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ريش��ه آش��وب ها و تجمعات و تظاه��رات  اعتراضی 
برخی شهروندان تهرانی را نسبت به نتايج اعالم شده 
دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوری به رغم دارا 
بودن المان های سياسی می توان از جنبه های ديگر 
ني��ز مورد بررس��ی ق��رار داد، يكی از اي��ن جنبه ها و 
ديدگاه ها كه بس��يار مهم و حائز اهميت است ولی به 
داليل مختلف از ديد كارشناس��ان و منتقدان مهجور 
مان��ده جنب��ه اجتماع��ی و جامعه ش��ناختی موضوع 
می باش��د. عنصر اصلی تشكيل دهنده اين تجمعات و 
اعتراضات را دسته و گروهی از بين مردم كه با عنوان 
جنبش س��بز از آن ياد می ش��ود تش��كيل می دهد. 
موضوع تأمل برانگيز اين اس��ت كه بخ��ش اقليتی از 
مردم كه حماس��ه ای بی بديل را آفريدند چگونه شد 
كه يك روز پس از انتخابات چنين برافروخته و آشفته 
به خيابان ها و معابر مركزی ش��هر گس��يل ش��دند و 
خواس��ته هايی غير منطقی و غير قانونی را اين چنين 

بی پروا فرياد كش��يدند.
برای بررس��ی اين موضوع بايد كمی به عقب برگرديم 
به زمان تبليغات انتخاباتی نامزدها، آنجا كه دوس��تان 
اصالح طلب با ايجاد موجی از انتقادات و اظهارات غير 
منطقی و جهت دار و البته حساسيت برانگيز سعی در 
انحراف افكار عمومی و بدتر از آن ايجاد نفرت در بين 
هواداران خود نس��بت به ه��واداران كانديدايی خاص 
داش��ته و با اين روش ها س��عی در ايجاد دودس��تگی 
در بين آحاد مردم داشتند و آن چنان ماهرانه و البته 
زيركانه اين مس��ير را طی كردند كه اين احس��اس را 
در ن��زد هواداران خود ايج��اد كردند كه هر نتيجه ای 
غير از پيروزی كانديدای آنها به معنی تقلب و انحراف 
در انتخابات است و بايد گروه مخالف را در اين زمينه 
مجازات كرد. در اين مدت س��عی شد كه با ايجاد يك 
دس��ته بندی كلی صفوف طرفداران دو كانديدا را در 

مقاب��ل يكديگ��ر       ق��رار دهن��د.
دس��ته بندی هايی از قبيل تقابل قشر سنتی و مدرن 
كه در اين دس��ته بندی طرفداران مهندس موس��وی 
را قش��ر مدرن و طبقه متوسط جديد ناميدند و سعی 
در هويت بخش��ی به اين گ��روه و خيل هواداران خود 
داش��تند البته اين امر امری طبيعی و بديهی است اما 
بحث بر س��ر راه  و روش هويت بخش��ي است. اينكه 
هويت جديد بر اس��اس جنبه هاي اثباتي ش��كل مي 

گيرد يا بر اس��اس جنبه هاي س��لبي.
ايجاد هويت برای يك قش��ر خاص با روش ايجاد تنفر 
از گروه مخالف كه به كرات در ش��عارهاي احساسي با 
صفاتی از قبيل دهاتی، بی سواد، عقب مانده، متحجر، 

اّمل و ... مورد خطاب قرار گرفتند، روشی منفور و غير 
اخالقی اس��ت و عموماً استفاده از هر روش و شيوه ای 
اين چنينی برای ط��رح مواضع و تخريب گروه مقابل 
روش��ی غير انس��انی اس��ت، چرا كه ايران جامعه ای 
اس��ت با هويتی منسجم كه ريشه در اعتقادات عميق 
مذهبی برگرفته از مفاهيم و آموزه های اخالقی قرآن 
دارد و اين آموزه های اخالقی هرگونه هتك حرمت و 
استفاده از الفاظ و القاب ركيك و دروغ پراكنی و خارج 
شدن از مدار اخالق را به هرعنوانی غير قابل توجيه  و 

همچني��ن بر هم زنن��ده ي   اتح��اد مل��ي می دان��د.
اس��تفاده از رنگی خاص به عن��وان يكی از المان های 
تبليغات��ی كه برگرفته ش��ده از احساس��ات و عواطف 
دينی قش��ر مذهبی كشور است، برای جذب اين قشر 
به عنوان حامی و طرفدار، امری طبيعی اما غير عميق 
اس��ت كه گاه با اس��تفاده نابجا از اين رنگ در مواضع 
نامناس��ب مانند بستن آن به پاي حيوانات باعث بازی 
كردن با احساس��ات مردم می شود )البته اين موضوع 
خود توهينی اس��ت غير مس��تقيم به مقدسات جامعه 
ايرانی( كه مي توان تبديل آن به يك موج تبليغاتی با 
عنوان موج س��بز را يك ايده عبث، پوچ و عوام فريبانه 

برش��مرد.
عوام فريبانه از اين منظر كه ما در ظاهر خود را متعلق 
به طبقه اي خاص با نام قش��ر م��درن می ناميم ولی 
از هيچ تالش��ی برای جمع آوری آرای گروه و اقش��ار 
مختلف و به خصوص قش��ر به اصطالح سنتی فروگذار 
نيس��تيم، حت��ی روش ه��ای س��طحی و غيرمعمولی 
همچون استفاده از رنگ سبز كه برگرفته از اعتقادات 

خاص مذهبی مردمان اين مرزو بوم اس��ت.
دوس��تان و مش��اوران آقای موسوی س��عی كردند از 
تمامی اقش��ار جامعه ايران حامي��ان وطرفدارانی برای 
خود جمع آوری كنند و با ايجاد يك فضای شبه آميز 
و القای آگاهانه حس ش��ك و ترديد نسبت به سالمت 
انتخاب��ات در مي��ان طرفداران خود به ش��كلی اذهان  
آنان را نس��بت به واقعيت ها و جريانات ش��فاف نظام 
واكس��ينه كنند و با ايجاد ش��كاف و گسست فكری و 
اخالقی و ايجاد حس تنفر بين طرفداران خود نس��بت 
ب��ه حاميان و طرفداران آقای احمدی نژاد يك جريان 
فكری و فيزيكی برای اعمال فش��ار و كس��ب حداقل 
امتي��ازات از رئي��س جمهور منتخب م��ردم در زمان 

شكس��ت را نمايند.
اين ش��كل اجرائی اس��ت كه از نظر آحاد مردم مورد 
نف��رت و انزجار قرار می گيرد. زيرا هويت بخش��ی به 
يك گروه يا دس��ته خاص بايد با تكيه بر نقاط قوت و 

اس��تفاده از پتانس��يل  های بالقوه يك دسته و يا يك 
گروه انجام ش��ود نه با روش ه��ای تفرقه  آفرينی در 
بين هواداران و اطالق فاكتورهای درس��ت و مثبت به 
جري��ان فكری خودی و ح��ذف و ناديده گرفتن نقاط  
قوت و مثبت جناح مقابل كه از ديدگاه مردم غيرقابل 

انكار می باش��د.
ايجاد دسته بندی های مطلق بين طرفداران دو نماينده 
مردم امری است غيرمنطقی و البته غيرواقعی؛ منتسب 
كردن قشر س��نتی به طرفداران آقای احمدی نژاد و يا 
اطالق قشر مدرن به طرفداران و حاميان آقای موسوی 
يك چشم پوشی بزرگ بر واقعيت اصلی جامعه ايرانی 
اس��ت، چرا كه ه��ر دو نماينده پايگاه ه��ای غيرقابل 
انكاری در بين هر دو قشر سنتی و مدرن جامعه دارند 
و پرداختن به اين مقوالت صرفاً از روی ايجاد ش��كاف 
و نفرت انگيزی نسبت به هر يك از نمايندگان محترم 
در بين مخالفان و موافقان اس��ت؛ ادامه اين مس��ير و 
ايجاد چنين ش��كاف ها و گسس��ت هاي��ی فقط باعث 
ايجاد تنفر و دو دس��تگی در بين آح��اد جامعه ايراني 
می شود كه چيزی جز ضرر برای مردم و نظام نخواهد 
داش��ت، زيرا در اين برهه حساس ايران نياز به اتحاد و 
يكپارچگی در س��طح جامعه دارد هرچند اختالف نظر 
ميان نخبگان معقول اس��ت. اكنون با گذشت چندين 
هفته از انتخابات دهم رياس��ت جمهوری اتفاقات روی 
داده نشان می دهد كه با اتكا به وزن كم اين جريان در 
فضای اجتماعی كشور نمی توان انتظار اتفاقات بزرگ 

و ساختاری را داشت .
هرچه از انتخابات می گذرد به جای اين كه عمق اين 
ش��كاف و گسست اجتماعی ايجاد شده برای نيروهای 
دوم خردادی حاوی فرصت هايی جديد باش��د، ضعف 
و ناپختگی اين جريان آنها را با تهديدها و شكاف های 
درون گروه��ی مهمی مواجه می كن��د. زيرا كه نظام 
فكری و اخالقی جامعه ايران پيچيده تر و در بسياری 
از مواقع غيرقابل پيش بينی اس��ت و استفاده از روش 
ها و متدهای اين چنينی برای اجرا در جامعه مذهبی 
و اخالق گ��رای ايران جواب��ی مغاير ب��ا جوامع ديگر 

بش��ری خواهد داش��ت.
ادامه اين روند و پافش��اری بر مواضع نادرس��ت قبلی 
از طرف آنها چه بس��ا باع��ث از بين رفتن و يا برخورد 
عك��س و قاطع مردم با اين جري��ان و افراد مقصر در 
اتفاقات اخير را به دنبال داش��ته باش��د كه آن زمان، 
زمانی اس��ت كه ديگر نمی ت��وان آب رفته را به جوی 

بازگردان��د.

تحليلی بر ریشه های اجتماعی آشوب های اخيِر شمال پایتخت

چرا آش�وب؟
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