 

هــم بشــود امــا مقصــود معیارهــای دوگانــه اســت. اگــر تجمع هایــی در محکومیــت اســتکبار 

جهانــی باشــد هیــچ کــدام از ایــن حرف هــا را مطــرح نمی کننــد امــا همیــن کــه بخواهیــد در 

مقابلــه بــا اســتکبار ایرانــی تجمــع کنیــد؛ همــه مشــکات عالــم مطــرح می شــود. نتیجــه؟ 

ــگری  ــدر کنش ــد؛ آن ق ــی کرده ان ــاب خال ــای انق ــی را از نیروه ــت خیابان ــدان سیاس ــدر می آن ق

نیروهــای انقــاب در خیابــان را محــدود کــرده و تجربــه و شبکه شــان را تضعیــف کرده انــد کــه 

، کــه زمانــی مزیــت نســبی  نــه فقــط در کنشــگری در خیابــان و در بهره گیــری از رســانه دیــوار

انقابی هــا بــوده، پیشــرو نیســتیم، بلکــه خیابــان فضایــی شــده کــه بیشــترین تهدیدهــای 

آن عملیاتــی می شــود. از قضــا ســرکنگبین صفــرا فــزوده و امنیت گرایــِی  انقــاب از بســتر 

افراطــی و بــر خــاف تصریــح قانــون اساســی ضــد امنیــت عمــل کــرده اســت. 

شــما نــگاه کنیــد شــبکه ای بــزرگ از طــاب و دانشــجویان، صدهــا و هــزاران هســته مقاومــت 

ــه  ــه چ ــت؟ ب ــان چیس ــرد اجتماعی ش ــجویی؛ کارک ــکل دانش ــجد و تش ــت و مس بســیج و هیئ

مــوارد تقلیــل پیــدا کــرده؟ بــه مباحــث معرفتــی بــرای اتقــان مبانــی و در امــان مانــدن از شــبهات؛ 

نــه بــرای این کــه اقــدام انقابــی و دگرگون ســاز تولیــد کنــد. تقلیــل پیــدا کــرده بــه آمــوزش 

جزئیــات اخاقــی و فروعــات و احــکام فقهــی؛ تقلیــل پیــدا کــرده بــه ایســتگاه صلواتی هــای 

ســنتی و جدیــد برپــا کننــد و اقداماتــی ماننــد از ایــن قبیــل. چــرا و چگونــه کنــش اعتراضــِی ایــن 

همــه تشــکل محــدود و بلکــه نابــود شــده اســت؟ حــاال در میانــه ی ایــن محافظه کاری مســیطر 

دو تــا و نصفــی تجمــع نیم بنــد دانشــجویان و طــاب در اعتــراض بــه خصوصی ســازی برگــزار 

کننــد. تجمع هایــی کــه البتــه از نظــر تفکــرات امنیت گــرا غیرقانونــی اســت امــا در ذهــن و 
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زبــان رهبــر انقــاب برجســته می شــود و الگــو می شــود؛ ولــی مگــر محافظه کارهایــی 

کــه شــب تــا صبــح در حــال نظریه پــردازی دربــاره تقــدم والیــت بــر همه چیــز هســتند، حاضــر بــه 

اصــاح تفکــر و اقــدام خــود هســتند؟ مگــر حاضــر هســتند ایــن تصریح هــای رهبــری را بشــنوند؟ 

اگــر شــما تغییــر مؤثــری در رفتارهــا دیدیــد، مــا هــم دیدیــدم. 

غــرض این کــه سیاســت خیابانــی، بــه ویــژه در دوران ایــن بیمــاری همه گیــر کــه قلدرهــا خیلــی 

مایــل هســتند بــه ایــن بهانــه کلیــه کنش هــای اعتراضــی را  مجــازی کننــد، بیــش از پیــش در 

معــرض خطــر اســت. ایــن تجمــع از ایــن منظــر هــم مهــم بــود و یکــی از سیاســت های خیابانــی 

خــوب یــا بســیار خــوب بــود کــه دانشــجویان و طابی را به صدهــا به کیلومتر آن طرف کشــاند.

 مــا بایــد بــه محافظه کارهــا بقبوالنیــم ایــن نگــرش بســته ی آن هــا کــه هــر گونــه اعتــراض 

خیابانــی را ممتنــع می کنــد، چقــدر خطرنــاک اســت؛ نــه فقــط بــرای عدالــت کــه برای خــود امنیت. 

بایــد بهشــان بفهمانیــم حــق سیاســت خیابانــی کــه بــرای جامعــه مــا یــک حــق اساســی اســت را 

را از فرزنــدان انقــاب ســلب نکننــد و بــه مخالفــان انقــاب و نظــام یارانــه اش ندهنــد. هرگونــه 

هــر  باشــد؛  متــداول  سیاســت زدگی  از  دور  بــه  کــه  انقــاب،  فرزنــدان  خیابانــی  کنشــگری 

گونــه کنشــگری خیابانــی کــه محدودیت هــای تحمیلــی محافظــه کاران بــرای کارکردهــای 

سیاســت خیابانــی را نپذیــرد؛ نپذیــرد کــه سیاســت خیابانــی فقــط بــرای محکومیــت اســتکبار 

جهانــی و حمایــت از نظــام جمهــوری اســامی اســت؛ هــر گونــه کنشــگری خیابانــی کــه بــه 

ســمت اهــداف انقــاب جهت گیــری کنــد؛ دقیقــا بــه احیــای کنشــگری خیابانــی نیروهــای 

ــود. ــس ب ــن جن ــاه از ای ــع کرمانش ــاب کمــک می کنــد و تجم انق

 ســخت اســت بــه محافظه کارانــی کــه بــه راحتــی دیگــرِی خودشــان را خــوارج می خواننــد چیــزی 

را بقبوالنیــم امــا بایــد بهشــان فهمانــد ایــن حکومتــی کــردن عرصــه کنشــگری خیابانــی چقــدر 

بــرای آینــده انقــاب و نیروهــای اجتماعــی آن خطرنــاک اســت. چقــدر بــه ناکنشــگرِی نیروهــای 

ــی  ــان ط ــهرهای جه ــی از ش ــون برخ ــون اکن ــی همچ ــم، گاه ــد دیده ای ــد.  الب ــن می زن ــاب دام انق
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اجتماعــات و راهپیمایی هایــی بــه مســائل بنیادیــن ناشــی از ظلــم در جهــان، بــه رفتــار اســرائیل 

و آمریــکا واکنــش نشــان می دهنــد امــا از جامعــه مــا هیــچ صدایــی بــر نمی خیــزد؛ مگــر آخــر 

هفتــه و تجمع هــای بعــد از نمــاز جمعــه. چــرا؟ چــون کنشــگری خیابانــی یــک عرصــه بــه کلــی 

حکومتــی اســت و اگــر روز شــنبه ای اســرائیل حرکــت غلطــی کــرد، بایــد صبــر کنیــم تــا زمــان 

کارمنــدی و حاکمیتــی آن برســد. اگــر چــون اکنــون نمازجمعــه به کلــی تعطیل بــود، امکان های 

محــدودی بــرای محکومیــت فــوران ظلــم در آمریــکا و جهــان ســرمایه داری داریــم؛ چــون در نظــر 

امنیت گرایــان افراطــی سیاســت خیابانــی میــوه ممنوعــه اســت.   


