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دو ماه پس از شکستن سد سی متری پساب کارخانه سرب دماوند،
آلودگی های ناشی از آن هنوز پاکسازی نشده است

مرگ سربیکالونگاه
اهالی روستای کالونگاه میگویند در سالهای گذشته کارگران معدن سرب در این روستا
به بیماریهای تنفسی مبتال شده و فوت کردهاند
مردم روستا در دو ماه گذشته درباره چرایی پاکسازی نشدن زمینهایشان از سرب
اعتراضهای زیادی کرده اند

مهتاب جودکی | سبزعلی تورانی ،زکریا توکلی ،رضا
رحیمی و علی پیشآهنگ چهار نفر از30نفری بودند که
سرب معدن در جوانی آنها را کشت .آنها که در عکسهای
سیاه و سفید ،مردانی کت و شــلواریاند با موهای سیاه،
رفتهرفتــه مردند .زندهها هنوز در «کالونگاه» ســرب را
نفس میکشند؛ فقط آدمها نه؛ زمین هم به پساب معدن
وکارخانهسرب«دماوند»آلودهشده؛مزرعهها،دشتهای
حاشیه آبادی و رودخانه هم .اهالی کالونگاه ،که روستایی
در «نور ِ» مازندران است ،برای دادخواهی وکیل گرفتهاند.
تمام مردان آبادی ســابقه کار در این کارخانه را دارند ،اما
بعد از بالهایی که به سرشان آمد ،حاال فقط سه نفر برای

کارگری در معدن و کارخانه ماندهاند .معدن سرب قرار بود
مردم را سر کار ببرد و رونق آبادی باشد ،اما نشد .در عوض
«آبادی» از روستا رفت و پساب آلوده به فلزات سنگین هر
جاکهنشست،روییدنگیاهانممنوعشد .سدسیمتری
پســاب کارخانه ســرب دماوند که وقتی باد از ســرش
میگذرد ،غباری ســربی را به روستا میکشاند ،همیشه
نشتیداشتوفاضالبشهیچوقتتصفیهنمیشد.کسی
از صاحبان معدن عین خیالش نبود تا اینکه اول آبان سد
شکست و در زمینها جاری شد؛ در زمینهای کشاورزی
و در منطقه حفاظتشده «البرز مرکزی شمالی ».سرب
جاریکه٢هزارمترمربعاززمینهایمحیطزیست...
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نقدباخشونتوتخریباموالعمومیمتفاوتاست

دستگاههازمینهنقدواعتراضقانونیرافراهمکنند
همهمردموگروههابایددرصداوسیمادیدهشوند

دولتومردمباهممشکالتراحلمیکنند
انتقادواعتراضدرهمهامورحقمردماست

دولتمردانمشکالترابدونوقفهبامردممطرحکنند

شهروندحقوقی

«شهروند» از مغایرت های طرح جدید مخابرات با حقوق شهروندی گزارش می دهد

مردمخواستارشفافیت و ریشهکنیفساد هم هستند

عکس :مهدی حسنی /شهروند

رجیستری مقابل گردشگری

مردم و جوانان روی راه حل ها متمرکزشوند

گردشگران خارجی در سفر به ایران نمی توانند با تلفن همراهشان
از اپراتورهای داخلی کشور استفاده کنند
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سرمقاله
تمایز میان اعتراض و تخریب
| عباس عبدی |

واقعا نمیدانم که آیا یکبار برای همیشــه به این نتیجه
خواهیم رسید که زندگی جدید و کشورداری در دنیای نو،
الزامات خاص خود را دارد؟ هنگامی که حکومت و اقتدار آن
مبتنی بر آرای عموم مردم شد ،بهطور طبیعی الزام به این
گزاره باید الزام به تبعات آن نیز باشــد .به عبارت دیگر ،اگر
میپذیریمکهمردمصاحبحقهستندوحکومتنیزناشی
ازارادهآناناست،بایدبپذیریمکهمردمبایدهمواره؛ونهفقط
هرچهارسال یکبار؛ این حق خود را اعمال کنند .مردم هر
چهارسال یکبار از طریق رأیگیری ،رأی میدهند ولی هر
روز و هر هفته و هر زمانی که خواستند ،باید بتوانند ابرازنظر
کنند .ابرازنظر هم شــامل دفاع و نقد و اعتراض میشــود.
طبیعی است که اعتراضات باید در چهارچوب قانون باشد،
ولی برخی از مســئوالن قانون را چنان تفسیر میکنند که
مردم عمال نمیتوانند نســبت به موضوعی اعتراض کنند.
این نحوه تفســیر و اجرای قانون ،به معنای تضییع عملی
حق مردم است .اعتراض و ابراز آن به صورت فردی یا جمعی
الزمهدنیاومدیریتسیاسیجدیداست.چرا؟
هراعتراضیبهطورطبیعیازطرفعدهایانجاممیشود،
بنابراین به میزانی که اعتراض به یک موضوع طرفدار دارد،
جامعه و حکومت متوجه آن مســأله خواهند شد ولی اگر
اعتراض ممنوع باشــد یا در عمل امکان بروز نداشته باشد،
هیچگاهمسألهبرایحکومتروشننمیشود.درواقعوجود
اعتراض و آزادی نقش دماسنج اجتماعی را بازی میکنند.
جالباستکهبگوییماگرآزادیاعتراضوجودداشتهباشد،
خواهیم دید که برخی از اعتراضها موضوع مورد نظر تعداد
اندکی از افراد جامعه است .درحالی که االن هرکسی گمان
میکند که مســأله مورد اعتراض او مورد قبول میلیونها
شــهروند اســت .بنابراین در غیاب آزادی اعتراض ،درک
درســتی از جامعه و مردم و مسائل مبتال به مردم به دست
نخواهد آمد و همه دچار نوعی انحراف برداشت از یکدیگر
میش��وند .نکته مهم دیگر در آزادی اعتراض سازمانیابی
آن است .نباید شرایط را بهگونهای شکل داد که افراد از روی
ناچاری بدون اجازه و هماهنگی با پلیس و ماموران اقدام به
تظاهرات اعتراضی کنند .باید شرایط اعتراض افراد را خیلی

ساده کرد ولی در مقابل مســئولیتپذیری و رفتار مدنی
را باید الزمه آن کرد .حکومتها بیشترین بهره را از آزادی
اعتراضها خواهند برد .البته در کوتاهمدت برای حکومتها
و مدیران اجرایی آن دردسرهایی درست میکند ،ولی نتایج
مثبتبلندمدتآنبسیارگرانبهاست،زیراهراعتراضیازدو
حال کلی خارج نیست یا اعتراض تا حدود زیادی منطقی
و قابلقبول است یا در مجموع قابلقبول نیست .منظورم
قابل قبولبودن یا نبودن از نظر مردم و افکار عمومی است.
اگر منطقی و پذیرفتنی اســت ،دولتها خــود را مجبور
خواهند دید که به آن اعتراضها رســیدگی کنند .درباره
آن اعتراضات بحث و گفتوگو صــورت میگیرد ،آموزش
سیاسی و زندگی شــهروندی از طریق همین گفتوگوها
تحقق مییابد .درنهایت اگر افکار عمومی که همان مقدمه
ذهنی برای تحقق اراده مردم است ،موافق آن اعتراض بود.
دولتها نیز یا خود را بــا آن اعتراض هماهنگ میکنند یا
آنکه مجبور به کنارهگرفتن هستند .در هر دوصورت این
مسألهبهارتقایکارآمدیدولتونیزتحققعملیحاکمیت
مردم منجر خواهد شد .اگر اعتراضات قابلقبول نباشد یا
موضوعمورداعتراضفقطمسألهگروهبسیارمحدودیباشد
که خواســتها و مطالبات آنها معقول نباشد یا در اندازهای
نباشد که دولت بتواند آن را محقق کند ،مردم به این قضاوت
خواهند رســید که آن اعتراض درست نیست و معترضان
مجبورند دســت از اعتراض خود بردارند .البته این فرآیند
کمی زمانبر است ولی وجود آن در نظامهای دموکراتیک
امری الزامی اســت و بدون وجود این فرآیند ،دولت دچار
اختاللدرعملکردورابطهاشبامردممیشود.
هنگامی کــه دولت این وجــه اعتراض را به رســمیت
شــناخت ،آنگاه حق دارد و نیز موظف است که با هرگونه
رفتار اغتشــاشگونه و تخریبی طبق قانون برخورد کند و
اجازه ندهد که حقوق جامعه از این طریق ضایع شود .تمایز
میان این دو ،موضوعی اســت که آقای روحانی میتواند در
سخنرانی امشــب خود یا در هر زمان دیگری که مناسب
میداند ،به آن اشــاره کند و برنامههای دولت را برای حق
اعتراضمردموتمایزآنباتخریبواغتشاشبیانکند.
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شهروند| حجت االسالم حسن روحانی دیروز
در جلســه هیات دولت به ناآرامیهــای اخیر در
کشــور و تجمعات خیابانی واکنش نشان داد و با
اشــاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد اعتراضها
در برخی نقاط کشور عزیزمان بوده ایم ،گفت :این
نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی
هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی،
مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراضشان کام ً
ال
آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که
نحوه انتقــاد و اعتراض باید به گونهای باشــد که
پایان آن منتهی به بهتر شــدن شــرایط کشور و
زندگی مردم شود.
رئیسجمهــوری تاکید کرد« :حــل برخی از
ن مسایل آســان نبوده و زمانبر است و دولت و
ای 
ملت باید برای حل این مشــکالت دست به دست
بدهند».
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،حســن روحانی با بیان اینکه ریشــه
برخی از مشــکالت اقتصادی مردم به سالهای
ی دیگر هــم به همین ایام
قبل برمیگردد و برخ 
مربوط می شود ،گفت :دولت و ملت باید دست هم
را گرفته و یکدیگر را یاری کنند؛ اما نقد مردم فقط
به اقتصاد نیســت ،مردم راجع به فساد و شفافیت
حرف دارند و می گویند مسایل باید شفاف باشد.
روحانی با اشــاره به اینکه مــردم میخواهند
در بخش قانونگذاری ،اجرایــی ،قضایی و دیگر
بخشهای کشــور ،مســایل به وضوح برای آنها
تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند،
خاطرنشــان کرد :اینکه در رســانه همه نقدهای
مردم را به دســتگاه اجرایی برگردانیم ،بیدقتی
اســت .رئیسجمهوری همچنین افــزود :مردم
نسبت به اینکه باید با فساد مبارزه جدیتر شود و
اینکه برخی چرا مسایل به خوبی برای آنان تبیین
نمیشود ،نقد دارند .روحانی گفت :انتقاد در همه
امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت
و کشــور متعلق به مردم اســت و مردم باید آنچه
میخواهند را بخوبی بیان کنند.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه نقد با خشونت
و تخریب امــوال عمومی کام ً
ال متفاوت اســت،
گفت :در عین حالی که از نقد اســتقبال میکنیم
و دستگاههای مسئول کشــور باید زمینه را برای
انتقاد و اعتراض قانونی مردم ،حتی راهپیمایی و
اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم
است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد
شــود که در آن فضا دوســتداران انقالب و مردم
ی و امنیتشان ،ایجاد شود.
نگرانی برای زندگ 
امنیت ملی بزرگترین سرمایه کشور است
روحانی با بیان اینکه شــیوه صحیح و انتخابی
برای بیان نقد باید یک شیوه کام ً
ال منطقی ،دقیق
و قانونــی بوده و در نهایت منجر به اصالح شــود،
اظهار داشت :اگر شــیوهای برای بیان نقد انتخاب
شود که بواسطه آن مردم در زندگی ،کسب و کار،
رفت و آمد و سرمایه گذاری ،دچار تردید و نگرانی
شوند و دشمنان ما دستافشانی و پایکوبی کنند،
حتما شیوه ای غلط است.

رئیسجمهــوری با اشــاره به ابراز شــادمانی
دشــمنان انقالب ،گفت :این آقایــی که امروز در
آمریکا میخواهد با مردم ما همدردی کند ،یادش
رفته که چند ماه پیش ملت ایران را تروریســت
نامید؛ این آدمی که ســر تا پایش علیه ملت ایران
است؛ حق ندارد برای مردم ایران دلسوزی کند.
روحانی با بیــان اینکــه این روزهــا برخی از
کشورهای عرب منطقه که هیچوقت با مردم ایران
میانه خوبی نداشــتند ،پایکوبی میکنند ،تصریح
کرد :باید توجه کنیم که آیا این شــیوه اعتراض،
شــیوهای دقیق و به نفع مردم اســت یــا به نفع
دیگران!؟
رئیسجمهوری امنیت ملی ،آرامش و انسجام
ملی ،وحــدت و بــرادری در ایــران را بزرگترین
سرمای ه در منطقه دانست و تاکید کرد :در کشور ما
همه اقوام و مذاهب برادرانه با هم زندگی می کنند
و مردم در انتخابات نشان دادند که چگونه نسبت
به منافع ملی و آینده کشور خودشان حساسیت
دارند.
روحانی با اشاره به اینکه اگر مردم در انتخابات
آمدنــد و اکثریت مردم راهــی را انتخاب کردند،
ما نیز در مقــام عمل باید آن راهــی که اکثریت
خواســته را شــروع کرده و ادامه دهیــم ،افزود:
توقعات و مطالبــات مردم ،توقعــات و مطالبات
درستی اســت ،اما اگر شیوهای انتخاب کردیم که
در بیان مطالبات به حقمان ،افرادی داخل شدند
و ســخنانی ناصحیح ،غلط ،ناروا ،مشکلآفرین،
دشمن شــاد کن و مردمنگران کن مطرح کردند،
قابل قبول نیســت و همه باید به این نکته توجه
کنیم.
دولت پای پیمان خود ایستاده
رئیسجمهوری ادامه داد :این دولت هر آنچه که
در حقوق شهروندی و در انتخابات به مردم وعده
داده ،پای پیمان خودش ایستاده و میخواهد در
این کشور ،جوانها ،دانشــگاهها و زنان و مردان و
روســتائیان با نشاط باشــند و همه تالش خود را
برای حل مشــکالت مردم بکار برده است؛ البته
معنیاش این نیست که مشکالت مردم حل شده
و مردم امروز مشکل ندارند ،اما همه شاخصهای
اجتماعی و اقتصادی نشــان میدهــد که وضع
کشور ما نسبت به  4سال پیش چند قدم روبه جلو
رفته است.
دکتر روحانی اظهار داشــت :امــروز وضعیت و
شرایط ما نســبت به موضوعاتی همانند بهداشت
و درمان ،آرامش اقتصادی ،وضعیت روســتاها و
کمک به قشرهای بسیار ضعیف  ،نسبت به گذشته
بهبود یافته و در مســأله تحریــم و حقوق ملی و
تأثیرگذاری ایران در ثبات و امنیت منطقه شرایط
ی آن این نیست که
ما متفاوت شده اســت اما معن 
همه مشکالت مردم حل شده است.
رئیسجمهوری با اشــاره به ضــرورت تالش
بیشتر دولت برای اشــتغال ،گفت :طبیعی است
اگر وضعیت اشــتغال برای  2خانواده در میان 4
خانواده درســت شده باشــد ،آن  2خانواده دیگر
که هنوز اشــتغال فرزندشان درســت نشده ،این

احساس رضایت را ندارند.
دکتر روحانی افزود :درست است که قدمهایی
برداشته شــده ،اما کاهش قدرت خرید مردم از 5
  6ســال پیش هنوز به طور کامل جبران نشدهاست؛ مردم مشــکالتی دارند و این مشکالت باید
حل شود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه مــن از جوانان و
مردم ایران و از همه خانوادهها درخواست میکنم
روی راه حل مســایل بیشتر دقت کنیم ،گفت :ما
در کشــور مشــکل هوا ،ریزگرد ،آب ،اشتغال و
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی گوناگون
داریم؛ باید با فســاد مبارزه کنیــم و همه مردم
بتوانند روی اعمال ما نظارت کنند .این مســایل
وجود دارد و باید حل و فصل شود .اما چه راهی را
باید انتخاب کنیم؟
وی با بیــان اینکه مــردم در زمینه مســایل
اقتصادی و اجتماعی مشکالتی دارند ،خاطرنشان
کرد :امسال در فصل پاییز با یک خشکسالی مواجه
بودیم که باعث شــد نســبت به متوسط ده سال
گذشته حدود  55درصد کاهش بارندگی داشته
باشیم و از سویی با مشکالت دیگری از قبیل سیل
یا زلزله مواجه بودیم و مردم با ریزگردها و هوای بد
دست و پنجه نرم میکنند.
روحانی با تاکید بر اینکه باید همدیگر را یاری و
کمک کرده و همه اقشار و جناحها احساس کنند
که صدا و سیمای ملی ما متعلق به خودشان است،
اظهار داشت :باید همه احساس کنند در این رسانه
ملی حضــور دارند و بتوانند نظراتشــان را بیان
کنند .مردم باید احســاس کنند که در رســانهها
میتوانند حرفهایشان را بیان کنند.
وی تاکید کرد :اما در عین حال دولت گروهی را
که بخواهند اموال عمومی را تخریب کنند یا نظم
اجتماعی را بهم بزنند و یا در جامعه اغتشاشــی
ایجاد کنند ،حتماً تحمل نخواهد کرد.
رئیسجمهوری با بیــان اینکه « نقــد با زبان
صریح گفته شــود اما باید توجه داشت که مردم
نیز آرامــش و امنیت میخواهند» ،خاطرنشــان
کرد :مردم ما شرایطی می خواهند که بهتر بتوانند
ســرمایهگذاری کنند .آیا اگــر در جامعه ناآرامی
داشته باشیم ،اشتغال ما بیشــتر شده و وضعیت
اقتصادی مردم بهتر میشود؟
روحانی افزود :امروز دولت آمریکا که در داخل
این کشور با مشکالت فراوانی روبرو است ،موجب
شــده مردم آمریکا نسبت به شــرایط سیاسی و
اجتماعی شان در این کشور نگران باشند.
روحانی با بیان اینکه رئیسجمهوری آمریکا از
روز اولی که به کاخ ســفید آمده علیه ملت ایران
اقدام کرده و برای رفت و آمد به آمریکا ،ارائه ویزا و
مسایل مالی و بانکی مردم هر روز مشکل درست
میکند ،گفت :کســی که روزانه و به طور مداوم
علیه ملت ایران تالش میکند ،نمیتواند دلســوز
ملت ایران باشد؛ همچنین آن یکی دو کشور عرب
منطقه نیز که در طول این چند ســال علیه ملت
ایران تالش کردند هم نمیتوانند برای ملت ایران
دلسوزی بکنند.

رئیسجمهــوری ادامــه داد :از همــه مقامات
امنیتی و نیروهای انتظامی که رفتارشان با مردم،
رفتار خشونتآمیزی نبوده و شکیبایی خودشان را
حفظ کرده اند تشکر می کنم.
وزرا مشکالت را به مردم بگویند
رئیسجمهوری خطاب به وزرا ،معاونین و همه
مسئولین بخش های اجرایی کشور گفت :باید به
طور روزانه با مردم مشکالت را در میان بگذارید ،و
اگر مسألهای پیش میآید ،مردم باید بدانند؛ اگر
آنفلوانزا میآید و مشــکالتی را برای طیور ایجاد
ن لحظه اول مردم باید مطلع شوند؛
میکند ،هما 
نه یک هفته بعــد از بازار و آثــار آن بفهمند؛ اگر
جنسی در کشــور ما به اندازه کافی نیست و باید
واردات انجــام بگیرد ،قبل از آنکه بازار احســاس
کمبود کند ،مسئول مربوطه باید احساس کند و
آن کمبود را جبران کند؛ اگر مشکلی در مؤسسات
اعتباری غیرقانونی وجــود دارد ،قبل از هر کس
رییس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد
و اگر با تالش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم باید
برای مردم تبیین شود؛ اگر مشکل زیست محیطی
داریم باید بــرای مردم توضیح دهیــم .ما باید با
مردم حرف بزنیم و صحبت کنیم .هیچ مســئولی
نمیتواند بدون ارتباط و استمداد و توضیح با مردم
در کار خودش موفق باشد.
روحانی گفــت :آنچه امروز از جوانــان و مردم
عزیزمان می خواهم این اســت که در این شرایط
حساس منطقه و کشور باید هوشیاریمان بیشتر
باشد.
رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه در هفتههای
گذشته گروهها و اقشــاری از مردم که مشکالتی
داشــتند ،نظرشــان را گفتند ،افزود :مشکالت و
مسایلی که مربوط به جمع و قشری از کشور است،
باید در چارچوب قانونی تبیین شــود ،اما انتخاب
شــیوههای دیگر میتواند برای کشــور ،امنیت و
آینده ما خطرناک باشــد و من مطمئنم که مردم
شیوه قانونی و منطق را میپسندند.
روحانی با اشــاره به اینکه نبایــد اجازه دهیم
شــرایطی در کشــور بوجود بیاید که در این فضا
دشمن سوء استفاده کرده و برخی از افراد حرکات
و اقدامات احساسی انجام دهند ،گفت :راه رسیدن
به چنین هدفی ،کمک ،حضور ،بیان مردم و توجه
به آینده و نتایج اســت؛ تردید نــدارم دولت ما به
عنوان منتخب مردم و ملت ما به عنوان ولینعمت
ما ،در کنار هــم به راحتی میتوانیم بســیاری از
مشکالت را حل و فصل کنیم و برای برطرف شدن
برخی از مشــکالتی که زمانبر اســت ،شکیبایی
کنیم.
رئیسجمهوری با اشــاره به اینکــه همه باید
تالش کنیم تا به مردم در مقام عمل نشان دهیم
که فضای نقد ،انتقاد ،اعتراض در چارچوب قانون،
ال آزاد است ،اما فضای تخریب و اغتشاش حتماً
کام ً
فضایی نیســت که مردم مــا آن را تحمل کنند،
ابراز امیدواری کرد که شــاهد تالش جمعی برای
دستیابی به ایرانی بهتر در پیشرو باشیم و بتوانیم
مشکالتمان را با یاری همدیگر حل و فصل کنیم.

