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امام خامنه ای در دیدار بسیجیان 

توطئه   بسیار خطرناکی
توسط مردم نابود شد

الزم می دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم را به ملت بزرگ ایران به مناســبت این حرکت ُپرشــکوهی که در این چند روز انجام دادند تقدیم 
کنم و عرض کنم. حقیقتًا ملت ایران یک بار دیگر ثابت کردند که قدرتمندند، باعظمتند. بنده اصرار دارم که همه  آحاد ملت به این اقتدار و 
عظمت خودشان توجه داشته باشند. یک توطئه  عمیِق وسیِع بسیار خطرناکی که آن همه هم پول خرجش شده بود - چقدر پول خرج کرده 
بودند - چقدر زحمت کشــیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت تخریب و تحریق و آدم کشی و شرارت و مانند 
اینها را انجام بدهند و به مناسبت این قضیه  بنزین فکر کردند که حاال این فرصت برای شان پیدا شده و لشکر خودشان را وارد میدان کردند، 
]لکن[ این حرکت به وسیله  مردم نابود شد. بله، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران در آن چند روز وارد میدان شدند و در مواجهه  سخت، 
کار خودشان را، وظیفه  خودشان را انجام دادند، لکن کاری که ملت در این یک هفته کردند، خیلی باالتر بود، خیلی مهم تر بود از هر حرکت 
میدانی؛ ]یعنی[ این کاری که از زنجان و تبریز شروع شد، بعد به همه  شهرهای کشور بلکه حتی شنیدم به بعضی از روستاها رسید، آخر هم در 

تهران این حرکت به این عظمت انجام گرفت.
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فرمانده کل سپاه در اجتماع بزرگ مردم تهران 

استکبار در حال شکست است
امروز در یک جنگ بزرگ جهانی هســتیم و این 
لحظه در حال شکست دادن همه قدرت استکبار 
هستیم، جنگی که در خیابان های ما آغاز شد، یک 
سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد، 
شــما دقیق عمل کردید و آن لحظاتی که نباید به 
پیاده نظام دشمن بپیوندید، نجیبانه صف خود را 
جدا کردید و امروز به میدان آمدید تا اسالم دوباره 
ســرافراز، ایران جاودانه و دشمن فرو بپاشد. من 
خاک کف پای همه شما را برای تبرک به صورت 
می کشم، پاهای تان را می بوسم و برای همه شما 
عزیزان، عزت، تندرستی، شادابی و سربلندی از 

خداوند خواستارم.

BBتیر خالص ملت بر قلب دشمن
امــروز تیر خالص به دشــمن زده شــد. فتنه ای 
کــه در روزهای اخیر اتفاق افتــاد، حاصل همه 
شکست های بزرگی بود که دشمن در عرصه های 
مختلف ظرف ۴۰ سال و به خصوص در هشت 
ماه گذشته از امت اســالم و ملت ایران دریافت 
کرده اســت. او نمی توانســت حادثه بسازد، اما 
منتظر ساختن یک حادثه بود تا از آن استفاده کند. 

بنزین فقط بهانه بود و او به دنبال اذیت کردن ملت 
ایران بود. 

BBمدیون هدایت های الهی امام خامنه ای
آن مرد بزرگی که این لحظه در نزدیکی ماســت، 
در قلب ما خانه دارد. او کســی است که در عمق 
سرزمین های تحت ســلطه دشمنان نفوذ کرده و 
آنها را به عقب رانده است. سرزمین های اسالمی 
را به میدان جهاد آزادیخواهانه علیه مســتکبران 
تبدیل کرده است و توسعه نفوذ انقالبش را هزاران 
کیلومتر آن طرف تر برده، شرفمندانه به میدان آمد 
و خداوند بــه عزت او افزود و صفحه جدیدی از 

تاریخ بزرگ برای ایران بزرگ ساخت.  

BB به خیمه دشمن رسیده ایم
مطمئن باشــید امروز دیگر دشمنان ما قادر به 
هیچ عملی نیستند، آنها شکست خورده اند، به 
قامت رهبران افســرده و پژمرده شان نگاه کنید. 
ما به خیمه دشمن رسیده ایم، دشمن دیگر نفس 
ندارد و سیاست و قدرت نظامی اش دیگر نافذ 
نیست و در مقابل شیرهای سپاه و ارتش اسالم 

هیچ قدرتی یارای ایســتادگی نــدارد. به همه 
مســئولین می گویم که ملت آمد و وظیفه خود 
را انجام داد، اکنون نوبت ماســت، کمربندها 
را ببندید، میان مردم حرکت کنید و مشکالت 
را حل کنید. ما با مردم هســتیم و پیش مرگ و 

فداییان مردم هستیم.

BBاز خط ما عبور کنید نابودتان می کنیم
شما )دشمنان ملت ایران خطاب به سران آمریکا، 
اسرائیل، انگلیس و آل سعود( ما را در میدان تجربه 
کرده اید و سیلی های محکمی خوردید و نتوانستید 
پاسخ بدهید؛ بعضی از این سیلی ها را همه جهان 
دیده و برخی را هم ندیده است. از خط قرمزهای 
ما عبور کنید، نابودتان می کنیم. هر کسی بخواهد 
به مال، جان و ناموس ملت ما تعرض کند، سخت 
مجازات خواهد شــد؛ آنگونه که همگان عبرت 
بگیرند. ما نجابت به خرج دادیم و مدارا کردیم، 
اما مراقب باشید صبر ما انتها دارد. ما ملت اسالم 
و ملت ایرانیم و رهبر بزرگی داریم که تا به امروز 
ما را از همه صحنه های سخت، ایمن عبور داده 

است و پناهگاه همه مستضعفان است.
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ادامه فشار  و تحریم

تحلیــل پدیده هایی همانند اغتشاشــات و 
تخریب هــای روزهای پایانی آبان ماه ســال 
جاری در کشور، که ابعاد فرهنگی،  سیاسی،  
اقتصادی، اجتماعــی و امنیتی دارد، با توجه 
به بازیگران و پدیدآورندگان پیدا و پنهان آن، 
بــه تأمل و دقت نظر باالیی نیــاز دارد. اکنون 
باید به این پرســش اصلی پاسخ داد که آنچه 
رخ داد،  چه ماهیتــی دارد؟ چگونه باید آن را 
تحلیل کرد؟ تأمل در گزاره های زیر می تواند به 

ماهیت شناسی این حوادث کمک کند:

جمهوری اســامی و ملت ایران به  1
برابر فشــارهای  مقاومــت بی ســابقه ای  در 
حداکثری جبهه اســتکبار با محوریت آمریکا 
دست زده،  این مقاومت در مراحل پایانی برای 
به ثمر نشستن و نتیجه دادن قرار دارد. یک چله 
پرافتخار ایســتادگی ملت ایــران در برابر همه 
توطئه ها، فشارها و به ویژه تحریم های سال های 
اخیر، آن هم در برابر همه قدرت های شیطانی،  
از قدرت،  شکوه و عظمت این ملت حکایت 
دارد؛ ملتی که مسلمان، مؤمن، انقابی و دارای 
نظام والیی و یک رهبر الهی است. این ملت با 
ویژگی های ذکر شده و دارای آرمان تمدن سازی 
اســامی،  در صــورت عبــور از تحریم ها و 
استکبار، می تواند  فشارهای حداکثری جبهه 
یک الگوی تمام  عیار برای همه ملت هایی باشد 
که خواهان عزت،  استقال، پیشرفت و کرامت 
انســانی هســتند. پذیــرش این مهــم، برای 
قدرت هــای شــیطانی و قلــدران عالــم و 
جهانخــواران،  بســیار گــران و ســخت و 
تحمل ناشدنی اســت. بر همین اساس، آنان 
تاش می کنند همه ابزارها،  شیوه ها و روش ها 
را به کار گرفته،  شاید بتوانند در این روند خللی 

وارد کرده، یا سرعت و شتاب آن را کم کنند. 

۲ مهم ترین عوامل مقاومت و ایستادگی 
ملت ایران در برابر جبهه اســتکبار، آموزه های 

اســام ناب محمدی)ص(، نظــام والیی با 
رهبری خلف صالح امام)ره(، وحدت ملی و 
انســجام داخلی، اقتدار نیروهای مســلح و 
قدرت پاسخگویی به تهدیدات و برخورداری 
کشور از منابع، ذخایر و زیرساخت های مناسب 
برای مقاومت در برابر فشارها و تحریم ها، توأم 
با پیشــرفت و رســیدن به قله های با عظمت 
اســت. ترامپ وقتی آمریکا را از برجام خارج 
کرد و از فشار حداکثری سخن گفت، اطمینان 
داشت جمهوری اســامی، در نهایت تسلیم 
فشــارها شــده، با عقب نشــینی از اصول و 
آرمان های انقابی اش به مذاکره تن می دهد. 
ترامپ در کنار فشــارهای حداکثری تحریم، 
گزینه  نظامی و احتمــال وقوع جنگ یا حمله 
سنگین به ایران را هم  بسیار پررنگ کرد. اما در 
این میان، رهبر حکیم و فرزانه انقاب اسامی، 
با صراحت هر چه تمام فرمودند، نه جنگی در 
پیش است و نه مذاکره خواهیم کرد. معظم له با 
رد این دوراهی جنگ و صلح از طریق مذاکره، 
بر مقاومت ملت ایران و نظام اسامی، مبتنی بر 
ظرفیت های داخلی تأکید کرده،  تنها راه ملت 
ایران برای حل مشکات و رسیدن به پیروزی 
نهایی بر دشمن را، راهبرد مقاومت فعال اعام 
کردند. در ماه های اخیر،  همه نشانه ها از درستی 
ایــن راهبرد حکایــت کــرد. بــا زدن پهپاد 
آمریکایی ها و انفعــال آنان در این موضوع، با 
توقیف کشــتی انگلیسی و عقب نشینی آنان و 
تسلیم شدن در برابر خواست ایران و همچنین 
بــا موفقیت های جبهه مقاومــت در منطقه و 
حرکــت جمهوری اســامی در مســیر کنار 
گذاشــتن محدودیت های برجامی و ناتوانی 
غربی ها در اعمال فشار به ملت ایران،  مشخص 
شــد »مقاومت فعال«  در حــال خنثی کردن 

»فشار حداکثری« دشمن است. 

۳ امنیت، انسجام داخلی و ظرفیت ها 
و اقتدار و اعتبار پرچمداران گفتمان مقاومت 
در ایران،  از عوامل اصلی در عبور از تحریم ها 
و فشــارهای حداکثری به حســاب می آید. 
بنابراین جبهه اســتکبار با محوریت آمریکا، 
ســناریو و پروژه ای را طراحی کرد،  تا در یک 

فرصت مناسب، بتواند این عوامل مقاومت و 
ایســتادگی را نابــود کند. این پــروژه، پروژه 
شــرارت،  تخریب، نابودی زیرســاخت ها و 
حمله به اعتبار و اقتدار پرچمداران مقاومت از 
جمله سپاه و بسیج،  از طریق پروژه کشته سازی 
بــا هجوم به مراکز نظامــی و انتظامی بود که 
طراحی شد تا در بستر نارضایتی مردمی و به نام 
مردم پیاده سازی  شود. متأسفانه، دولتمردان با 
نهایــت بی تدبیــری، کاری را کــه )مدیریت 
مصرف ســوخت( انجامــش یک ضرورت 
اســت، به گونه ای اجرا کردند که آن فرصت 
مورد نظر را در اختیار دشمنان برای پیاده سازی 
نقشه شــیطانی که طراحی کرده بودند، قرار 
دادنــد. البته ورود حکیمانــه و بهنگام رهبر 
معظم انقــاب در این موضــوع، همچون 
گذشــته نگذاشت تا نقشه دشــمن به نتیجه 
دلخواه و مورد نظرش برسد. مردم به سرعت 
متوجه نقشه دشمن شده،  صف خود را از آنان 
جدا کردند. مردم به سرعت فهمیدند،  آنچه در 
حال وقوع است، از بین رفتن امنیت،  نابودی 
ظرفیت ها، زیرساخت ها و امکانات کشور، از 
طریق همه جریان های ضد انقابی و اشــرار 
سازماندهی شده و مزدوران اجاره ای است. 
بانک ها،  تخریــب  پاالیشــگاه ها،  به  حمله 
 تخریــب جایگاه هــای ســوخت، غــارت 
فروشگاه ها،  حمله به مراکز نظامی انتظامی، 
نشان داد مردم در این صحنه حضور ندارند؛ 
این کار،  کار همان دشمنی است که تحریم ها و  
فشارهای حداکثری اش، بی نتیجه بوده، اکنون 
در ادامه آن تحریم ها و فشــارهای حداکثری، 
پروژه شــرارت،  اغتشــاش و تخریب را، در 
داخل ایران از طریق عوامل سازماندهی شده  
دنبال می کند؛ اما مثل گذشته، با هوشمندی و 
درایت امام و امــت،  بزرگ ترین فتنه و توطئه 
جهانی علیــه انقاب اســامی، ظرف 48 
ســاعت با شکســت و ناکامی مواجه شد. 
حضور مردم در شهرهای مختلف و از جمله 
در تهــران، در راه پیمایی هــا و تجمع هــا در 
حمایت از امنیت، اقتــدار و نظام و رهبری، 
سرمایه اجتماعی نظام را برای تداوم مقاومت 
و ایســتادگی در برابر دشــمن، افزایش داد و 

تثبیت کرد.

دکتر یدالّله جوانی

مدیرمسئول

حرف اول
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ابعاد امنیتی
نگاه اول 
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آشوب های آبان ۹۸ ابعاد گوناگونی دارد، نگاهی 
به اضالع این آشــوب نشــان می دهد، دشــمن 
چگونه توانسته است با طرح های پیچیده امنیتی، 
اطالعاتی و رســانه  ای یک جنگ هوشمند را در 
داخل کشور مدیریت کند. اگرچه مستندات این 
آشوب هنوز به طور کامل آشکار نشده است؛ اما 
در آینده شاهد عیان شدن پشت پرده های دیگری 
از آن خواهیم بود. در این راستا، مطلب زیر برخی 
از رفتارها، بیانیه ها و ســخنان دشمنان ایرانی در 

ایجاد آشوب را ارائه می کند:

الف پیش از آشوب
E عصبانیت دشــمن از اقدامات ایران و محور 
مقاومت در حوزه منطقه ای، هسته ای و موشکی و 

ناکامی در رسیدن به اهداف
E  ناکام بودن راهبرد »کارزار فشار حداکثری« 
و سناریوهای تدوین شده از سوی نظریه پردازان 
غربی پس از خروج آمریکا از برجام برای ایجاد 
بی ثباتی داخلی و عقب نشــینی نظــام ایران از 

مواضع خود؛
E هدف قرار دادن پهپاد گلوبال هاوک آمریکا با 

سامانه موشکی بومی سوم خرداد؛
E موفقیت انصارالله در هدف قرار دادن بخشی 

از تأسیسات نفتی آرامکو عربستان؛
E  آزادسازی بوکمال به منزله مهم ترین و آخرین 

پایگاه گروه تروریستی داعش؛
E  آغــاز روند کاهــش تعهدات هســته ای و 

مقاومت بر سر تداوم این مسیر؛
E رّد خواسته آمریکا از طریق میانجی ها برای 
مذاکره به ویژه در حاشیه مجمع عمومی سازمان 

ملل؛
E گــزارش نهادهای مالــی بین المللی، مانند 
بانک جهانی و صنــدوق بین المللی پول درباره 
رشــد مثبت اقتصاد ایران با وجود اعمال شبکه 

گسترده ای از تحریم های اقتصادی؛
E شکست سناریوهای ترسیمی در عراق و لبنان 

برای به حاشیه راندن گروه های مقاومت؛
E اعتراف اندیشکده های خارجی به شکست 
طرح براندازی نظام ایران با اشــاره به نقش مؤثر 
نیروهای امنیتی و انتظامی در مهار آشــوب های 
ایران با اشاره به اتفاقات گذشته. در همین راستا، 
مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی در گزارشی 
که اوایل آبان ۱۳۹۸ منتشــر کرد، می نویســد: 
»پژوهش هــا پیرامون انقالب ها نشــان می دهد 
شــرایط متعددی باید رخ دهد تا انقالب به ثمر 
برسد: دولتی ضعیف و با اقتصاد ناتوان، نیروهای 
امنیتی ضعیف، نخبگان سیاسی متفرق، گروه های 
اجتماعی مردمی که برای اعتراض به نظام سیاسی 
متحد شــده اند و ایدئولوژی توجیه کننده شورش 
علیه دولت. نبود بســیاری از اینهــا به ما در فهم 

چرایی انقالب نشــدن در ایران کمک می کند. 
اعتراضات در ایران بعید است بتواند موجودیت 
نظــام را حداقل در مقطع فعلی به خطر بیندازد؛ 
اما ممکن است متأثر از تظاهرات لبنان و عراق، 

دوباره اعتراضاتی در ایران راه بیفتد.«
E  بزرگنمایــی دربــاره اثرات راهبرد فشــار 
حداکثری با محوریت تحریم اقتصادی گسترده 
ابزارهــای مالی و بانکــی ایران و اثــرات آن بر 
معیشت مردم. دونالد ترامپ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ 
در کاخ سفید و در حضور جمعی از خبرنگاران 
درباره اثــرات تحریم بــر زندگی مــردم ایران 
می گوید: »آنها دچار تورم چشــمگیری هستند، 
پول آنها آنقدر بی ارزش است که نمی توان قرص 

نانی با آن خرید.«
E  گزارش مراکز پژوهشی و مطالعاتی آمریکا 
درباره بروز اعتراضات در ایران از اواســط سال 

۲۰۱۹ با سیاست های انقباضی دولت؛
E  زیر سؤال بردن فعالیت های منطقه ای ایران 
با اتهام زنی دربــاره مداخله ایران در امور داخلی 
کشورهای منطقه؛ برای نمونه اختالف افکنی میان 
دولت و ملت ایران و عراق با انتشار اخبار جعلی 
درباره نفوذ ایران در ســاختار سیاســی و نظامی 
عراق، حضور عراقی ها در برخی شهرهای ایران 
برای ایجاد فساد و خوش گذرانی های غیر معمول 
و حضور نیروهای نظامی ایران برای ســرکوب 
اعتراضــات عراق، از جمله مــواردی بود که در 

دستور کار قرار گرفت.

گروه سیاسی

پژوهش ها پیرامون 
انقاب ها نشان می دهد 
شرایط متعددی باید رخ 
دهد تا انقاب به ثمر 
برسد: دولتی ضعیف و با 
اقتصاد ناتوان، نیروهای 
امنیتی ضعیف، نخبگان 
سیاسی متفرق، گروه های 
اجتماعی مردمی که 
برای اعتراض به نظام 
سیاسی متحد شده اند و 
ایدئولوژی توجیه کننده 
شورش علیه دولت. نبود 
بسیاری از اینها به ما در 
فهم چرایی انقاب نشدن 
در ایران کمک می کند. 
اعتراضات در ایران بعید 
است بتواند موجودیت 
نظام را حداقل در مقطع 
فعلی به خطر بیندازد؛ 
اما ممکن است متأثر از 
تظاهرات لبنان و عراق، 
دوباره اعتراضاتی در ایران 
راه بیفتد.

گام های یک آشوب
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E اظهــار نظر برخــی مقامــات آمریکایی با 
محوریت حمایت از اعتراضات پراکنده اقتصادی 
در ایــران، در همیــن زمینه »جــری کونولی« 
نماینده کنگره آمریــکا در اظهارنظری می گوید: 
»اعتراضات در گوشه و کنار ایران نشان می دهد 
نفس حکومت روحانیون به شماره افتاده است و 

ایرانی ها آزادی بیشتری می خواهند.«
E  گزارش ها و نشســت های متعدد اندیشکده 
بنیاد دفــاع از دموکراســی ها)نزدیک به دولت 
ترامــپ( با محوریت ســقوط اقتصــاد ایران و 
توصیه هایی به مقامات آمریکایی درباره چگونگی 
اعمال فشــار به ایران. در همین زمینه »ســیگال 
مندلکر« معــاون وزارت خزانــه داری در امور 
اطالعات مالی تروریســم ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ در 
نشســتی با عنوان »اقدامات فریبنده مالی ایران« 
در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید: »ما فشار 
مالی بی ســابقه ای بر رژیم ایران وارد می کنیم و 
توان باالی اقتصادی ما انتخابی روشن را در برابر 
رژیم قرار می دهد: از حمایت غیر قابل قبول خود 
از تروریسم، فعالیت های بی ثبات کننده منطقه ای 
و نقض حقوق بشر دست بردارید، یا با مصیبت 

اقتصادی مواجه شوید.«
E القای دو قطبی »جنگ یا مذاکره« با محوریت 
اعزام ناوهای آمریکایی به خلیج فارس با هدایت 
ژنرال مک کنزی از یک سو و اعالم آمادگی مکرر 

از سوی مقامات واشنگتن برای مذاکره با ایران؛
E سیاه نمایی علیه حاکمیت ایران با محوریت 
بی اعتبارســازی و مشــروعیت زدایی از نظــام 
با کلیدواژه هایی، همچون  جمهوری اســالمی 

»فساد سیستماتیک و گســترده«، »رانت خواری 
و ناکارآمدی مقامــات«، »بی عدالتی«، »نادیده 

گرفتن حقوق زنان«، »حجاب اجباری« و... .
E  گــزارش مؤسســه اورشــلیم بــا موضوع 
»گروه های مخالف مســلح ایــران« در ۱۳ آبان 
۱۳۹۸ درباره احتمال بروز اقدامات مسلحانه در 
اعتراضات آتی ایران. این مؤسســه صهیونیستی 
با معرفــی گروه هــای مخالف مســلح ایران، 
مانند ســازمان مجاهدین خلق، کومله، پژاک، 
االحوازی ها و جیش العدل می نویسد: »در دوره 
پیش رو، افزایش مداوم فعالیت های مسلحانه، در 
کنار تداوم اعتراضات غیر خشونت آمیز در سطوح 

پایین محتمل تر است.«
E گزارش اندیشکده آمریکایی مطالعات امنیتی 
و بین المللی با موضوع »اعتراضات ایران و تهدید 
ثبات داخلــی« در اوایل آبان ۱۳۹۸ با محوریت 
امکان بروز اعتراضات داخلی ایران به تبعیت از 
اعتراضات عراق و لبنان. این مرکز می نویســد: 
»با باال گرفتن اعتراضات در لبنان و عراق، نظام 
ایران هم باید با جنبش های اعتراضی خود مواجه 

شود.« 
E راه ا ندازی لشــکر ســایبری در عربســتان 
با عنــوان »مزرعه های تــرول« با هــدف ترند 
کردن هشــتگ های ضد ایرانی در توئیتر و دیگر 

شبکه های اجتماعی؛
E حذف شناســه های کاربری حامی ایران در 
توئیتر، اینســتاگرام و فیس بوک. »وال اســتریت 
ژورنــال« در این باره نوشــته اســت: »از جمله 
اقداماتی که دولت ترامپ انجام داده، وادار کردن 

فیس بوک و توئیتر به حذف شناســه های کاربری 
حامی حکومت ایران است.« همچنین اینستاگرام 
حســاب کاربری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 

قدس سپاه پاسداران را حذف کرد.
E  مأموریت مایکل دی آندره، مدیر بخش سیا 
در امور ایران برای سازماندهی گروه های مخالف 
و ضد انقالب با هدف هدایت آشــوب های سال 
۱۳۹۸ با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده. 
»دنیل مک آدامز« مدیر عامل اندیشــکده »رند 
پال«، که فرزندش سناتور رند پال دوست بسیار 
نزدیک دونالد ترامپ است، در مصاحبه با شکبه 
»آر.تی« می گوید: این گونه ناآرامی ها بیشتر کار 
»مرکز مأموریت]برای ســرنگونی رژیم[ ایران« 
است که دولت ترامپ سال گذشته آغاز کرد و اگر 
به خاطر داشته باشید مایکل دی آندره به مدیریت 
آن منصوب شــد. او مأمور سازمان »سیا« است 
که با عنوان »آیت الله مایک« شناخته می شود... 
آنها با برخی از مردم داخــل ایران کار می کنند. 
آنها با اقلیت های قومی]تجزیه طلبان[ و مذهبی 
کار می کنند. آنها سازمان مجاهدین را دارند که 
به عنوان مأمــور آمریکا به داخل ایران می روند و 
جاهای مختلــف را منفجر می کنند و مردم را به 
قتل می رســانند. یک بار دیگر ما خود را متحد 
کسانی کرده ایم ]مجاهدین و تجزیه طلبان[ که به 
طور مطلق بد هستند، فقط برای اینکه می خواهیم 
رژیــم ایران را ســرنگون کنیم، ولــی ]این گونه 

عملیات[ همیشه با آشوب پایان می یابند.
E نشســت اجالس امنیتی داووس در امارات 
با محوریت کلید زدن پروژه ناامن سازی ایران از 

 اطاع رسانی دقیق به 
مقامات کشورهای 

همسایه درباره ایجاد 
آشوب قریب الوقوع در 

ایران. در همین زمینه 
»رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، در 

سفر به مجارستان در 
جمع خبرنگاران)18 آبان 

1۳۹8( درباره اعتراضات 
عراق و اینکه چه کسانی 
پشت این قضیه هستند، 
حدس می زند و احتمال 

می دهد ناآرامی های عراق 
به ایران هم سرایت کند؛ 

چون »مسئله بدخواهان یا 
دشمنان منطقه تجزیه جهان 

اسام و دشمن کردن آنها 
با یکدیگر است«.
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داخل با ایجاد آشوب و اغتشاش؛
E اظهارات سفیر انگلیس در تهران با محوریت 
لزوم برنامه ریزی برای ایجاد نارضایتی و آشوب 

در داخل ایران؛
E  اطالع رســانی دقیق به مقامات کشورهای 
همســایه درباره ایجاد آشــوب قریب الوقوع در 
ایران. در همین زمینه »رجــب طیب اردوغان« 
رئیس جمهــور ترکیه، در ســفر به مجارســتان 
در جمع خبرنــگاران)۱۸ آبــان ۱۳۹۸( درباره 
اعتراضات عراق و اینکه چه کســانی پشت این 
قضیه هســتند، حدس می زند و احتمال می دهد 
ناآرامی های عراق به ایران هم سرایت کند؛ چون 
»مسئله بدخواهان یا دشمنان منطقه تجزیه جهان 

اسالم و دشمن کردن آنها با یکدیگر است«.
E راه انــدازی »گروه اقدام ایــران« به مدیریت 
برایان هوک برای بررسی لحظه به لحظه اوضاع 

ایران؛
E  پیاده ســازی مدل آشــوب های عراق، لبنان 
و شــیلی در ایران با هدف تغییر در سیاست های 
اصولی نظــام، اصالح مــواد قانون اساســی و 

استعفای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس.

حین آشوب
ب

تحلیلگــران  و  مقامــات  نظــر  اظهــار    E
آمریکایی)پمپئو، برایــان هوک، تام کاتن، ویلیام 
هرد، نماینــدگان کنگره آمریکا، ســفیر آمریکا 
در برلیــن، مارک دوبوویتز، رئیــس بنیاد دفاع از 

دموکراســی ها و...( در حمایت از آشــوبگران 
و انتقــاد بــه مقامات ایــران بــا محوریت قطع 
اینترنــت؛ بــرای نمونه »برایان هــوک« در پیام 
ویدئویی خطاب به مردم ایران که سه شــنبه ۲۸ 
آبان در توئیتر وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، 
می گوید: ایــاالت متحده تالش مــردم ایران را 
برای )کســب( حقوق اولیه شــان باور دارد و از 
مبارزه آنها علیه »مافیای مذهبی فاسد« حمایت 
می کند. ما همچنان کلیدهای ســفارت ایران در 
واشنگتن را نگه می داریم و مشتاقانه منتظر روزی 
هستیم که آن را به دولتی که نماینده واقعی مردم 
ایران باشــد، تحویل دهیم. »مایــک دوبوویتز« 
رئیس بنیــاد دفاع از دموکراســی ها طی توئیتی 
همزمان با ناآرامی های ایران نوشت: به میلیون ها 
ایرانی، لبنانی و عراقی در خیابان های خاورمیانه 
می اندیشــم. نفس های رژیم هایی که شــما را 
سرکوب و ثروت تان را غارت می کنند، به شماره 
افتاده است. صدها میلیون نفر در سراسر جهان 

پشتیبان شما هستند.
E پروپاگاندای رســانه ای گســترده از ســوی 
رسانه های فارسی زبان بی بی سی، ایران اینترنشنال 

و صدای آمریکا؛
E  واکنش سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فرانسه، 
انگلیــس و آلمان با محوریت انتقاد از نظام ایران 
برای نادیده گرفتن آزادی بیــان، قطع اینترنت و 

خواسته های معترضان؛
E عملیات رســانه ای گســترده با اســتفاده از 
تصاویر جعلی و آرشــیوی بــرای بزرگ نمایی 

آشوب های ایران.
امنیتی -  اطالعاتی

E استفاده از افراد دوتابعیتی اروپایی و کشورهای 
همسایه برای ایجاد رعب و وحشت؛

E  ســازمان دهی میدانی اشــرار با توزیع پول، 
اسلحه، مشروبات الکلی و مواد مخدر با هدف 

ایجاد وحشت عمومی در جامعه و قتل و غارت.

 پیامدهای آشوب
ج

E  برجسته شــدن اختالف نظر میان مراجع و 
نمایندگان مجلس با دولــت درباره نحوه و زمان 
اجرای این طرح و در نتیجه انعکاس ناهماهنگی 
و نبود وحدت میان مسئوالن جمهوری اسالمی 

ایران به افکار عمومی؛
E بی اعتمــادی مــردم بــه دولت با تســری 
تصمیمات اخذ شده درباره سهمیه بندی سوخت؛
E  ایجاد انگاره امکان ناامن سازی ایران با تعداد 

نفرات کم، ولی جوان و جسور در دشمن؛
E هزینه تراشــی برای نظام ایران با کشته سازی 
گسترده با هدف تقلیل مقبولیت و مشروعیت آن 
در داخل و بسترسازی برای فشارهای بین المللی؛
E ایجاد هــراس در میان مســئوالن در حوزه 
تصمیم گیری و اجرا و سلب شجاعت در اتخاذ 
تصمیمات گره خورده به اقتصاد و معیشت مردم؛

E  نادیده گرفتن مطالبــات و اعتراضات بحق 
مردم در سایه به وجود آمدن فضای امنیتی منبعث 

از اغتشاشات.

»مایک دوبوویتز« رئیس 
بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
طی توئیتی همزمان با 
ناآرامی های ایران نوشت: 
به میلیون ها ایرانی، لبنانی 
و عراقی در خیابان های 
خاورمیانه می اندیشم. 
نفس های رژیم هایی 
که شما را سرکوب 
و ثروت تان را غارت 
می کنند، به شماره افتاده 
است. صدها میلیون نفر 
در سراسر جهان پشتیبان 
شما هستند.
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الیه های زیرین آشوب!
دشمن در پس خشونت حداکثری اشرار چه پنهان کرده بود؟

در وصف خشن بودن آشوب ها در نقاطی از 
کشور پس از اصالح قیمت بنزین، اخبار و 
گزارش های زیادی منتشر شده است! آتش 
زدن و تخریــب صدها بانک، شــهرداری، 
فرمانداری، فروشــگاه بــزرگ، کتابخانه، 
آزمایشگاه، وسایل حمل و نقل عمومی و... 
تنها در ۴۸ ساعت، پدیده ای عجیب است 
که هر بیننــده ای را با این پرســش روبه رو 
می کنــد که چرا این حجم از خشــونت در 
بستر اعتراضات بنزینی وجود داشت؟ آنچه 
این پرســش و ابهام را بــرای افکار عمومی 
و آحــاد مردم جدی تــر و عمیق تر می  کند، 
گســتردگی جغرافیایی خشونت و پیروی از 
الگوی یکسان در حدود صد نقطه کشور بود! 
اخباری در این میان منتشر شد که می تواند 
گره این پرســش را باز کند و نشان دهد در 
پس این حجم از خشــونت چه مســئله ای 

وجود داشت.
مقامات امنیتی اعالم کردند در بیشتر مناطق 
درگیر با آشوب ها، شاهد حمله به کالنتری ها 
و مراکز انتظامی و نظامی برای دســتیابی به 
انبار اسلحه بودیم. بسیاری از جان باختگان 

از میــان مهاجمان بــه این مراکــز بودند و 
تعدادی از نیروهای حافط امنیت نیز در این 
حمالت به شهادت رســیدند. رسانه ها نیز 
تصاویری از حمله به کالنتری ها در اهواز، 
ماهشهر، بندر امام، تهران، شیراز و... منتشر 

کردند.
ســاعت ۲۰:۳۰ دوشــنبه ۲۶ آبــان ماه به 
»مجتمع شــهید امین زاده« در شهرســتان 
بهارســتان، که یکی از بزرگ ترین انبارهای 
نگهداری ذخایر راهبردی کشور است حمله 
شد؛ انباری که شرکت بازرگانی دولتی ایران 
کاالهای اساسی از جمله قند، شکر و برنج 

را در آن ذخیره کرده بود.
»علی ربیعی« سخنگوی دولت، در نشست 
با خبرنگاران اعالم کرد: افرادی در عسلویه 
تالش کردند با مــواد منجره لوله های نفتی 
و گازی را منفجر کنند؛ مسئله ای که »علی 
شمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
نیز آن را تأیید کرد و اظهار داشــت، دشمن 
برنامه ریزی ویژه ای برای حمله و خرابکاری 
در عسلویه تدارک دیده بود که با هوشیاری 
خنثی شــد. همچنین برخی منابــع آگاه از 
اقداماتــی مشــابه در بندر ماهشــهر، بندر 
امــام خمینــی)ره(، بندر بوشــهر و مراکز 
پاالیشــگاهی و نیروگاهــی در نقاط دیگر 

کشور خبر دادند.
»آذری جهرمی« وزیر ارتباطات، از حمالت 
سازمان یافته به مراکز مهم مخابراتی کشور 
خبر داد و برای نمونه اعالم کرد: در اصفهان 
هم زمان بــه دو نقطــه حمله شــد که اگر 
موفقیت آمیز می بود، بخش اعظمی از تلفن 

ثابت کشور قطع می شد! 
با توجه بــه این اخبار، به ســادگی می توان 
خشونت زیاد اشــرار را که گاهی با فعالیت 
بخشــی از جوانان ماجراجو همراه می شد 
درک کرد! سناریونویسان آشوب گمان کردند 
می توان با افزایش ضریب خشونت، آن هم 
در جغرافیایی گسترده، تمرکز دستگاه های 
امنیتی را بر هم زد و با سوءاســتفاده از این 
عدم تمرکز، به زیرساخت های کشور حمله 
کرد؛ زیرســاخت هایی که ارتباطی مستقیم 
با معیشــت مــردم و رفاه عمومــی جامعه 
دارد؛ موضوعــی که می توان آن را تالشــی 
برای کامل کردن حلقه های فشار حداکثری 
ملت ایران و تحقق آرزوی فروپاشی از درون 
دانست که در بستر نارضایتی مردم از اصالح 
قیمت بنزین، به صورت دفعی و به شــکلی 
نسنجیده، اجرا شد که البته با هوشیاری ملی 
این توطئه شــوم ناکام ماند و در کوتاه ترین 

زمان ممکن مهار شد.

سیدفخرالدین موسوی
کارشناس سیاسی

سناریونویسان آشوب 
گمان کردند می توان 

با افزایش ضریب 
خشونت، آن هم در 
جغرافیایی گسترده، 
تمرکز دستگاه های 

امنیتی را بر هم زد و با 
سوءاستفاده از این عدم 

تمرکز، به زیرساخت های 
کشور حمله کرد؛ 

زیرساخت هایی که 
ارتباطی مستقیم با معیشت 
مردم و رفاه عمومی جامعه 

دارد
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مختصات یک آشوب 
نگاهی به ابعاد و ویژگی های آشوب های آبان ماه ۱۳۹۸

وقایع و ناآرامی های کشور پس از موضوع افزایش 
قیمــت بنزین هر چند از نظر زمان و گســترش، 
بســیار کمتر از ناآرامی ها و اغتشاشات گذشته، 
هماننــد فتنه ۸۸ و دی ۹۶ اســت، اما شــواهد 
نشــان می دهد ناآرامی های اخیــر از نظر عمق 
خشونت و تخریب اماکن عمومی و خصوصی، 
خشونت آمیزترین اغتشاشات در نوع خود شناخته 
می شــود. انتقاد مردم به تصمیــم دولت و انجام 
تجمعات و حتی به خشــونت کشیده شدن این 
تجمعات در برخی نقــاط اتفاقی قابل پیش بینی 
بود، اما آنچه همه را حیرت زده کرد، میزان باالی 
تخریب ها و آشوب ها در کنار الگوی متحدالشکل 

این اغتشاشات بود. 
این مطلــب برخی از خصایــص و ویژگی های 
آشوب های آبان  ماه ۱۳۹۸ را بررسی کرده است. 

خشونت های بی سابقه 1
شواهد آشــکار و حجم خسارت های پدیدآمده 
گویای آن اســت کــه ابراز و اظهار خشــونت، 
مهم ترین ویژگی حوادث اخیر کشــور اســت. 
به آتش کشــیدن بیش از صد دستگاه آمبوالنس 
اورژانــس و آتــش زدن مراکز عمومــی از قبیل 
بانک ها، مراکز علمی ـ فرهنگی، شــهرداری ها، 
فروشــگاه های زنجیره ای فقط یک نشانه و البته 
نشانه ای روشــن از ظهور پدیده خشونت در این 

رویداد است. 

مدل کلی حاکم بر وقایع اخیر ۲
یکی از موضوعات مهم در هر حرکت اعتراضی 
یــا رفتارهای خشــونت آمیز پیدا کــردن مدل و 
الگویی است که بر اســاس آن بتوان آن حرکات 
و رفتارها را تحلیل کــرد. در قضایای اخیر، نوع 
رفتار آشوبگران در سراسر کشور از مدل خاصی 
پیروی می کرد: خشن، بدون شعار و بدون مطالبه، 
در کنار همراه داشــتن ابزار تخریب با گروه های 
کوچک تخریب گر. گزارش هــای اولیه از نقاط 
گوناگون کشور و شهرهایی که در آنها رفتارهای 
تخریب گرانه ظاهر شــده، گویای آن اســت که 
یک اتاق فکر چنین الگو و روشــی را برای ابراز 
خشــونت معین کرده و جمعــی را برای چنین 

اعمالی آموزش داده است.
در تحوالت اخیر، تجمع خیابانی شکل نگرفت و 
آنچه در وقایع اخیر مشاهده شد، حداقل گرایی در 
اعالم اعتراض و شعار و حداکثرگرایی در تخریب 
اســت. وقایع آبان ماه آنقدر صبغه خشــونت و 
رادیکالیســم به خود گرفت که جایی برای طرح 

شعارها و مطالبات مردم باقی نگذاشت.

۳ حمله به مراکز نظامی
حمله به مراکز حســاس، از جمله مراکز نظامی و 
انتظامی از ویژگی های خاص این دوره بود و شــاید 
یکــی از دالیل افزایش تلفات انســانی نیــز از این 
خصلت نشئت می گیرد. به ده ها کالنتری، پایگاه های 
سپاه و بسیج با سالح گرم و سرد حمله شده است و 
چندین بسیجی در حلقه محاصره قرار گرفته و شهید 

شــدند. بنابراین، کانون حمالت نشان دهنده سطح 
خشونت و هدف  گذاری آشوب است.

4 مهارت در تخریب
آشــوبگران آموزش دیده بودند و ابزار های اقدام 
خود را نیز همراه داشــتند. کد هایی که این ادعا 
را تأیید می کند، چند وجهی اســت. آموزش از 
کار انداختن دوربین های چهار راه ها، بانک ها و 
فروشگاه ها و دزدیدن هارد های مربوط، استفاده 
از انبر هــای بلند برای قطع کــردن قفل ها، مواد 
آتش زای آماده برای قرار دادن در سطل های زباله 
و بانک ها، نداشــتن ثبات اســتقراری در مکانی 
خاص و حرکت نقطه به نقطه برای خسته کردن 

پلیس و... .

حمله به مراکزاقتصادی 5
یکی دیگر از وجوه تفاوت و تمایز اتفاقات اخیر 
اصرار و کوشش برای حمله و نابود کردن مراکز 
و پایگاه های اقتصادی اســت. گزارش های اولیه 
نشان می دهد در سراسر نقاطی که حرکت های 
خشونت آمیز آشکار شده، بانکها بیشترین سهم را 

در تخریب دارند. 
البته باید به این وضعیت، موضوع حمله و غارت 
فروشــگاه های دولتی و خصوصی را نیز اضافه 
کرد. این رخداد تحلیل عمیق تری می طلبد؛ چرا 
که باز کردن فروشگاه ها، تخلیه و سپس سوزاندن 

آنها در نوع خود بی سابقه است.
اما مسئله حمله خشونت بار با هدف تخریب مراکز 
اقتصادی به همین جا ختم نمی شود؛ بلکه مطابق 

عزیز غضنفری
تحلیل گر سیاسی

در قضایای اخیر، نوع 
رفتار آشوبگران در سراسر 
کشور از مدل خاصی 
پیروی می کرد: خشن، 
بدون شعار و بدون 
مطالبه، در کنار همراه 
داشتن ابزار تخریب 
با گروه های کوچک 
تخریب گر. گزارش های 
اولیه از نقاط گوناگون 
کشور و شهرهایی که در 
آنها رفتارهای تخریب گرانه 
ظاهر شده، گویای آن 
است که یک اتاق فکر 
چنین الگو و روشی را 
برای ابراز خشونت معین 
کرده و جمعی را برای 
چنین اعمالی آموزش 
داده است
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با گزارش های وزیر اطالعات در جلســه هیئت 
دولت، عده ای قصد داشــتند با آماده سازی مواد 
منفجره و انتقال آنها به تأسیسات گازی عسلویه، 
برخی پاالیشگاه ها را به آتش بکشند. ممانعت از 
انتقال کارگران و مهندســان عسلویه به محل کار 
خود از طریق انسداد جاده های منتهی به فازهای 
گوناگون عسلویه از دیگر اقدامات خرابکارانه ای 
بود که در این زمینه به وقوع پیوست. مسدود کردن 
مسیر بسیار مهم بندر امام خمینی)ره( در ماهشهر 

نیز با همین هدف صورت گرفته بود.
آنچه در تحلیل نهایی ایــن بخش حائز اهمیت 
است، بیان این نکته است که حمله سراسری به 
مراکز اقتصادی و تجاری کشــور با هدف از کار 
انداختن یــا حداقل وارد کــردن ضربه ای کاری 
و ســخت به توان اقتصادی و وضعیت معیشتی 
مردم ترتیب داده شده است تا جمهوری اسالمی 
ایران نتواند از تنگناهای اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه ای که غربی ها وضع کرده اند، عبور کند. 
به تازگــی وزیر خزانه داری آمریکا گزارشــی را 
منتشر کرده که بر مبنای آن می توان سراسیمگی 
و اضطراب را در رفتارهای آمریکا مشاهده کرد؛ 
»استیون منوشن« بیان می کند، ایران از گردنه های 
تحریم عبور می کند. کشــورهایی مانند ترکیه و 
روسیه در حال پیمان شــکنی با آمریکا هستند و 

اکنون با ایران در شرایط تداوم و افزایش مبادالت 
اقتصادی به سر می برند. وی اضافه می کند، اگر 
ایران از این مسیر عبور کند، تحریم های دیگری 
وجود ندارد که بر روی اقتصاد ایران اثرگذار باشد. 

6 لیدری اتباع بیگانه
تعدادی از لیدرهایی که در هدایت و خرابکاری 
اشــرار در اســتان البرز نقش مؤثری داشته اند، 
تابعیت آلمانی، ترکیه ای و افغانســتانی دارند و 
تجهیزات ویژه خرابکاری از آنها کشف و ضبط 
شده است. بنا بر این گزارش که خبرگزاری فارس 
به نقل از یک منبع امنیتی منتشــر کرده اســت، 
ایــن افــراد از مدت ها قبل، در خارج از کشــور 
آموزش های الزم را درباره نافرمانی های مدنی و 
تخریب زیرساخت های شهری دیده اند و از طرف 
ســرویس های خارجی تأمین مالی می شــدند.

)خبرگزاری فارس، ۱۳۹۸/۸/۲۹( 

اعتراف به برنامه ریزی دو ساله 7
در یــک نشــانه دیگــر می تــوان بــه مصاحبه 
»امیرحســین اعتمادی« رئیس گروهکی به نام 
»فرشگرد« وابســته به رضاپهلوی اشاره کرد که 

در مناظره ای با »ســینا عضدی« در بی بی سی در 
حالی که برای ربع پهلوی از عبارت »شاهزاده« 
استفاده می کرد، او را »فرمانده عملیات اغتشاش 
و نافرمانی« در ایران معرفی کرد! همچنین یکی از 
سلطنت طلبان در گفت وگو با »بی بی سی فارسی« 
تأکید کرده است، »بیش از دو، سه سال« برای این 
اعتراضات برنامه ریزی شده است. او به صراحت 
می گوید: »شــما خیال نکنید این آتش زدن ها به 
آسانی صورت می گیرد! برای شعارنویسی ها، آتش 
زدن ها و اقداماتی از این دست پیشتر آموزش داده 
شده است.« یکی دیگر از افراد جریان سلطنت 
هم در گفت وگو با یکی از شبکه های ماهواره ای 
تصریح کــرد، در کانال های تلگرامی دو ســال 
اســت که در حال آموزش هستیم، اما نقطه اوج 
این مصاحبه ها گفت وگــوی رضا پهلوی در ۲۸ 
آبان ۱۳۹۸ در مصاحبه با شبکه ماهواره ای »ایران 
اینترنشنال« وابسته به رژیم سعودی بود که ضمن 
حمایت از اغتشاشگران، تأکید کرد حرکت های 

امروز از چندین ماه قبل آغاز شده است!

گروه های خرابکار ضد انقاب 8
»سردار شریف« سخنگوی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در تحرکات آشــوب طلبانه روزهای 

یکی دیگر از وجوه تفاوت 
و تمایز اتفاقات اخیر 

اصرار و کوشش برای 
حمله و نابود کردن مراکز 

و پایگاه های اقتصادی 
است. گزارش های اولیه 
نشان می دهد در سراسر 

نقاطی که حرکت های 
خشونت آمیز آشکار شده، 
بانکها بیشترین سهم را در 

تخریب دارند. 
البته باید به این وضعیت، 

موضوع حمله و غارت 
فروشگاه های دولتی و 
خصوصی را نیز اضافه 

کرد.

خسارت حدودی به تومان تعداد عنوان
۲۹ میلیارد  7۰جایگاه جایگاه های سوخت
1۲5 میلیارد 7۳1 شعبه بانک
18۲ میلیارد بیش از 1۰۰ شعبه فروشگاه های 
15۰ میلیارد بیش از۳۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی
1۲ میلیارد بیش از ۲۰ خودرو آتش نشانی
6۰ میلیارد ۳۲ آمبوالنس و 5 پایگاه امداد شبکه اورژانس
11 میلیارد بزرگترین کتابخانه شهریار و ساختمان جهاد دانشگاهی شیراز مراکز آموزشی
5۰ میلیارد 1۰76 موتورسیکلت و ۳۰7 خودرو وسایل نقلیه شخصی

4۰۰ میلیارد 14۰ مکان دولتی و 5۰ پاسگاه نیروی انتظامی تساختمان های حکومتی
 اس
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اخیر کشــور از نقش چند گروه پــرده برمی دارد 
و اولین گروه را جریان وابســته به سلطنت طلبان 
می داند و می گوید، این گروه وابســته به خاندان 
منحوس پهلوی بــوده و به دنبــال گرفتن انتقام 
ویــژه از ملت ایران هســتند. وی بــا بیان اینکه 
بخش دوم اغتشاشگران به سازمان منافقین خلق 
وابسته بودند، تصریح کرد: »منافقین روسیاه تر از 
سلطنت طلبان هستند و خوی وحشی گری دارند 
و ملت ما به خوبی چگونگی تشکیل این گروه را 
می دانند و خیانت های آنها در به شهادت رساندن 
۱۷ هزار شــهید واالمقام و خیانت های دیگر در 
جنگ تحمیلی را فراموش نمی کنند.« سخنگوی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به آموزش، 
تجهیز و ســازماندهی افراد آشوبگر از سوی این 
سازمان برای توطئه علیه کشور، افزود: »اینها چه 
در حوزه جنگ نرم و تهاجــم فرهنگی و چه در 
حوزه ایجاد ناامنی فعالیت های مشهودی دارند 
و پشتیبان اینها یک جریان صهیونیستی، آمریکایی 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، از جمله 
ســعودی ها و اماراتی ها هســتند.«)خبرگزاری 

فارس، ۱۳۹۸/۸/۲۹(
گفتنــی اســت، در جریــان فتنه اخیــر برخی 
اغتشاشگران از ســالح هایی استفاده کرده اند که 
بررسی ها نشــان می دهد نه گلوله آنها سازمانی 
بوده و نه شلیک های انجام شــده از روبه رو بوده 
اســت. »ربیعی« ســخنگوی دولت حداقل دو 

بار طی روزهای گذشــته به مســلح بودن برخی 
اغتشاشگران اشــاره کرده اســت. او در حاشیه 
نشســت هیئت دولت حتی از بستن دینامیت به 

برخی لوله های تأسیسات عسلویه خبر داده بود.

حاشیه نشینی تهدید جدی نظام ۹
از آنجایی که حاشیه نشــینی با عوارضی، مانند 
فقر، ســوابق قومی و فرهنگی متفاوت مهاجران 
در حاشــیه و نبود حریم خصوصــی در ارتباط 
است، موجب بروز ویژگی های منفی شخصیتی، 
مانند پوچی و بی ارزشــی حقارت، سرخوردگی 
و ناتوانــی در بروز احساســاتی، مانند خشــم 
می شــود و می تواند یکــی از عوامل اصلی بروز 
انواع آســیب ها و بزهکاری هــا از جمله اعتیاد، 
تکدی گری، برخوردهای فیزیکی و سرقت و... 
شود. پس با توجه به نقش پررنگ حاشیه نشینی در 
برنامه ریزی های امنیتی، زیباسازی و کاهش جرم 
و جنایات، توجه به آن از ســوی مدیران شهری 
ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر، تقریبًا 
۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد 
که حدود ۳ میلیون نفر آنها در شــهرهای تهران، 
مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 
۲۷۰۰ محل حاشیه نشــینی داریم که با توجه به 
ویژگی های آن نیاز اســت خدمات بیشــتری به 
آنها ارائه شــود. گفتنی است که بیشترین مناطق 

خشــونت آفرین در ایران در طی روزهای گذشته 
در مناطق حاشیه نشین پدید آمده است. با توجه 
به تهدیدات ناشــی از گسترش حاشیه نشینی در 
کشور، قوای سه گانه و نهادهای انقالبی باید عزم 
جّدی را برای اصالح این وضعیت و کاســتن از 
مشــکالت مناطق حاشــیه ای به کار گیرند، در 
غیر این صورت این مناطق همواره مستعد بروز 

ناآرامی و خشونت خواهد بود.

BBنکته نهایی
حال که آتش سخت و خشونت بار وقایع آبان ماه 
۱۳۹۸ فروکش کرده است و مردم و کشور از یک 
گردنه دشوار و طراحی پیچیده عبور کرده اند، از 
یک سو جای تأسف دارد که چرا تجربیات گذشته 
در زمینه ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به 
کار گرفته نشــده و از سوی دیگر، با نگاه به آینده 
و پدیدآمدن مســائلی مرتبط با منافــع ملی در 
شرایط آتی کشور، راه عبرت آموزی باز است. این 
دولت و دولت هایــی که در آینده نظام جمهوری 
اسالمی بر سر کار می آیند، بدانند هر طرح ملی 
که با منفعت عمومی پیوند خورده، برای اجرا به 
پیوست فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیاز 
دارد و تا زمانی که زمینه های اجتماعی آن فراهم 
نیامده و اقناع ســازی افکار عمومی ـ ولو به طور 
نسبی ـ شکل نگرفته است، به میدان عمل نیاورند.

این دولت و دولت هایی 
که در آینده نظام جمهوری 
اسامی بر سر کار می آیند، 
بدانند هر طرح ملی 
که با منفعت عمومی 
پیوند خورده، برای اجرا 
به پیوست فرهنگی، 
اجتماعی و حتی اقتصادی 
نیاز دارد و تا زمانی که 
زمینه های اجتماعی آن 
فراهم نیامده و اقناع سازی 
افکار عمومی ـ ولو به طور 
نسبی ـ شکل نگرفته است، 
به میدان عمل نیاورند.
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اعتراض، آشوب یا فتنه؟
ماهیت شناسی ناآرامی های آبان ماه ۱۳۹۸

بی تردید اغتشاشــات فتنه گونه آبــان ماه ۱۳۹۸ 
را نمی تــوان در چارچــوب تحلیل هــای تک 
خطــی واکاوی و ارزیابی کــرد؛ زیرا در بروز هر 
رویــداد فراگیر، هماهنگ، زمان دار، پرشــتاب، 
غافلگیرکننده، عمیق و چندبعدی علل و عوامل 
بسیاری تأثیرگذار است و بازیگران زیادی در آن 
نقش آفرینــی دارند که نادیده گرفتن و بی توجهی 
بــه وزن هر یک از آنها واگویه واقعیت نیســت و 
مورد پذیرش همگانی نخواهــد بود. همچنین 
با پوشاندن ریشــه های اصلی مشکالت، به حل 
مســئله کمکی نخواهد کرد. ریشه گمراه کردن 
وفــاداران نظام و دلســوزان کشــور و این گونه 
رویدادهای بزرگ در مسائل و مشکالت متعدد 
نهفته است. در این میان نادیده گرفتن هر یک از 
بازیگران و عوامل دخیل نه تنها به تحلیل آن بلکه 

به حل آن نیز کمکی نخواهد کرد.

BBبررسی عوامل فتنه
 در بررســی و تحلیــل این غائله بایــد به برخی 
عوامل اشــاره کرد؛ مانند عوامــل اقتصادی از 
قبیل مشکالت معیشــتی مردم، نابسامانی های 
اقتصــادی، تورم، بیــکاری، افزایــش ناگهانی 

قیمت بنزیــن و... همچنین عوامــل اجتماعی 
مانند ناامیدی، تبعیض، احســاس محرومیت، 
شــکاف طبقاتی، حاشیه نشــینی، تنفر جمعی 
و... عوامــل فرهنگی از قبیل فضــای مجازی، 
شبکه های اجتماعی، ضعف اطالع رسانی و عدم 
توجیه مردم و... عوامل امنیتی، نقش دشــمنان 
انقالب اســالمی، گروهک هــای ضد انقالب، 
سرویس های اطالعاتی و... اشاره کرد؛ اما آنچه 
نباید از آن غافل شــد، وزن و میزان تأثیر هر یک 
از آنهاســت؛ زیرا اگر وزن عوامل داخلی اعم از 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پایین تر از عوامل 
امنیتی و عامل خارجی، یا وزن عامل خارجی را 
پررنگ تر از آنچه هست نشان دهد، باز هم شاهد 

تکرار این گونه وقایع تلخ خواهیم بود. 
به همین منظور در نوشتار حاضر تالش شده است 
با تطبیق اســتدالل های دو دیدگاه داخل محور و 
خارج محور، به این پرسش اساسی پاسخ دهیم 
که غائله اخیر، در چارچوب کدام یک از عناوین 

زیر قابل تحلیل است: 

اعتراض اجتماعی الف
اگر چه افزایــش قیمت بنزین علت اصلی وقایع 
اخیر اعالمی می شــود که قاعدتًا اقتصادی است 
و اعتــراض به آن باید مردمی، مســالمت آمیز و 

خودجوش، همراه با تجمعات گسترده و مستمر 
باشــد؛ اما آنچه رخ داد هیــچ یک از مختصات 
اعتــراض اجتماعــی را نداشــت؛ از ایــن رو، 
نامگذاری اعتراض بر این وقایع یا از روی جهل و 
ناآگاهی صورت گرفته یا تعمدی خصمانه و کینه 
توزانه بوده که با هدف مشروعیت بخشی، حمایت 

و تداوم از آن انجام شده است. 

ب آشوب شدید
از نظــر جامعه شناســی و نظریه های شــورش، 
حوادث اخیر کشــور نه تنها همه مشــخصات 
و ویژگی های آشــوب و اغتشــاش را داشــت، 
بلکه در مقایســه با غائله هــای ۷۸، ۸۸ و ۹۶ از 
شاخصه های متفاوتی برخوردار بود. برخی از این 

موارد عبارتند از:
۱ ـ ارائه چهره ای خشــن و بی رحم شــبیه رفتار 
داعش گونه که از جمله آن می توان به تعرض علیه 
مقدســات و اماکن مذهبی، اموال خصوصی و 
عمومی، تخریب اورژانس و بیمارستان، خدمات 

عمومی و... اشاره کرد.
 ۲ ـ مجهز بــودن عوامل آشــوبگر به تجهیزات 

سنگین خرابکاری؛
۳ ـ  پیروی از الگوی پارتیزانی به منظور گسترش 

آشوب با عناصر محدود؛

حسین عبداللهی فر
تحلیل گر سیاسی

اگر چه افزایش قیمت 
بنزین علت اصلی وقایع 
اخیر اعامی می شود که 

قاعدتًا اقتصادی است 
و اعتراض به آن باید 

مردمی، مسالمت آمیز 
و خودجوش، همراه با 

تجمعات گسترده و مستمر 
باشد؛ اما آنچه رخ داد 
هیچ یک از مختصات 
اعتراض اجتماعی را 

نداشت؛ از این رو، 
نامگذاری اعتراض بر این 

وقایع یا از روی جهل و 
ناآگاهی صورت گرفته 

یا تعمدی خصمانه و 
کینه توزانه بوده که با 

هدف مشروعیت بخشی، 
حمایت و تداوم از آن 

انجام شده است. 
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۴ ـ ارائه چهره ای معــارض با نظام و براندازنه از 
طریق حمله به مراکز نظامی و انتظامی؛

۵ ـ تشکیل تجمعات کوچک و غیرمردمی؛ 
۶ـ فقیرنمایــی از طریــق حملــه بــه مغازها و 

فروشگاه های حاوی مواد غذایی؛
۷ ـ اصرار بر کشته سازی از طریق ورود به خطوط 

قرمز؛
۸ ـ سردادن شعارهای سیاسی، ساختارشکنانه و 

غیراقتصادی.

ج فتنه فراگیر
مطابق تعاریف فتنه در ادبیات اسالمی، حوادث 
تلخ روزهای گذشته یکی از مصادیق واقعی فتنه 
بوده و بسیاری از شــاخصه های آن را دارد که از 

جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ در فتنه بازیگران داخلی و خارجی پیوند خورده 

و با یک هدف حرکت می کنند.
۲ـ فتنه مطابق با فرمایش های حضرت امیر)ع( 
وقتی می آید مشخص نیست؛ اما وقتی تمام شد 
همه می فهمند کــه چه خطرناک بــود. اگر چه 
هنوز ابعاد رویدادهای اخیر مشــخص نشــده؛ 
اما اعترافات برخی دستگیرشــدگان حکایت از 
آن دارد که دشــمنان انقالب اسالمی یک جنگ 

داخلی شبیه ســوریه را برای ملت ایران تدارک 
دیــده بودند که مطابق با پیش بینی آنها این جنگ 
باید مدت ها طول می کشید و نیمی از مردم ایران 

در آن کشته می شدند. 
۳ـ از دیگر ویژگی های فتنه نســبت به آشــوب 
و بی نظمــی، فضای غبارآلودی اســت که در آن 
بســیاری از عوام و خواص در تشــخیص حق و 
باطل اشتباه می کنند. در ماجرای بنزین، از آنجا 
که بســیاری آن را کار خودسرانه دولت روحانی 
می دانستند، این اشــتباه در حد وسیعی صورت 
می گرفت که سبب شد خیل عظیمی از نیروهای 
خودی به زمین بازی دشمن کشیده شدند. در این 
میان رهبر معظم انقــالب علی گونه وارد میدان 

شده و چشم فتنه را درآوردند.
۴ـ شــاخصه دیگر فتنه امنیتی بودن آن است. در 
فتنه های گذشته کشورمان نیز مشاهده می شد که 
دشمنان نظام اسالمی تالش می کردند به سرعت 
فضا را امنیتی کنند؛ اما در ماجرای اخیر از همان 
ابتدا فضــا را امنیتی کردند و بــه اماکن نظامی، 
حوزه ها، پایگاه ها، پاسگاه ها و کالنتری ها و هر 
جایی که  می دانســتند احتمااًل با واکنش نظامی 
مواجه می شود، حمله کرده و شروع به کشته سازی 

کردند.  
از این  رو، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی 

عوامل بیرونی را دلیل اصلی اتفاقات اخیر دانسته 
و آن را محصول طراحی دشمنان انقالب اسالمی 
می دانند. از این منظر، افزایش قیمت بنزین نقشی 
شتاب دهنده داشته و بازیگران خارجی و عوامل 
داخلی اجرای این پروژه منتظر اعالم خبر افزایش 
بنزین بوده اند تا از آن به عنوان عامل شعله ورکننده 

آتش فتنه استفاده کنند. 
نکته مهم در این دیدگاه این است که وقایع ۷۸، 
۸۸ و ۹۶ را نه تنها نباید پروژه دشــمنان انقالب 
اسالمی بلکه باید پروسه ای فتنه ساز دانست که هر 
مرحله نسبت به مراحل قبلی روند تکاملی داشته 
است. طراحان فتنه در ایران نیز تالش می کنند با 
نگاهی آسیب شناسانه، اشکاالت و موانع اهداف 
خویــش را مرتفع کنند؛ برای نمونه یکی از علل 
شکست خود را وارد نشدن اقشار متوسط به پایین 
جامعه، سیاســی بودن شعارها و تمرکز بر تهران 
و مراکز اســتان ها می دانند؛ اما در ســال ۱۳۹۶ 
و ۱۳۹۸ تــالش کردند با بهره گیــری از بنزین، 
شــعارها را اقتصادی کنند و کانــون بحران را به 
حاشیه شهرها بکشانند. مهم ترین مزیت این نگاه 
امکان آینده پژوهی و پیش بینی شاخصه فتنه های 

آینده است.
۵ـ هشدار چند روز گذشته رهبر معظم انقالب 
به نیروهای مسلح جهت آمادگی نسبت به فتنه: 
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فرماندهی معظم کل قوا در هشــتم آبان ماه در 
جمع دانشــجویان دانشگاه های افسری ارتش 
با اشاره به سخت تر بودن و بزرگ تر بودن فتنه 
از کشــتار در آیات الهــی، خطاب به حافظان 
امنیت کشــور فرمودند: »خب اگر فتنه از قتل 
بدتر است، پس بایســتی نیروهایی که حافظ 
امنیت هستند آرایش الزم را، نظم الزم را برای 
مقابله  با فتنه هم بگیرند، آمادگی های خودشان 
را برای فتنه هم بایســتی حفظ بکنند؛ این آن 
چیزی اســت که دستگاه ها بایستی به آن توجه 

داشته باشند.«
معظم له در سال گذشته نیز از احتمال اینکه دشمن 
بخواهد زهر خویش به کشــور را در سال ۱۳۹۸ 
بریزد، هشدار داده بوده و پیش تر از آن نیز از تالش 
دشمن برای برپایی فتنه هر ده سال یکبار خبر داده 

بودند. 
اطالعاتی جبهه  برنامه ریزی ســرویس های  ۶ـ 
غربی، عبری و عربی جهت اجرای فتنه ای فراگیر 
در سال ۱۳۹۸ که مصادف با سال ۲۰۲۰ میالدی 
اســت؛ بنابراین از این پروژه با عنوان »بیســت 

بیست« یاد می شود.
۷ـ اطالع ســرویس های اطالعاتی منطقه از 
برنامه آمریکا و عربستان برای ایجاد اغتشاش 
در ایران کــه از طریق اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اعالم شــد. زمان اعالم شــده از سوی 
وی ۹ نوامبر برابر با اوایل دهه ســوم آبان ماه 
و مصادف با روز شــروع اغتشاشات در ایران 

است.
۸ـ به کارگیری عناصــر بیگانه و ضدانقالب در 
شــهرهای خارج از حــوزه کاری مانند حضور 
عوامل کومله در فیروزکوه، به کارگیری تعدادی 
از افاغنه در آشوب های تهران و حضور گروهک 
االحوازیــه خوزســتان در اغتشاشــات مریوان 

کردستان.
۹ـ حضور ســازماندهی شــده عده ای با لباس 
خاص که در بیشتر تجمعات با تجهیزات پیشرفته 
بــرای بریدن پیچ های بــزرگ، قفل ها، تخریب 
تیرهای بزرگ چــراغ برق و ریل هــای اطراف 

خیابان ها وجود دارند.
۱۰ـ بروز رفتارهای مشابه از سوی اغتشاشگران 
در شهرهای ملتهبی مانند مریوان کردستان با شهر 
قــدس تهران و مالرد البرز با کازرون شــیراز که 

کیلومترها از یکدیگر فاصله دارند.  
۱۱ـ حملــه بــه مراکــز خدمــات عمومی و 
بهداشــتی و درمانی از جملــه تخلیه چندین 
اورژانس و تخریب تعداد زیادی آمبوالنس که 
براســاس قوانین بین المللی در همه جنگ ها 

دارای مصونیــت و حرمت هســتند. این امر 
بیانگر غیرمردمی بودن و تعلق خاطر نداشــتن 
آشــوبگران و طراحان آن به مردم و کشور ایران 

است. 
۱۲ـ توزیع پول و مشروب در میان آشوبگران که 
در شهرهای اطراف استان تهران و البرز مشاهده 

می شد.
۱۳ـ حضور زنان آموزش دیده به منظور مدیریت 
صحنه، به میدان آوردن مردم، تحریک احساسات 

جوانان و اقدامات خالف عرف و شرع.
۱۴ـ استفاده از فضای مجازی که به رغم اعتراض 
به بسته شــدن اینترنت همچنان از راه های دیگر 

ادامه داشت.
۱۵ـ اعتراف »برایان هــوک« رئیس کمیته ضد 
ایرانی آمریکا بر شکست برنامه ریزی دراز مدت؛

۱۶ـ اذعــان گروهک هــای ســلطنت طلبان بر 
سازماندهی اغتشاشات؛

۱۷ـ تصریح  »آیت الله مایــک« بر به کارگیری 
گروهک منافقین؛

۱۸ـ حمایت سریع و صریح دولتمردان آمریکا از 
حوادث؛

۱۹ـ آمادگــی بقایای داعش برای همپوشــانی و 
کمک به آشوبگران؛

۲۰ـ حمایت بی حســاب و کم سابقه رسانه های 
فارسی زبان غربی.

BB چرایی برپایی فتنه در ایران
پس از ناکامی آمریکا در اجرای برنامه های خود به 
منظور جلوگیری از برگزاری جشن چهل سالگی 
انقالب اســالمی و شکســت های پی در پی از 
جمهوری اسالمی در منطقه، رویکرد این کشور 
از مقابله مســتقیم، به تضعیــف جبهه مقاومت 
و سرگرم ســازی ایران به داخل تغییر کرد. آنچه 
غربی ها را در اجــرای این برنامه مصمم تر کرد، 

عبارت است از: 
۱ـ شکست های نظامی و حیثیتی مکرر آمریکا در 
سال جاری که در ماجرای پهپاد، آرامکو و جنگ 

کشتی ها رقم خورد. 
۲ـ اثبات پوشــالی بودن قدرت دفاعی آمریکا در 

دفاع از مراکز حساس منطقه؛
۳ـ شکست آمریکا در جنگ نیابتی سوریه و یمن؛
۴ـ ناتوانی غرب از دفــاع در برابر قدرت دفاعی 

ایران؛
۵ـ بی تأثیر شــدن سیاست فشــار حداکثری و 

تحریم های این کشور علیه ایران؛
۶ـ کاهش نقش عــراق در بی تأثیر کردن تحریم 

اقتصادی علیه کشورمان؛
۷ـ عدم تضعیف برگ برنده جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه از طریق تضعیف حزب الّله لبنان؛
۸ـ بازگشت جمهوری اســالمی به نقطه قبل از 

برجام در مسیر کاهش تعهدات هسته ای.

از دیگر ویژگی های 
فتنه نسبت به آشوب 

و بی نظمی، فضای 
غبارآلودی است که در آن 
بسیاری از عوام و خواص 

در تشخیص حق و باطل 
اشتباه می کنند. در ماجرای 

بنزین، از آنجا که بسیاری 
آن را کار خودسرانه دولت 

روحانی می دانستند، این 
اشتباه در حد وسیعی 
صورت می گرفت که 

سبب شد خیل عظیمی از 
نیروهای خودی به زمین 

بازی دشمن کشیده شدند. 
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برای تحلیل حــوادث اخیر پس از گرانی بنزین، 
توجه به بسترهای داخلی به تنهایی مبین موضوع 
نخواهــد بود؛ چرا کــه به گــواه تاریخ معاصر، 
بسترها و ضعف های داخلی زمینه ساز بوده اند تا 
عوامل خارجی با دخالت خود روندهای داخلی 
ایران را به ســود خود مدیریت کننــد. این امر با 
پیروزی انقالب اســالمی نمود بیشتری یافت و 
بارها کشورهای غربی، به ویژه آمریکا با استفاده 
از ضعف هــای داخلی، در جهــت مطامع خود 
اقداماتی کرده اند. فتنه ۸۸ و ۹۶ نمونه های اخیری 
هستند که ضعف اقتصادی در آنها بستری را فراهم 
کرده بود تا آمریکا به کمک آن به طرح ریزی نقشه 
برای پیگیری مقاصد شوم خود اقدام کند. باالخره 
نیز بستر نارضایتی از نحوه اجرای سهمیه بندی و 
قیمت جدید بنزین، تبدیل به فرصت برای اجرای 
نقشه های پیش بینی شده آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران شد.

راهبرد ترکیبی آمریکا 1
»مؤسسه رند« ۱طی گزارشــی در سال ۱۳۹۵ با 
اشــاره به محدودیت های ایــاالت متحده برای 
مواجهــه با برخی کشــورها از جمله جمهوری 
اسالمی ایران، اذعان کرد به دلیل ناتوانی آمریکا 
در استفاده از ابزار نظامی)ابزار سخت( و همچنین 
طوالنــی مدت بودن جنگ نــرم،  راهبرد اعمال 
فشــار به منزله راهبرد ســوم، بیش از دو راهبرد 

قبلی قابل پیگیری است.۲ گزارش این مؤسسه به 
عنوان اندیشکده ای تأثیرگذار بر سیاست خارجی 
ایــاالت متحده آمریکا از ســویی نشــان دهنده 
شکست راهبردهای گوناگونی است که در چهار 
دهه علیه انقالب اسالمی استفاده شده و از سوی 
دیگر حاکی از تمرکز سیاست مداران آمریکایی بر 
روش جدیدی است که هر دو راهبرد سخت و نرم 

را در خود داشته باشد.
با روی کار آمدن ترامــپ، آمریکا در مواجهه با 
جمهوری اســالمی ایران این رویکرد را در پیش 

گرفت و راهبرد جدید خــود را این گونه تعریف 
کرد: »فشار حداکثری و خرد کننده با استفاده از 
همه ابزارهای مادون جنگ، با هدف ایجاد تهدید 

موجودیتی«.
این راهبــرد را باید جنگ ترکیبــی آمریکا علیه 
اقتدار ملی و در جهت فرسایش مؤلفه های قدرت 
جمهوری اسالمی به حساب آورد. این راهبرد در 
واقع تجمیعی از ابزار و روش های راهبرد سخت 
و نرم است که در یک قالب جدید پی ریزی شده 

است. 

مصطفی برزکار
کارشناس سیاسی

شاهزاده تاریکی
در  مرکز عملیات ایران

مروری بر راهبرد آمریکا در ایجاد آشوب در ایران

با روی کار آمدن ترامپ، 
آمریکا در مواجهه با 
جمهوری اسامی ایران 
این رویکرد را در پیش 
گرفت و راهبرد جدید 
خود را این گونه تعریف 
کرد: »فشار حداکثری 
و خرد کننده با استفاده 
از همه ابزارهای مادون 
جنگ، با هدف ایجاد 
تهدید موجودیتی«.
این راهبرد را باید جنگ 
ترکیبی آمریکا علیه 
اقتدار ملی و در جهت 
فرسایش مؤلفه های قدرت 
جمهوری اسامی به 
حساب آورد. این راهبرد 
در واقع تجمیعی از ابزار و 
روش های راهبرد سخت و 
نرم است که در یک قالب 
جدید پی ریزی شده است.
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در حقیقت آنچه در سند مؤسسه رند و بعد از آن 
از سوی دولت ترامپ به عنوان قدرت اعمال فشار 
 )smart power(از آن یاد شده، قدرت هوشمند
اســت. این قدرت پاسخی به ناکامی هایی است 
که در مؤلفه های قدرت نرم و قدرت ســخت در 
گذار و گذر زمان تجربه شــده۳ و در واقع ترکیبی 

هوشمندانه از دو قدرت سخت و نرم است. 
در یــک ســوی این جنگ، شــاهد اســتفاده از 
روش های جنگ ســخت همچــون تحریم ها و 
اعمال فشــارهای اقتصادی هستیم که تبدیل به 
جنگی تمام عیار با مرکزیت وزارت خزانه داری 
آمریکا شده است. در سوی دیگر نیز شاهد جنگ 
رســانه ای دشــمن علیه ملت ایران با مرکزیت 

سازمان سیا هستیم.

۲ نقشه راه راهبرد فشار حداکثری
۲-۱- فشار حداکثری برای محصور کردن ایران 
در مرزهای داخلی: مریــم رجوی در کنفرانس 
منافقین در پاریس نقش خود را در راستای فشار بر 
ایران این گونه تعریف می کند که مهم ترین کاری 

که ما باید بکنیم این است که:
ـ باید به اندازه ای برای ایران بحران ایجاد کنیم تا 

در داخل مرزهای خودش محصور شود.
ـ جلوگیری از ایرانیزه شدن منطقه خاورمیانه.

ـ جلوگیری از تصاحب خاورمیانه پساداعش از 
سوی ایران. 

ـ جلوگیری از بســت جریان مقاومت تا سواحل 
مدیترانه و مرزهای سرزمین های اشغالی. 

ـ جلوگیری از ایجاد ارتش چند ملیتی مقاومت که 
دارای اتاق کنترل فرمان واحد است. 

ـ جلوگیری از ایجاد یک کریدور زمینی از ایران تا 
سواحل مدیترانه۴.

۲-۲- تولید نارضایتی در داخل کشور: »برایان 
هوک« نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران 
و مشاور ارشد سیاسی وزارت خارجه این کشور، 
طی ســخنرانی در مرکز مطالعــات راهبردی و 
بین المللی csic با اذعان بر اینکه اقدامات آمریکا 
برای همراه کــردن مردم ایران با خــود و ایجاد 
نارضایتی از نظام است، گفت: »ما پنج پلت فورم 
به زبان فارســی داریم که همه بسیار فعال هستند 
و هر روز با بســیاری از ایرانی هــا ارتباط داریم. 
یک دفتــر منطقه ای برای ارتباط بــا ایرانی ها در 
دبی نیــز ایجــاد کرده ایم.« ســپس »هوک« با 
شمردن اقدامات آمریکا برای ایجاد تردید و تولید 
نارضایتی در ایــران می افزاید، مردم ایران در این 

مورد تصمیم خواهند گرفت!۵
۲-۳- ایجاد آشــوب های سراســری در بســتر 

نارضایتی
۲ـ۴ـ  مجبور شدن نظام به مذاکره و دادن امتیاز به 

آمریکا )تغییر رفتار(
۲-۵- تضعیف نظام با ادامه روند فشــار، حتی 

پس از دادن امتیاز از سوی ایران تا فروپاشی

مأموریت آشوب در ایران! ۳
نقطه حســاس و بسیار مهم برای آمریکایی ها در 
راهبرد فشــار حداکثری، ایجاد آشوب در ایران 

است؛ یعنی تمام اقدامات و فشار حداکثری باید 
به آشوب در کشور تبدیل شود؛ بنابراین این مسئله 
برای آمریکایی ها بسیار مهم است؛ پس اقدام به 
راه اندازی بخشی در سازمان ســیا با نام »مرکز 
عملیات ایران«۶ کردنــد که علنًا هدف آن ایجاد 

آشوب در ایران است. 
ریاست این مرکز به جاسوس باتجربه آمریکایی 
بــه نام »مایکل دی  آندریا« ملقب به »شــاهزاده 
تاریکی« واگذار شــد که بیش از ۲۰ سال سابقه 
حضور در غرب آســیا را داشــته و در بسیاری از 
عملیات های جاسوســی و تروریســتی آمریکا، 
مانند ترور عماد مغنیه در این منطقه تأثیرگذار بوده 

است.۷
»رابرت ایتینگ« از مقام های پیشین سیا، در مورد 
انتصــاب »دی آندریا« گفت: »مایکل دی آندریا 
رئیس ایــن مرکز، که در برنامه پهپادی ســیا در 
خاورمیانه درگیــر بوده  اســت، می تواند برنامه 

تهاجمی هوشمندانه علیه ایران تدارک ببیند.«۸

دستور کار مرکز عملیات ایران  4
۴-۱- ایجاد ارتش ســایبری برای فضاســازی 
در ایران: آمریکایی ها برای بسترســازی فتنه در 
فضــای مجازی نزدیک  ترین گروه هــا به خود را 
ســازماندهی می کنند تا از طریق آنها زمینه های 
ایجاد آشوب را فراهم کنند. از این میان می توان 
به سازماندهی ۵ هزار منافق در کشور آلبانی اشاره 
کرد که به صورت مداوم سعی در ایجاد تردید و به 

طور کلی بسترسازی بحران و آشوب دارند.
»حسین حیرانی« عضو جدا شــده از گروهک 

»برایان هوک« نماینده 
ویژه ایاالت متحده در 

امور ایران و مشاور ارشد 
سیاسی وزارت خارجه این 

کشور، طی سخنرانی در 
مرکز مطالعات راهبردی 

و بین المللی csic با 
اذعان بر اینکه اقدامات 

آمریکا برای همراه کردن 
مردم ایران با خود و ایجاد 

نارضایتی از نظام است، 
گفت: »ما پنج پلت فورم به 

زبان فارسی داریم که همه 
بسیار فعال هستند و هر 

روز با بسیاری از ایرانی ها 
ارتباط داریم. یک دفتر 

منطقه ای برای ارتباط با 
ایرانی ها در دبی نیز ایجاد 

کرده ایم.«

»مایکل دی  آندریا« ملقب به »شاهزاده تاریکی« که بیش از 
۲۰ سال سابقه حضور در غرب آسیا را داشته و در بسیاری 
از عملیات های جاسوسی و تروریستی آمریکا، مانند ترور 
عماد مغنیه در این منطقه تأثیرگذار بوده است   واشنگتن 
پست به نقل از همکاران او نوشته است در اتاق او مهر یا 
سجاده ای برای نماز خواندن وجود ندارد اما بارها در دست 
او تسبیح دیده شده است!
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منافقیــن، در مصاحبــه ای تلویزیونی با شــبکه 
بی بی سی فارسی به افشاگری در مورد فعالیت های 
ســایبری این گروهک تروریستی تحت حمایت 
غــرب در فضای مجــازی، به ویژه شــبکه  های 
اجتماعی پرداخت. وی با اشاره به برنامه فعالیتی 
خود و سایر اعضای این گروهک گفت: »هر فرد 
در این گروهک بسته به سطح دانش خود از فضای 
مجازی و آشــنایی با زبان های متفاوت چندین 
حساب کاربری متفاوت در شبکه  های اجتماعی 
برای خود داشت. افراد طبق برنامه ای که هر روز 
صبح از بخش سیاســی گروهک اعالم می شد، 
فعالیت های مشــخصی مانند الیک و ریتوئیت 
کردن توئیت های »مریم رجوی« )ســرکرده این 
گروهک تروریســتی(، ایجاد شایعه و... را انجام 

می دادند.« 
۴-۲- جذب اراذل و اوباش در داخل کشور برای 
ایجاد خرابکاری: مأموریت دیگر مرکز عملیات 
ایران، جذب اراذل و اوباش در شهرســتان های 
گوناگون است تا از طریق آنها اقدامات خرابکارانه 
خود را پیگیری کنند. مصاحبه با دو لیدر دستگیر 
شده در شیراز و اعترافات آنها درباره نحوه ارتباط 
بــا عوامل خارجــی، نشــان دهنده برنامه ریزی 
برای ایجاد خرابکاری و بحران ســازی در داخل 
کشور اســت. وعده زندگی در خارج از کشور و 
پرداخت های گوناگون این افراد را ســازماندهی 
کرده تا در صورت بروز هرگونه بســتر داخلی در 
فرصت مقتضی وارد عمل شــوند. بر این اساس 
فهرســتی از اقدامات برای این افراد تعریف شده 
بود که بایــد مطابق آن عمل می شــد. این افراد 
اعتراف کردند که مأموریت در سطح شهر و محله 
به محله در همان ساعات اولیه بعد از سهمیه بندی 

بنزین به صورت زیر اعالم شد:
ـ مسدود کردن معابر اصلی و تالش برای ایجاد 

تجمع؛ 

ـ شناسایی نیروهای امنیتی و درگیری با آنها برای 
متشنج شدن اوضاع؛

ـ شعارهای ضد نظام و مسئوالن؛ 
ـ حمله به اماکن عمومی و تخریب آنها؛ 

ـ ارسال فیلم و عکس از حمله به اماکن عمومی 
و تخریب آنها؛  

ـ حمله به مردم عادی برای کشته سازی.
مرکز عملیات ایران در سازمان سیا، بیش از یک 
سال و نیم است که مأموریت خود را با همکاری 
برخــی کشــورهای اروپایی از جمله فرانســه، 
انگلیس و آلمان و پول کشورهای مرتجع منطقه 
پیگیری کرده و با اعالم سهمیه بندی جدید بنزین و 
نارضایتی مردم از نحوه اجرای آن، عوامل خیابانی 
این گروه وارد عمل شده و خسارات فراوانی را به 

اموال عمومی وارد کردند.
»دنیل مک آدامز« مدیرعامل اندیشکده آمریکایی 
»ران پــال« روز سه شــنبه گفــت: »ناآرامی ها و 
آشــوب های اخیــر در ایران صرفــًا اعتراضاتی 
ناشــی از افزایش قیمت ســوخت نیست، بلکه 
آشوب هایی اســت که از الگوهای آشنای آژانس 

مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( پیروی می کند.«
مشــاور »ران پال« سناتور ســابق آمریکایی، در 
ادامه این مصاحبه با اشاره به سوابق »دی آندریا« 
در نقض حقوق بشــر و راه انداختن ناآرامی در 
کشــورهای گوناگون، گفت: »اینها الگوهایی از 
روند بی ثبات سازی اســت که شاهد هستیم؛ از 
هنگ کنگ گرفته تا اوکرایــن و ایران. همه اینها 
از یک الگوی مشــابه پیروی می کنند. این تالش 

دیگری برای سرنگون کردن یک دولت است.«
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سیا چطور 
می تواند در ایران ناآرامی و اغتشاش به راه بیندازد، 
سیا را در چنین اقداماتی مجرب توصیف کرد و 
گفت: »آنها با افرادی که در ایران زندگی می کنند، 

همکاری می کنند.«

پی نوشت ها:
۱ - مؤسســه »رند« )Rand( یکی از موثرترین 
مراکــز تحقیقاتــی در حــوزه سیاســتگذاری 
و تصمیم گیــری کاخ ســفید و حتــی مافیــای 
تجارت جهانی )صهیونیســم بین الملل( است. 
این مؤسســه، تحقیقات پژوهشــی خــود را در 
موضوعاتی چون مؤلفه های امنیت ملی آمریکا، 
بین المللی،  امور  سیاســت خارجی، بررســی 
جهانی ســازی و دموکراسی، مســائل حقوقی، 
تجارت و ســرمایه گذاری اقتصــادی و اقتصاد 

جهانی متمرکز کرده است.
۲-  مؤسســه رند، قدرت اعمال فشار)رویارویی 
آمریــکا با قدرت هــای متخاصم بــدون نیاز به 
جنگ(، ترجمه انتشــارات خبرگــزاری فارس، 

۱۳۹۷: تهران.
۳- ارسالن قربانی و دیگران، »قدرت هوشمند؛ 
تحــول نوین قــدرت در عصر جهانی شــدن«، 
فصلنامه روابط خارجی، ســال ســوم، شــماره 

چهارم،  زمستان ۱۳۹۰، ص ۱۳۸.
۴-  سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس منافقین، 

ژوئیه ۲۰۱۷ پاریس.
 ،csis ۵- مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی
ایران یک ســال بعد )نگاهی به گذشــته و آینده 
سیاســت های دولت ترامپ(« ترجمه معاونت 

آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس ، ۱۳۹۸.
.Iran Mission Center -۶

۷- نشریه نیویورک تایمز، مایک، مسئول جدید بخش 
 ,۲ June ،ایران در سیا/ پیام آن برای تهران چیست؟

.www.nytimes.com :۲۰۱۷ در آدرس اینترنتی
۸- همان.

۹- پایگاه صدا و ســیمای مرکــز فارس ، فریب 
خوردگان اغتشــاش)مصاحبه با دو تن از فریب 
www. . :خوردگان اغتشاشات شــیراز(، آدرس

farsirib.ir

مؤسسه »رند« )Rand( یکی از موثرترین مراکز تحقیقاتی در حوزه 
سیاستگذاری و تصمیم گیری کاخ سفید و حتی مافیای تجارت جهانی 

)صهیونیسم بین الملل( است. این مؤسسه، تحقیقات پژوهشی خود را در 
موضوعاتی چون مؤلفه های امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی، بررسی 

امور بین المللی، جهانی سازی و دموکراسی، مسائل حقوقی، تجارت و 
سرمایه گذاری اقتصادی و اقتصاد جهانی متمرکز کرده است.

مأموریت دیگر مرکز 
عملیات ایران، جذب 
اراذل و اوباش در 
شهرستان های گوناگون 
است تا از طریق آنها 
اقدامات خرابکارانه خود 
را پیگیری کنند. مصاحبه 
با دو لیدر دستگیر شده 
در شیراز و اعترافات 
آنها درباره نحوه ارتباط 
با عوامل خارجی، 
نشان دهنده برنامه ریزی 
برای ایجاد خرابکاری 
و بحران سازی در داخل 
کشور است. 
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محور شرارت

BBچرا آشوب در ایران؟
اگرچه متغیرهای داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد 
سبب ایجاد نارضایتی هایی در توده مردم نسبت 
بــه عملکرد دولت شــده بود، بــا هدف گذاری 
درســت در حوزه اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۹۸ 
با وجود تحریم های اقتصادی از ســوی آمریکا، 
روند رشــد اقتصــادی ایران براســاس گزارش 
نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول گرایشــی مثبت داشت. کاهش 
التهابات و بی ثباتی های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در 
بازارهــای ایران را می توان شــاهدی بر این ادعا 
دانست. در کنار این شرایط رو به بهبود اقتصادی، 
 در عرصه سیاست خارجی نیز جمهوری اسالمی 
ایران بر اســاس ســه اصل عــزت،  حکمت و 
مصلحت، با در پیش گرفتــن راهبرد مقاومت،  
بــا توجه به بدعهدی های طــرف مقابل آمریکا، 
 انگلیــس،  فرانســه و آلمان(، سیاســت کاهش 
تعهــدات برجامی را با محوریت بازگشــت به 
فعالیت های هسته ای قبل از توافق در پیش گرفت. 
حرکت توأمان در مســیر رشد اقتصادی با وجود 
تحریم ها و مقاومت در قبال بدعهدی  طرف های 
مقابل در برجام و دســتاوردهای منطقه ای طرف 

دیگر، موضوعاتی بودند کــه بی تردید مخالفان 
بزرگی داشــتند. آمریکا به منزله محور هدایت و 
فرماندهی هرگونه ایجاد ناامنــی در ایران که در 
چهار دهه گذشــته همواره از هــر فرصتی برای 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی استفاده می کند، 
در صدر این مخالفان قرار دارد. مرور گزاره های 
مهم در چند ماه گذشته می تواند این ادعا را ثابت 
کند. گنجاندن ایران در فهرست اختصاص بودجه 
از سوی آمریکا برای ایجاد ناامنی در سال ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ گزاره ای است که نباید به سادگی از آن 
گذشــت. در همین راستا »دیوید شنکر«  دستیار 
وزیر خارجــه آمریکا در امور خــاور نزدیک، ۸ 
آبــان ماه ۱۳۹۸ از اختصاص بخشــی از بودجه 
ســال مالی ۲۰۲۰ آمریکا در بخش کمک های 
خارجی »بــرای مقابله با نفوذ ایــران در منطقه 
خاورمیانه و کمک به متحدان واشنگتن در خنثی 
کردن این نفــوذ در لبنان،  عراق و یمن« صحبت 
کرد. همچنین پیش تر اندیشــکده های بنیاد دفاع 
از دموکراسی و اندیشــکده هریتیج به منزله دو 
بال اصلی تصمیم گیــری دولت ترامپ در حوزه 
سیاست خارجی، از تشــدید فشار اقتصادی به 
ایران برای ایجاد نارضایتی و آشوب گزارش های 

متعددی را منتشر کرده اند؛ به همین دلیل با بروز 
آشــوب در برخی نقاط ایران،  »مارک دوبوویتز« 
 مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از اولین کسانی 
بــود که بــا انتشــار توئیتی، ضمــن حمایت از 
اعتراضات ایران از مدیر توئیتر خواست دسترسی 
مقامات ایرانی به توئیتر را به دلیل بستن اینترنت  

مسدود کند.
»تام کاتن«  عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا، که 
رویکردی کاماًل ضد ایرانی داشته و نقش بسزایی 
در شــکل گیری کارزار فشــار حداکثری علیه 
ایران دارد، در توئیتــی در واکنش به اعتراضات 
ایران می نویســد: »مــردم ایــران از اینکه رژیم 
خواسته های بنیادین  شان را نادیده گرفته و هم زمان 
مبالغ هنگفتی را برای تروریســت ها در سراسر 
خاورمیانه می فرستد،  به تنگ آمده اند. ما باید در 
کنار معترضان دلیری که خواهان پاســخگو قرار 

دادن آیت الله ها هستند، بایستیم.«
از سوی دیگر مؤسسه صهیونیستی اورشلیم ۱۳ 
آبان ماه ۱۳۹۸ در گزارشــی تفصیلی به معرفی 
گروه های مخالف مسلح ایران)منافقین، کومله، 
پژاک، االحوازی هــا و جیش  العدال( می پردازد 
و می  نویســد: »در دوره پیش  رو،  افزایش مداوم 

 »دیوید شنکر«  دستیار 
وزیر خارجه آمریکا در 

امور خاور نزدیک، 8 آبان 
ماه 1۳۹8 از اختصاص 

بخشی از بودجه سال 
مالی ۲۰۲۰ آمریکا در 

بخش کمک های خارجی 
»برای مقابله با نفوذ ایران 

در منطقه خاورمیانه و 
کمک به متحدان واشنگتن 

در خنثی کردن این نفوذ 
در لبنان،  عراق و یمن« 

صحبت کرد.

تصمیم شورای عالی اقتصاد در مورد طرح جدید مدیریت مصرف سوخت سبب ایجاد التهاب اجتماعی در کشور شده و این مسئله با 
حمایت های جریان های ضد انقاب و آمریکا روبه رو شده است. بررسی مدل انتشار التهاب در کشور شباهت های بسیاری به اغتشاشات 
»دی ماه 1۳۹6« داشت؛ بنابراین الگوهایی مانند تخریب اموال عمومی،  ضریب خشونت باال، فراگیری )از کان شهر تا شهرستان های 
کوچک(، معیشت محور بودن و چندین الگوی تحلیل در مورد التهابات پیش آمده با موضوعیت »بنزین« قابل مشاهده بود. در گزارش 
زیر، پس از اشاره ای کوتاه به نقشه آمریکا و ایادی آن برای ایجاد آشوب در ایران،  به عوامل گوناگون سیاسی ـ  امنیتی، اقتصادی،  اجتماعی 
و در نهایت حوزه منطقه ای و بین المللی وقایع و پیامدهای این موضوع خواهیم پرداخت. بررسی روند اتفاقات و رصد دقیق اغتشاشات 

نقطه ای در شهرهای گوناگون کشور را می توان در مؤلفه های زیر بررسی کرد.

رویکردهای آمریکا برای ناامن کردن ایران
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فعالیت های مسلحانه  در کنار تداوم اعتراضات غیر 
خشونت آمیز در سطوح پایین محتمل تر است.«

این گزاره ها نشــان می دهد آمریکا و ایادی آن منتظر 
فرصتی برای ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران بیشتر 
از هــر زمان دیگری بودند؛ زیرا همه سیاســت های 
آنها ذیل راهبرد »فشار حداکثری« از تحریم گرفته تا 
ایجاد ناامنی در مرزهای ایران شکست خورده است. 
این موضوع را می توان در اظهارات ســفیر انگلیس 
در تهران مشــاهده کرد که گفته بود باید با تشــدید 
فشارهای بین المللی به ایران،  اعتراضات داخلی در 
ایــران را با کلیدواژه ناکارآمدی و تحقیر حاکمیت و 
نهادهای انقالبی در دستور کار قرار بدهیم؛ به همین 
دلیل،  بهره گیری از برخی نارضایتی های اجتماعی و 
اقتصادی در ایران، که می توانست با تصمیمی اشتباه 
از ســوی مجریان که همان »اجرای سهمیه بندی و 
گران کردن بنزین« در بهره کنونی همراه باشــد، کم 
هزینه ترین و سهل الوصول ترین گزینه برای آنها بود تا 
موج شکل گرفته برای اعتراض را به سوی اغتشاش و 
ناآرامی به کمک گروه های ضد انقالب هدایت کند. 

می تــوان  ایجــاد بســترهای ذهنــی برای تســری 
ناآرامی های لبنــان و عراق به ایــران را، که در چند 
هفته گذشته با خواســته های اقتصادی شروع، ولی 
با اســتعفای نخست وزیر در لبنان و حرکت به سوی 
اصالح سیاســت ها و قانون اساسی در عراق همراه 
بود، در شــکل گیری اعتراضــات در ایران که حتی 
می تواند برنامه ریزی شــده و هدفمند باشــد  نادیده 

گرفت.

BBرویکردها
حوادث اخیر با رویکرد سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی، منطقه ای و بین المللی قابل پرداختن است:

کلید زدن جنبش گرســنگان: جز به آتش کشیدن 
ادوات شهری مانند سطل های زباله، تخریب چراغ 
راهنمایی و رانندگی، تابلوهای انتظامی و نظامی، به 
آتش کشیدن بانک ها و غارت دستگاه های خودپرداز 
در کنار اماکن دولتی،  کیوســک های نیروی انتظامی 
و از بیــن بردن تابلو و بنرهایی با محتوای حاکمیتی، 
اخباری مبنی بر هجوم مردم به برخی فروشگاه های 
عرضه مواد غذایی نیز به گوش می رسد. مجریان شبکه 
»ایران اینترنشــنال« در برنامه های گفت وگو محور 
خود سعی بر القای اصطالح »جنبش گرسنگان« را 
داشــته و از این حیث غارت فروشگاه های یاد شده و 

تخریب اموال عمومی را تحلیل می کردند.
حضــور جریان های ضد انقاب بــا تمام توان: 
پس از انتشار نخســتین بیانیه ضد انقالب از طریق 

»فرح پهلــوی«، »رضا پهلوی« در پیــام صوتی از 
اغتشاشگران حمایت کرده و تلویحًا خواستار نظارت 
ســازمان های بین المللی بر برخوردهای جمهوری 
اسالمی شده است. تمام شبکه های تلویزیونی ضد 
انقالب در پوششــی یکپارچه و متوالــی این بیانیه 
را به همراه ویدئوهای ارســالی در مورد شــعارهای 
سلطنت طلبانه اغتشاشگران پخش کرده و همچنین با 
نمایندگان برانداز »فرشگرد« نیز مصاحبه داشتند. به 
جز حمایت خاندان پهلوی و سلطنت طلبان، منافقان 
با محوریت »مریم رجوی« به حمایت از اغتشاشات 
به صورت گسترده پرداخته اند. همچنین گروه هایی 
با عناوین حزب مشــروطه ایران، حزب چپ ایران 
و جبهــه ملی ایران با انتشــار بیانیــه ای جداگانه از 
اغتشاشات حمایت کردند. »حسن شریعتمداری«  
دبیر کل شــورای مدیریــت گــذار، در مصاحبه با 
تلویزیون »ایران اینترنشنال«  از سازمان ملل و آمریکا 
خواســت تا در موضوع اغتشاشات دخالت کنند و 
خود از دعوت مردم به اعتصابات سراســری سخن 
گفت. وی از ایرانیان مقیم اروپا،  حاشیه خلیج فارس 
و آمریکا خواست با پرداخت مبالغی، از مردمی که 
در اعتصابات شرکت کرده اند حمایت کنند تا دچار 

فشار مالی نشوند.
اســتعفای نماینــدگان مجلــس و اســتیضاح 
رئیس جمهور: استعفای دو نماینده شناخته شده میان 
مردم )محمود صادقی و  پروانه سلحشــوری( سبب 
شــد تا این تصور به وجود بیاید که شاید اعتراضات 
مردم در آینده رنگ و بوی جناحی و سیاسی بگیرد. 
تحلیل حرکت اخیر دو نماینده رادیکال اصالح طلب 
با توجه به نزدیک بــودن انتخابات مجلس یازدهم 
نشان می دهد حتی اگر این اقدام نمایندگان باشد، به 
نظر می رسد آنها اهداف کالن تری را دنبال می کند؛ 
زیرا بــا در نظر گرفتن احتمــال رد صالحیت خود 
ســعی دارند به تهییج افکار عمومی مردم پایتخت 
بپردازنــد. همچنیــن برخــی اخبــار از کلید زدن 
استیضاح رئیس جمهور با محوریت »حجت االسالم 
ذوالنوری«  رئیس کمیسیون امنیت ملی خبر می داد که 

البته پس از مدتی فروکش کرد.
استفاده از شبکه های پیام رسان میان اغتشاشگران: 
با توجه به مســدود شدن دسترســی کاربران ایرانی 
به تلگرام، اینســتاگرام و واتســاپ، اغتشاشــگران 
نرم افزارهــای همچون فایرچت، ایر دراپ، بلوتوث 
چت، بریجفی و  وای فای ُتلک)که نیازمند شــبکه 
جهانــی اطالعات نیســتند( را برای ایجاد شــبکه 
ارتباطی میان خود با اســتفاده از تجربه ناآرامی های 

لبنان،  عراق و هنگ کنگ تبلیغ کردند.

»تام کاتن«  عضو 
جمهوری خواه کنگره 
آمریکامی نویسد: »مردم ایران 
از اینکه رژیم خواسته های 
بنیادین  شان را نادیده گرفته 
و هم زمان مبالغ هنگفتی را 
برای تروریست ها در سراسر 
خاورمیانه می فرستد،  به 
تنگ آمده اند. ما باید در کنار 
معترضان دلیری که خواهان 
پاسخگو قرار دادن آیت الله ها 
هستند، بایستیم.«
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مواضع خصمانه
و کینه های آشکار شده

بررسی اظهار نظرات مقامات غربی در حمایت از آشوبگران

خصمانــه  مواضــع  و  بغض آلــود  ســخنان 
شخصیت های سیاسی غربی در چند روز گذشته، 
بار دیگر عمق کینه و نفــرت آنان از ملت بزرگ 
ایران و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران را 

آشکار کرد.
حدود یک ســال است که روزهای شنبه هر هفته 
در فرانسه آشوب و اغتشــاش است، اما انگار نه 
انگار که اتفاقی رخ می دهد، این در حالی است 
که همه دشــمنان منتظر کوچک ترین تحرک در 
داخل کشور اسالمی ایران هستند تا به نوعی علم 
دادخواهی به دست گرفته و »وا حقوق بشرا« را 

فریاد بزنند.
در روزهای پایانی آبان ماه امسال بار دیگر چهره 
خبیث دشمنان ظاهر شــد و آنها با مطالبه گری 
مردم در پی افزایش قیمت سوخت سوار بر موج 
اعتراضات شدند. دشمنان نظام با افکار احمقانه 
خود می پنداشــتند که کار نظام تمام اســت و به 
تعبیری از هول حلیم خــود را به دیگ انداختند 
و بغض و کینه خــود را در همین چند روز کوتاه 

نشان دادند. 
در ادامه نمونه ای از سخنان مقامات سیاسی غرب 

را در طول فقط چند روز اغتشاش می آوریم:

1 باس بلدر، نماینده پارلمان اروپا:
 چهارشــنبه هفتــه آینــده پارلمــان اروپــا در 
استراســبورگ درباره جنبش هــای اعتراضی در 
لبنان، عــراق و ایران بحث خواهــد کرد. همه 
جنبش هــای اعتراضی واقعیت، غیرانســانی و 
تجاوزکارانه/ ســرکوبگرانه جمهوری اســالمی 
ایــران را به معرض نمایش گذاشــتند. ما منتظر 
یک صدای قوی و انسانی از جانب پارلمان اروپا 

هستیم!

۲ جو لیبرمن:
 گفــت: من فکر می کنم باید فشــار اقتصادی را 
روی نظام ایران حفظ کرد و امیدوارم اروپایی ها 
هم در کارزار فشار حداکثری اقتصادی به آمریکا 
ملحق شوند و در نهایت آخوندها که ایران را اداره 
می کنند، مجبور خواهند شد تصمیم بگیرند که یا 
برگردند و یک توافق اتمی بهتری را امضا کنند یا 
اینکه با قیام مردم مواجه شوند؛ قیامی که آنها را از 

قدرت بیرون خواهد راند.

۳ کاندیس برگن، پارلمان کانادا:
جهان نظاره گر است که مردم ایران علیه یک نظام 

خشن، در جســت وجوی آزادی، قیام کرده و از 
خود دفاع می کنند. من کاماًل از تالش های مردم 
ایران پشــتیبانی کرده و افتخار می کنم که در کنار 

آنها هستم.

برایان هوک: 4
رهبر ایران مردم ایران را »اشرار« خوانده است. 
او به طور واقعی دارد نظــام خودش را توصیف 
می کند و نــه آن ایرانی های شــجاع را که دارند 
صــدای خود را برای اعتراض بــه اعمال او بلند 
می کنند. او در جایی دیگر می گوید: من معتقدم 
آنچه مردم ایران را ابتدا به خیابان آورد، »افزایش 
قیمت بنزین« بود؛ اما اعتراضات هم  اکنون به یک 
جنبش ضد نظام تبدیل شده است. مردم ایران از 
نظام دزدساالر خسته شده اند و دولت ایران سبب 
سرخوردگی مردم خود شــده است. ما به آزادی 
دسترسی به اینترنت اعتقاد داریم. اگر آزاد کردن 
آن به آســانی یک کلید زدن بود، حتمًا این کار را 
می کردیم؛ اما برقراری آن امر دشواری است. به 
هرحال تالش داریم راه حل هایی برای مقابله با آن 
پیدا کنیم تا بتوانیم این ممنوعیتی را که نظام ایران 
اعمال کرده، دور بزنیم. برایان هوک، نماینده ویژه 
دولــت آمریکا در امور ایــران در وزارت خارجه 
در مصاحبه با العربیه: نظام ایــران مردم خود را 

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

جو لیبرمن در مصاحبه 
با فاکس نیوز گفت: من 

فکر می کنم باید فشار 
اقتصادی را روی نظام 

ایران حفظ کرد و امیدوارم 
اروپایی ها هم در کارزار 

فشار حداکثری اقتصادی 
به آمریکا ملحق شوند و در 

نهایت آخوندها که ایران 
را اداره می کنند، مجبور 

خواهند شد تصمیم 
بگیرند که یا برگردند و 

یک توافق اتمی بهتری را 
امضا کنند یا اینکه با قیام 

مردم مواجه شوند؛ قیامی 
که آنها را از قدرت بیرون 

خواهد راند.
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می کشد. مردم ایران زندگی بهتری می خواهند. 
این تظاهراتی است که سراسر کشور را فرا گرفته 
و بسا بزرگ تر از تظاهرات در سال های ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ است که معنای بسیاری دارد. مردم ایران 
می بینند ثروت های شان در لبنان، بغداد، دمشق 
و صنعا هدر می رود. آنها می خواهند در مســیر 
بهتری خرج شــود، از این رو می بینیم که هزاران 
تن به تظاهرات می پیوندند. ما در کنار مردم ایران 
ایستاده  و می ایستیم؛ آنها مستحق حکومت بهتری 

هستند.

آندره شاسین: 5
نماینده مجلس ملی فرانسه گفت: نباید به نظام 
استبدادی ایران اجازه این خشونت باورنکردنی 

را داد.

6 اتحادیه اروپا:
روز پنج شــنبه ۳۰ آبــان ۱۳۹۸ اتحادیه اروپا در 
بروکسل از نظام ایران خواست تا حق آزادی بیان 
را رعایت کند و مانع هرگونه خشونت در برخورد 
با اعتراضاتی شود که این روزها کشور را لرزانده و 

باعث کشته شدن چندین نفر شده است.

مایا کوجیانچیچ: 7
ما انتظــار داریم نیروهای امنیتــی ایران حداکثر 
خویشتن داری را در برخورد با اعتراضات داشته 
باشند و معترضان نیز مســالمت آمیز تظاهرات 
کنند. هر گونه خشونتی غیر قابل  قبول است و حق 

آزادی بیان و اجتماع باید تضمین شــود. اتحادیه 
اروپا از مقامات ایرانی انتظار دارد ارتباطات را بار 
دیگر وصل کند و به قطعی تفریبًا کامل اینترنت که 

از اواخر هفته اعمال کرده، پایان دهد.

8 ولید فارس:
در گذشته نوشــته بودم اگر انقالب های لبنان و 
عراق برای چند هفته تداوم پیدا کند، شعله های 
آن به ایران می رســد و اکنون چنین می نماید. 
تأثیر جنبش هــای مردمی عــراق و لبنان، در 
رویدادهای جاری ایران، کاماًل آشکار و روشن 
است. واشنگتن موضع گیری قاطع خود را برای 
حمایت از اعتراضات مردمــی در خاورمیانه 
اعالم خواهد کرد. در غیر این صورت، ایاالت 
متحده، دیگر چنین فرصت مناسبی را نخواهد 
یافت تا بتواند از توســعه طلبی های نظام ایران 
جلوگیری کند و خاورمیانه را از بحران کنونی 

نجات دهد.

اندرو شیر: ۹
رهبر محافظه کاران و اپوزیســیون کانادا در ۳۰ 
آبان: محافظه کاران در همبستگی با مردم ایران 
هستند که به نحوی شجاعانه با دولت استبدادی 
خودشــان مبارزه می کنند. من کماکان به ترودو 
]نخســت وزیر کانادا[ فراخوان می دهم که سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی را به عنوان یک نهاد 
تروریســتی لیســت گذاری کند و تحریم های 
ماگنیتســکی را به ناقضان حقوق بشر در ایران 

اعمال کند.

برد شرمن، عضو کنگره آمریکا: 1۰
 نظام ایران باید کشتار را متوقف کند و به مسدود 
کردن ارتباطات خاتمــه دهد. احتمااًل ۲۰۰ نفر 
کشــته و هزاران مجروح و دستگیر شده اند و در 
ادامه اعتراضات ایران حداقل برای پنج روز هیچ 
اینترنتی وجود ندارد. این پذیرفته نیســت. نظام 
ایران باید به مسدود کردن کامل ارتباطات خاتمه 

داده و کشتار را همین اآلن متوقف کند.

مورگان اورتگاس: 11
ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا خطاب به 
مردم ایــران: اعتراضات در ایــران را از نزدیک 
دنبال می کنیم. با وجود بســته شــدن بی سابقه 
اینترنت، ایرانی ها موفق شــدند اسناد ویدئویی 
از بی رحمی ها را به جهانیان برســانند! ما شما را 
می بینیم و شما را می شنویم و همان طور که وزیر 

پمپئو اظهار داشت، آمریکا با شماست.

1۲ وزارت خارجه آلمان :
بیانیه وزارت خارجه آلمان فدرال درباره وضعیت 
در ایــران در پایــگاه وزارت خارجه آلمان: یک 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان فدرال بیانیه ای را 
درباره وضعیت ایران صادر کرد: »ما از گزارشات 
در مورد بیش از ۱۰۰ کشــته شوکه شدیم و رفتار 
بی تناســب نیروهــای امنیتی ایــران را محکوم 
می کنیم. حق اعتراض مسالمت آمیز باید رعایت 
شود. مردم ایران باید اجازه داشته باشند نارضایتی 
خود از تحوالت سیاسی و اقتصادی را نشان دهند 

مایک پنس جو لیبرمن تیم کین

مایا کوجیانچیچ: ما انتظار 
داریم نیروهای امنیتی ایران 
حداکثر خویشتن داری را 
در برخورد با اعتراضات 
داشته باشند و معترضان 
نیز مسالمت آمیز تظاهرات 
کنند. هر گونه خشونتی 
غیر قابل  قبول است و حق 
آزادی بیان و اجتماع باید 
تضمین شود. اتحادیه 
اروپا از مقامات ایرانی 
انتظار دارد ارتباطات را بار 
دیگر وصل کند و به قطعی 
تفریبًا کامل اینترنت که از 
اواخر هفته اعمال کرده، 
پایان دهد.
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و نظرات خودشان را آزادانه و مسالمت آمیز بیان 
کنند. ما از نیروهای امنیتی ایران می خواهیم که 
حداکثر خویشتن داری ممکن را به خرج بدهند. 
عالوه بر این، ما انتظار داریم ســران ایران بسته 

بودن اینترنت را کاماًل رفع کنند.«

1۳ سناتور ران جانسون:
رئیــس کمیته امنیت داخلی ایــاالت متحده و 
عضو کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا: به 
پیگیری تظاهرات مردم ایــران ادامه می دهیم. 
ایاالت متحده خشــونت مرتکب شده از سوی 
نظام ایران علیه تظاهرکنندگان مســالمت آمیز 
را محکوم می کنــد. جهان در حال نظاره کردن 

است.

خودورکوفسکی: 14
 مشــاور ارشــد روابط عمومی وزارت خارجه 
آمریکا: هم اکنون صد ســاعت از زمانی که نظام 
ایــران اینترنت را قطع کرد، گذشــته اســت. با 
گذشت هر ثانیه و هر ایرانی بی گناهی که کشته، 
مجــروح، زندانی یا از حق بنیادیــن آزادی بیان 
محروم می شود، دولت ایران مشروعیت خود را 

از دست می دهد.

مایک پنس: 15
معاون رئیس جمهوری ایاالت متحده: در حالی 
که ایرانی ها بــرای اعتراض در خیابان ها حضور 
دارند، آیت الله ها در تهران به استفاده از خشونت 

و حبس برای سرکوب مردم خود ادامه می دهند. 
پیام ایاالت متحده واضح است: مردم آمریکا در 

کنار مردم ایران ایستاده اند .

استفان دوجاریک: 16
ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملــل متحد: ما 
گزارش هایــی درباره آمــار کشــته هایی که در 
تظاهرات هــای اخیر دیده ایم، بــا نگرانی دنبال 
می کنیم و به ســهم خودمان بیانیه هایی دادیم که 
کمیسر عالی حقوق بشــر صادر کرد؛ از جمله 
فراخوانی که خواستار دسترسی مجدد مردم ایران 
به اینترنت بود. ما همچنان از مقامات و نیروهای 
امنیتی ایران می خواهیم که حداکثر خویشتن داری 
را به خرج داده و در اســتفاده از زور برای متفرق 

کردن تظاهرات  مسالمت آمیز خودداری کنند.

17 سناتور تیم کین:
عضو کمیته نیروهای مسلح و کمیته روابط خارجی 
مجلس سنای آمریکا و کاندیدای سابق معاونت 
ریاست جمهوری از حزب دموکرات در انتخابات 
۲۰۱۶: وی بیانیــه زیر را دربــاره تظاهرات های 
ایران منتشر کرد: »مقامات ایران اینترنت کشور را 
برای ساکت کردن تظاهرکنندگان مسدود کرده و 
تظاهرکنندگان را به شکل بیرحمانه ای »اشرار« نام 
برده اند. گزارش ها حاکی از کشته شدن ده ها نفر و 
دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر دیگر است. من در 
کنار کسانی که به طور مسالمت آمیزی تظاهرات 
می کنند، قرار دارم و سرکوب مردم ایران از سوی 

دولت را محکوم می کنم.«

18 نیکی هیلی:
سفیر سابق آمریکا در ســازمان ملل متحد: وی 
گفت، ما همگی باید در کنار مردم ایران بایستیم؛ 
مردمی که به شــدت خواهان یک زندگی بهتر به 

دور از نظام کنونی ایران هستند.

1۹ آنا فوتیگا:
 نماینده پارلمان اروپا از لهســتان  در حمایت 
از قیــام ایران: من قویًا نیروی مرگبار اســتفاده 
شــده از ســوی رژیم تهران علیه مردم ایران را 
محکوم می کنم. جهان دموکراتیک نمی تواند 
با نظامی که مســئول کشــتار بیش از ۱۰۰ نفر 
از مردم ایران اســت، همکاری کند. پاکسازی 
وحشیانه  تظاهرکنندگان و بستن اینترنت نشان 
می دهد، این نظام در تالش برای حفظ قدرت و 
ثروت شخصی، مردم ایران را رها کرده است. 
مسئولیت شخصی آیت الله ها و اعضای سپاه 
پاسداران برای خونریزی روشن است و عدالت 
اجرا خواهد شــد. من از معاون رئیس پارلمان 
و نماینده عالی خوســتار اقدامی قوی و قاطع 

هستم. 

سناتور تدکروز: ۲۰
به مردم ایران که به شکل مسالمت آمیز تظاهرات 
می کننــد: آمریکا در کنار شــما علیــه این نظام 
سرکوبگر ایستاده است. ما کسانی را که پشت این 
سرکوب وحشیانه هستند، مورد حسابرسی قرار 

خواهیم داد.

ولید فارس برایان هوک استفان دوجاریک

 آنا فوتیگا: من قویًا نیروی 
مرگبار استفاده شده از 
سوی رژیم تهران علیه 
مردم ایران را محکوم 

می کنم. جهان دموکراتیک 
نمی تواند با نظامی که 

مسئول کشتار بیش از 1۰۰ 
نفر از مردم ایران است، 

همکاری کند. پاکسازی 
وحشیانه  تظاهرکنندگان 

و بستن اینترنت نشان 
می دهد، این نظام در 

تاش برای حفظ قدرت و 
ثروت شخصی، مردم ایران 

را رها کرده است. 
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شــبکه های اجتماعــی یکــی از مهم ترین 
بسترهای رشــد خشــونت در میان جوامع 
هستند و در بســیاری از ناآرامی هایی که در 
کشــورهای جهان به وقوع پیوســته است، 
اولین مرحله برخورد شــبکه های اجتماعی 
است. در این میان اغتشاش های آبان ۱۳۹۸ 
به عنوان فصل مشترک شبکه های اجتماعی 
با خشونت های سازماندهی شده باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
و  اینســتاگرام  مانند  اجتماعی  شــبکه های 
تلگرام ماه ها پیش از اغتشاش با آموزش های 
خشونت سازماندهی شده و ساخت کوکتول 
مولوتوف به انحراف ذهنی جوانانی پرداختند 
که هدف شــان از ورود به این شبکه ها صرف 
اوقات فراغت و نوعی تفریح و خوش گذرانی 
بود. برای روشن شدن بهتر شبکه سازی ضد 
ایرانی دو شبکه فوق نیازمند اطالعات بیشتر 
از پشــت پرده های آنها هســتیم کــه در این 

مطلب به برخی از آنها اشاره می شود.
بــرای نمونه باید یــادآوری کرد که شــبکه 

اجتماعی اینســتاگرام در اختیار یک یهودی 
اســرائیلی اســت؛ البته این نرم افزار به نوبه 
خــود زیرمجموعه شــرکت صهیونیســتی 
دیگری به نام فیس بوک اســت که رئیس آن 
»مارک زاکربــرگ« در روزنامه اســرائیلی 
»اورشلیم پســت« در سال ۲۰۱۲، به عنوان 
تأثیرگذارترین صهیونیســت جهان شناخته 

شد. 
شــبکه اجتماعی تلگرام نیــز زیرمجموعه 
شــرکت قلعه دیجیتال است. این شرکت را 
یک سرهنگ آمریکایی به نام »مارک هیوز« 
اداره می کند که ۲۴ ســال در وزارت جنگ 
آمریکا ســابقه خدمــت داشــته و پایان نامه 
کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه وزارت 
جنــگ آمریکا با عنوان »امنیت ملی و جنگ 

اطالعات« به پایان رسانده است.

BBنحوه مدیریت افکار

1 مدیریت اینســتاگرام و تلگرام، با 
توجه به دسترســی ویژه ای که به نرم افزار و 
کاربران خود دارند )از طریق تلفن های همراه 

هوشــمند و مدیریت مجوزها( می توانند با 
سرقت Bigdata، فیلترینگ حبابی، مهندسی 
اطالعات، محتوا و ارتباطات به آسانی انواع 
مفاسد اعتقادی، اخالقی، سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی را در کشور ایجاد کرده و اطالعات 
را به گونه ای به گــردش درآورند که محتوای 
انقالبی و دینی بازخورد بسیار پایینی داشته 
باشد. حذف محتواهای ضد صهیونیستی، 
انقالبی، مؤثر و جریان ساز از بستر اینستاگرام، 
توئیتر و تلگرام و حتی مسدودسازی صفحات 
انقالبی و حذف بدون اجازه دو پوسته داخلی 
تلگــرام از روی تلفن هــای همــراه مردم 
)هاتگرام و تلگرام طالیی( از جمله بارزترین 
روش هایی اســت که مورد اســتفاده این دو 
نرم افزار و در جهت نقض حکمرانی سایبری 
ایران اســالمی و تروریسم ســایبری در این 

فضاست.

۲ تلگرام و اینستاگرام محتوای خود را 
بر بســتر رمز تبادل می کنند؛ بــه همین دلیل 
پیگیری و رصد پیام ها و ارتباطات کاربران در 
آن بسیار دشوار اســت و فضای امنی را برای 

شبکه اغتشاش
در فضای مجازی

سیدعلیرضا آل داود
 پژوهشگر فضای مجازی و رسانه

شبکه اجتماعی تلگرام 
نیز زیرمجموعه شرکت 
قلعه دیجیتال است. این 
شرکت را یک سرهنگ 
آمریکایی به نام »مارک 
هیوز« اداره می کند که 
۲4 سال در وزارت 
جنگ آمریکا سابقه 
خدمت داشته و پایان نامه 
کارشناسی ارشد خود را 
در دانشگاه وزارت جنگ 
آمریکا با عنوان »امنیت 
ملی و جنگ اطاعات« 
به پایان رسانده است
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ضد انقالب، تروریســت ها و مجرمان ایجاد 
کرده است.

E نخســت وزیر سابق انگلیس »ترزا می« در 
اجالس جهانی داووس ۲۰۱۸ این پیام رســان 
را خانه تروریست ها و جنایتکاران معرفی کرده 

بود.
E  حمله تروریســتی داعــش به مجلس و 
حرم مطهر امام خمینی)ره( در بستر تلگرام 

رخ داد.
E  منافقان از بستر تلگرام در پوشش کانال های 
طنــز و اجتماعی حــوادث دی مــاه ۱۳۹۶ را 

مدیریت کردند.
E نا آرامی هــای درویش هــا در بهمن 
۱۳۹۶ در پاســداران با استفاده از تلگرام 
رخ داد و تعــدادی از هموطنان شــهید 

شدند.
E  تلگرام تسهیل کننده جنگ اقتصادی دشمن 
اســت و در سوپر گروه ها و کانال های خصوصی 
مرتبط با بهائیــت از این فنــاوری برای تکمیل 
حلقه هــای تحریم و افزایــش نارضایتی جامعه 

استفاده می شود.
E  سلطنت طلبان و گروه های وهابی از فناوری 
تلگــرام در حادثه تروریســتی اهواز اســتفاده 

کردند.

۳ تلگرام، اینستاگرام و دیگر سرویس ها و 
خدمــات غربی می توانند بــا مدیریت بازدید به 
اهــداف خود برســد. مدیران این ســرویس ها 
می توانند با اقدامات نرم افزاری و مدیریت پیشرفته 
به گونه ای اقدام کنند کــه برخی کاربران نتوانند 
محتواهای انقالبی را ببینند، یا در گستره وسیع، 

محتوای مسموم مورد نظر را منتشر کنند.

BBنتیجه گیری
دامنه گسترده این شبکه های اجتماعی در ورود 
به مطالب الحادی به گونه ای نگران کننده در 
جامعه ایران منتشر شده است؛ به طوری که 
پس از فیلترینگ تلگرام که تا پیش از مسدود 
ســازی آن بیش از ۱۸ هزار کانال پرمخاطب 
فارســی زبان ضد اعتقادی، سیاســی ضد 
انقالب، امنیتی، پرنوگرافی و... در آن وجود 
داشــت و به دلیــل وجود CDN هــای این 
پیام رســان در تهران، بیشــتر این کانال ها در 
تهران محتوایش به دست مخاطب و بر بستر 

اینترانت داخلی می رسید!  
از جمله مسائلی که پس از فیلترینگ تلگرام 
باید مدنظر داشــته باشــیم ارائــه خدمات 

بــرای   )MTPROTO Proxy( پروکســی 
گــذر از فیلترینگ این پیام رســان از ســوی 
یکی از ســازمان های داخلــی دولتی پس از 
مسدودسازی آن بود که در فتنه آبان ماه ۱۳۹۸ 
نیز یکــی از راه هــای دور زدن فیلترینگ از 
سوی اشرار و عناصر سلطنت طلب به شمار 
می رفت. حتی این سرویس برای اینستاگرام و 

توئیتر هم ارِائه شد.
از نکات بســیار مورد توجه در فتنــه آبان ۱۳۹۸ 
می توان به مدیریت حــدود ۱۰ کانال، صفحه و 
اکانت شــاخص ضدانقالب مانند اســرائیل به 
فارسی، مملکته، کلمه، فاکس نیوز، سحام نیوز، 
راسویاب، آژانس ایران خبر، جهان باستان، تقاطع 
و فیگارو فارسی اشــاره کرد که هم زمان با قطع 
اینترنت در داخل فعالیت های شان متوقف شد و 
۲۴ ساعت بعد با ارائه فیلترشکن های داخلی و 
اینترنت بین المللی به خبرگزاری ها و رسانه های 
داخلی و... فعالیت های شــان را از سرگرفتند که 
نشــان می دهد مدیران این کانال ها که از عوامل 
اصلی وقوع این فتنه به حساب می آیند، در داخل 
کشور حضور دارند. نکته جالب استمرار ارتباط 
اینترنتی سران بازداشتی فتنه ۸۸ با اینترنت جهانی 
و بروزرسانی صفحات شــان در توئیتر و تلگرام 

برای حمایت از فتنه گران فتنه ۱۳۹۸ بود. 

دامنه گسترده این 
شبکه های اجتماعی در 

ورود به مطالب الحادی 
به گونه ای نگران کننده در 
جامعه ایران منتشر شده 

است؛ به طوری که پس از 
فیلترینگ تلگرام که تا پیش 

از مسدود سازی آن بیش از 
18 هزار کانال پرمخاطب 
فارسی زبان ضد اعتقادی، 

سیاسی ضد انقاب، 
امنیتی، پرنوگرافی و... 

در آن وجود داشت و به 
دلیل وجود CDN های 

این پیام رسان در تهران، 
بیشتر این کانال ها در 

تهران محتوایش به دست 
مخاطب و بر بستر اینترانت 

داخلی می رسید!  



آشوب شیطان / ضمیمه شماره ۹۲۴ هفته نامه صبح صادق / آذرماه ۱۳۹۸ ٢٦

عملیات به وقت اشرف
بررسی اقدامات رسانه ای گروهک منافقین در هدایت آشوبگران

با شــروع اعتراضات اخیر، منافقین نیز مانند سایر گروه های ضد 
انقالب، وارد میدان آتش افروزی شدند و رسانه های وابسته به این 
گروهک تحریک افکار عمومی را برای شورش و آشوب در داخل 
کشــور و هدایت آشوبگران بر عهده گرفتند. گوشه ای از مجموع 
اقدامات منافقین در بستر رسانه و صدور پیام و تحریک جوانان این 

مرز و بوم  به شرح ذیل است:

بزرگنمایی اغتشاشات 1
ابعاد اتفاقات رخ داده در برخی شهرهای ایران اسالمی در 
طول چند روز اغتشاش، گسترده تر از سال ۱۳۹۶ بود؛ اما 
آنچه مطرح است بزرگنمایی اتفاقات و تحریف واقعیت ها 
از سوی گروهک منافقین اســت. تغییر در آمار و تصاویر، 
جابه جایــی فیلم هــای ســال هال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و ارائه 
عددهای عجیب و غریــب از جمله کارهای این گروهک 
اســت که می پندارند می توانند بر اذهــان و افکار عمومی 
تاثیرگذار باشند. نمونه آمارهای منتشر شده از سوی منافقین 
به هیچ وجه با واقعیت های موجــود همخوانی ندارد؛ اما 
برای تشویش اذهان عمومی مشغول بزرگنمایی هستند؛ تا 
جایی که سخنان کمیسر عالی حقوق  بشر در ۲۷ آبان را با 

آب و تاب فراوان منعکس کردند که گفته بود: 
»ما عمیقًا به نقض قوانین و معیارهای بین المللی در مورد 
اســتفاده از زور، از جمله شــلیک مهمــات جنگی علیه 
تظاهرکنندگان در ایران در طول اعتراضات، که روز جمعه 
آغاز شد و تا این هفته ادامه داشته است، نگران هستیم. ما به 
ویژه نگران استفاده از مهمات جنگی هستیم که سبب مرگ 

شمار قابل توجهی در سراسر کشور شده است.«

مظلوم نمایی و دایه مهربان تر از مادر  ۲
»مریم رجوی« رئیس گروهک منافقین، در پیامی مردم را 
به حضور فعاالنه در بزرگداشت کشته شدگان و رسیدگی 
و مــداوای مجروحــان و آســیب دیدگان و خانواده های 
بی سرپرســت فراخواند و از شــورای امنیت ملل  متحد و 
دولت ها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشــر خواست 
خواهان توقف فوری کشــتار و ســرکوب شــوند و از آنها 
بخواهند زندانیان را آزاد کنند. او در ادامه می گوید شورای 
امنیت باید رهبر و رئیس جمهور ایران و دیگر شخصیت های 
نظام را به دلیل برخورد با اغتشاشگران، از جمله جنایتکاران 
علیه بشــریت اعالم کند تا در برابر عدالــت قرار گیرند. 
گروهکی که چهل ســال است دست شان تا مرفق به خون 
جوانان این ملت آلوده است، امروزه دایه مهربان تر از مادر 
شده و برای کشته شدگان در اغتشاشات فریاد وامصیبتا سر 

می دهد.

۳ تحریک مجامع جهانی علیه ایران
بی شک می توان گفت در ایران اسالمی کسی نیست که از 
جنایت های منافقین آسیبی ندیده باشد؛ با این حال سرکرده 
منافقین با فرافکنی در مقابل همه ملت های دنیا، از دبیر کل 
ملل  متحد می خواهد با توجه به ادعای خودشان مبنی بر آمار 
افزاینده کشته شدگان و مجروحان در سراسر ایران، شورای 
امنیت ملل متحد را نسبت به جنایت های سران جمهوری 
اســالمی در تهران توجیه کند و به نشست فوق العاده ای در 
این باره فرابخواند. او در ادامه سکوت در مقابل جنایت علیه 
بشریت را، که همه روزه در ایران جریان دارد! مطلقًا غیرقابل 
قبول می داند و از شورای امنیت می خواهد حکومت ایران 
و سردمداران آن را به  عنوان مسئوالن جنایت علیه بشریت 
معرفی کند. سرکرده گروهک منافقین در پیامی از دولت ها 

میثم جوادی منش
روزنامه نگار

»جیمز جونز«
اولین مشاور امنیت ملی 
»باراک اوباما«
و فرمانده عالی پیشین 
نیروهای متفقین در اروپا 
)ناتو( که با سرکرده گروهک 
منافقین در اشرف ۳ دیدار 
کرد
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میثم جوادی منش
روزنامه نگار

و مجامع بین المللی می خواهد هرگونه مالحظه و 
مراعات در مورد نظام اسالمی را کنار بگذارند و 
خواهان توقف فوری کشتار و دستگیری ها شوند 
و اگر نظام سرپیچی کرد، باید بی گفت وگو ماشه 

تحریم های شورای امنیت را بچکانند. 
هم زمان با بروز اغتشاش در ایران »جیمز جونز« 
اولین مشاور امنیت ملی »باراک اوباما« و فرمانده 
عالی پیشــین نیروهای متفقین در اروپا )ناتو( با 
سرکرده گروهک منافقین در اشرف ۳ دیدار کرد. 
در این دیدار »مریم رجوی« خواســتار حمایت 
جامعه بین المللی، به ویژه آمریکا از اغتشاشگران 
در ایران شــد. دیدار این ژنرال از محل اســکان 
منافقین نشــان دهنده حضور شــخصیت های 
سیاسی آمریکا پشت این گروهک منافقین برای 
برهم زدن نظم و امنیت در ایران اسالمی است و 
بــه تعبیری هم آمریکا و هم منافقین دو روی یک 

سکه اند. 

4 تحریک جوانان برای اغتشاش 
ســرکرده گروهــک منافقین با صــدور پیامی 
ایجاد اغتشــاش و رعب و وحشت را قیام از بین 
نرفتنی دانســت و نظام جمهوری اسالمی ایران 
را در مهار اغتشــاش ناتوان و ضعیف خواند. او 
مخاطبان خود را به تسلیم نشدن و از پا ننشستن 
دعوت کرد و آنان را ارتش بیکاران و گرســنگان 
و سرکوب شــدگان خوانــد و در ادامــه روحیه 
تهاجمی اغتشاشگران با قوای نیروهای مسلح و 
مردم را پیامی وحشت آور برای نظام دانست. این 
گروهک آرزوی پوشالی چهل ساله شان مبنی بر 

پایان کار نظام جمهوری اسالمی ایران را بار دیگر 
تکرار کرده و همه مردم را به ماندن در خیابان های 

کشور تحریک می کند.

به میدان آوردن زنان  5
یکی از حربه های منافقین در طول ســال های 
اخیر بــرای تحریک آشــوبگران، محوریت 
بخشــی به زنان و به میــدان آوردن آنان بوده 
است. در حوادث اخیر نیز، این نقش پررنگ 
شده بود. در بخشی از مقاله مندرج در کانال 
این گروهک آمده اســت: »کاربــرد تعابیر و 
عبارت هایــی مانند »نقش پررنــگ زنان«، 
»میانــداری و میــدان داری زنــان در قیام«، 
»لیدری قیام« در رســانه های نظام جمهوری 
اسالمی ایران، اعتراف به کدام واقعیت است؟ 
آنها می خواهند با چنیــن رنگ و لعاب هایی 
قیــام را تا حــد ســکانس هایی از یک فیلم 
اکشن تنزل دهند و بگویند آدم هایی با نقاب و 
سازماندهی مشخص از کره مریخ نازل شده 
و آن صحنه ها را خلق کردنــد؛ اما این نقش 
پررنگ تنها معطوف به حضور در صفوف در 
قیام نیست، بلکه تا آنجا پیش رفته که آنها قیام 
را رهبری می کنند. زنان پیشتاز ایرانی  مردم را 
به قیــام دعوت می کنند و در انگیزش انقالبی 
آنان نقشــی چشــمگیر دارند. آنها اکت های 
انقالبی انجام می دهند،  از صحنه های ملتهب 
قیام عکس و فیلم تهیه می کنند و سرنشــینان 
ماشین های در حال عبور را به پیوستن به قیام 

فرامی خوانند.

هوچی گری بابت قطعی اینترنت 6
با توجه به قطــع اینترنت در ایران با هدف کنترل 
ناآرامی ها و جلوگیری از سوء اســتفاده اشــرار 
و دشــمنان نظام اســالمی جهت خبرپراکنی و 
دروغ پراکنــی، منافقین نیز با هوچی گری مدعی 
نقض حقوق شــهروندی از ســوی مســئوالن 
کشــورمان شــدند. با قطــع اینترنــت در ایران 
این گروهک در تشــویش اذهــان عمومی ناکام 
ماند؛ بنابراین لحظه به لحظه خواســتار برخورد 
جدی مجامع جهانی با این اقدام ایران شــدند. 
گزارش های سایت »نت بالکز« )سازمان ناظر بر 
اینترنت( را ساعت به ساعت منتشر می کردند تا 
بــه گونه ای قبیح بودن این اقدام را به رخ جهانیان 
بکشانند. »آلپ تاکر« تکنیسین و مدیر این سایت 
قطع اینترنــت در ایــران را  پیچیده ترین قطعی 
شبکه خواند و در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در توئیت خود 
نوشت: »قطعی شبکه اینترنت در ایران با بیش از 
۳۰۰ شبکه ای که مختل شد یکی از پیچیده ترین 
مواردی است که ما ردیابی کردیم. فقط خاموش 

کردن آن حدود ۲۴ ساعت وقت گرفت.«

7 تجمع علیه جمهوری اسامی 
منافقین هم زمان با اغتشاشات در ایران، تجمعی 
را در لندن و رم شــکل دادند. ایــن بار نیز مانند 
گذشته با اســتفاده از شــخصیت های اجاره ای 
با تعداد بســیار اندک در این دو شــهر علیه نظام 
جمهوری اســالمی شــعار دادند؛ تجمعی که 
نشان دهنده ساده لوحی آنان و سبک بودن سیاست 

پوشالی شان است.

هم زمان با بروز اغتشاش 
در ایران »جیمز جونز« 

اولین مشاور امنیت ملی 
»باراک اوباما« و فرمانده 

عالی پیشین ناتو با سرکرده 
گروهک منافقین در 

اشرف ۳ دیدار کرد. در 
این دیدار »مریم رجوی« 
خواستار حمایت جامعه 

بین المللی، به ویژه آمریکا 
از اغتشاشگران در ایران 
شد. دیدار این ژنرال از 

محل اسکان منافقین نشان 
دهنده حضور سیاسی 

آمریکا پشت این گروهک 
منافقین برای برهم زدن 

نظم و امنیت در ایران 
اسامی است و به تعبیری 

هم آمریکا و هم منافقین 
دو روی یک سکه اند. 
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حمایــت نامزدهای انتخاباتــی عضو حزب 
دموکرات آمریکا از آشوبگران و اغتشاشگران 
در ایــران، بار دیگر پرده از »چهره شــیطان« 
برداشته است! اگرچه خلق دوگانه های کاذب 
یا »آمریکایی  »جمهوری خواه ـ دموکــرات« 
خوب ـ آمریکایی بد« همچنان از سوی برخی 
جریان های به ظاهر روشــنفکر و غربگرا در 
کشورمان تبلیغ می شود؛ اما موضع گیری اخیر 
دموکرات ها در حمایت از آشــوب ها نشــان 
می دهد هر دو حزب و جریان سنتی در آمریکا، 
در راهبرد »براندازی نظام جمهوری اسالمی« 
و »مهار همه جانبه ایران قدرتمند« با یکدیگر 

هم رأی و همگام هستند. 
 نگاهی کوتاه بــه مواضع اخیــر نامزدهای 
مطــرح حــزب دموکــرات در انتخابــات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا نشان 
می دهد، آنها و دونالد ترامپ در حمایت از 
اغتشاشات ایران هم نظر هستند. »الیزابت 
وارن« ســناتور دموکرات و نامزد انتخابات 
۲۰۲۰، کــه از او بــه عنوان »سیاســتمدار 
متعادل«! در آمریکا یاد می شود، در مواجهه با 

تحوالت اخیر کشورمان  مدعی شده است:
 »ایرانی ها در اعتراض به فساد و اقتدارگرایی 
به خیابان ها آمده اند. این مبارزه ای است که 
بایــد مردم ایران در نهایــت آن را انجام داده 
و پیروز شــوند؛ اما از درخواست آنها برای 
شرافت، آزادی ارتباط با جهان خارج و حق 
برگزاری تظاهرات مســالمت آمیز حمایت 

می کنیم.«
نکته جالــب توجه اینکــه »الیزابت وارن« 
تا کنون موضعــی در قبال کارشــکنی ها و 
مداخله گرایی های مســتقیم ایاالت متحده 
و حتی دولــت ترامپ در قبال کشــورهای 
منطقه غرب آســیا و آمریکای التین در پیش 

نگرفته است! وارن نیز به معنای دیگر سران 
و نامزدهای حزب دموکــرات در انتخابات 
هرگونه  آینــده،  ســال  ریاســت جمهوری 
مداخله، حتی در قالب کودتا و جنگ را برای 
مقابله با کشورهایی که در مقابل قدرت طلبی 
و زورگویی ایاالت متحده سینه سپر کرده اند 

مجاز و قانونی تلقی می کند!
»برنی سندرز«  ســناتور ۷۸ ساله آمریکایی 
و یکــی از نامزدهــای اصلــی انتخابــات 
ریاست جمهوری ســال آینده نیز در این مورد 

می گوید:
»همه مردم حــق اعتراض برای رســیدن به 
یک آینــده بهتر را دارند. مــن از دولت ایران 
می خواهم به قطع اینترنت و اعمال خشونت 

علیه معترضان پایان دهد.«
بی شک »برنی سندرز« از ماهیت اغتشاشات 
و آشــوب های اخیر ایران آگاه است. او مانند 
همتایانش به خوبــی می داند نظام جمهوری 
اســالمی ایران میان دو مقولــه »اعتراض« و 
»اغتشاش« تفکیکی هوشــمندانه قائل شده 
و آنچــه در ایــران رخ داده، واکنش نیروهای 
انتظامی و امنیتی نســبت به آشــوب طلبی، 
غارت اموال مــردم و تخریب اماکن عمومی 
بوده اســت؛ با این حال این سناتور آمریکایی 
سعی دارد با ارائه آدرس و نشانه ای غلط، مانع 
تمرکز افکار عمومی آمریکا بر واقعیات تلخی 
شود که واشنگتن خود یکی از بانیان ایجاد آن 

بوده است!
»پیت بوته  جج« دیگر نامزد حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، 
که اتفاقًا در تازه ترین نظرسنجی ها موقعیت 
خوبی یافته اســت، با زبانــی گویا و صریح 
اعالم کرده اســت که در کنار آشوبگران در 

ایران خواهد ایستاد:
»من شــجاعت معترضان ایرانی را تحسین 
می کنم و در حالی که آنها یک بار دیگر قیام 
کرده و خواســتار تغییر شده اند، من در کنار 

آنها می ایســتم. دولت ایران باید برای بهبود 
زندگی شــهروندانش اقدام کند، نه اینکه بار 
دیگر به خشونت و سانسور به منظور سرکوب 

اعتراضات رجوع کند.«
ایــن سیاســتمدار دموکرات در ســخنانی 
هدفمند ســعی کرده است واژه »شجاعت« 
را جایگزین »اغتشاش« کرده و از این طریق، 
تحلیل وارونه ای را در مورد آنچه در کشورمان 
گذشــته و می گذرد ارائه کند. مشابه سخنان 
»بوته جج« را نیز »کاماال هرس« دیگر نامزد 

حزب دموکرات مطرح کرده است:
»دولت ایران به جای کشــتن شهروندانش، 
نقض حقوق بشر، بستن اینترنت و بی ثبات 
کردن منطقه، باید به مردم خودش گوش داده 
و اصالحات در پیش گیرد. من در کنار مردم 

شجاع ایران می ایستم.«
حمایــت ایــن نامزدهــای دموکــرات از 
اغتشاشــات در ایران در شــرایطی صورت 
گرفت کــه آنها پیــش از ایــن بارها ضمن 
حمایت دروغین  از برجام، به مواضع ترامپ 
در قبال ایران انتقاد کرده بودند؛ اما حمایت 
از اغتشاشــات ایــران، به موضع مشــترک 
نامزدهای دموکــرات و دولت ترامپ تبدیل 
شده اســت. مواضع اخیر نامزدهای حزب 
دموکرات در حمایت از اغتشاشــات ایران 
نشان می دهد رقبای سیاسی ترامپ در آمریکا 
نیز دقیقًا ماننــد رئیس جمهور فعلی ایاالت 
متحده، سودای براندازی نظام ایران را در سر 
دارنــد، فارغ از اینکه قدرت و صالبت ملت 
ایران آنها را در مسیر تحقق این هدف شوم به 

زانو در خواهد آورد.
بدون شــک مواضــع اخیــر ســران حزب 
دموکرات، خط بطالنی بر خلق دوگانه های 
ساختگی در آمریکاست! این مواضع، دیگر 
نباید جایی برای تفکیک جمهوری خواهان 
و دموکرات ها از یکدیگر، به ویژه در تقابل با 

نظام  ملت ایران باقی بگذارد! 

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

دموکرات های جمهوریخواه!
حمایت دموکرات های آمریکا از آشوبگران نشانه چیست؟

»الیزابت وارن« سناتور 
دموکرات و نامزد 
انتخابات:

 »ایرانی ها در اعتراض 
به فساد و اقتدارگرایی به 
خیابان ها آمده اند. این 
مبارزه ای است که باید 
مردم ایران در نهایت آن 
را انجام داده و پیروز 
شوند؛ اما از درخواست 
آنها برای شرافت، آزادی 
ارتباط با جهان خارج و 
حق برگزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز حمایت 
می کنیم.«

برنی سندرز

پیت بوته  جج

الیزابت وارن
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ابعاد اقتصادی
نگاه دوم 
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بنزین لیتری چند!؟
بررسی منطق ضرورت مدیریت مصرف سوخت کشور

بنزین یکــی از بخش های مهم اقتصــاد ملی در 
دنیاســت که به دلیل داشــتن نقش مســتقیم در 
ســبد خانوار، تغییرات قیمت آن همواره مهم و با 
پیامدهــای اقتصادی و اجتماعی گســترده همراه 
است. قیمت بنزین در ســال های اخیر و به دنبال 
جهش بــزرگ ارزی اختــالف قابــل توجهی با 
قیمت های جهانــی و از جمله قیمــت بنزین در 
کشورهای همسایه یافت و به یکی از دغدغه های 
اقتصادی نظام تبدیل شد. در این میان دو نگاه درباره 
اصالح این روند به وجود آمد که از نظر کارشناسان 
اقتصــادی قابل جمع نبود؛ یک نگاه معتقد به حل 
ریشــه ای موضوع از طریق کنترل نقدینگی و تورم 
بود که پروسه ای درازمدت یا حداقل میان مدت را 
شامل می شــد و افزایش قیمت حامل های انرژی 
را در گام هــای پایانی انجام مــی داد و نگاه دوم که 
افزایش قیمت حامل های انرژی را به عنوان اولین 

گام پیشنهاد می داد. 
نکته مهم این اســت که اصل اصالح قیمت بنزین 
مــورد اتفاق همه کارشناســان اقتصــادی بوده و 
اختالف در مورد زمان این اقدام وجود داشته است. 
به هر حال سران سه قوه دیدگاه های کارشناسانی را 
پذیرفتند که قائل به افزایش قیمت حامل های انرژی 
بودند. از نگاه این دســته از کارشناسان، مدیریت 
مصرف سوخت امری اجتناب ناپذیر بوده که در زیر 

به برخی دالیل آن اشاره می شود.

افزایش بی رویه مصرف بنزین 1
بیش از ۹۹ درصد بنزین مورد اســتفاده در کشور 
در بخش حمل و نقل مصرف می شود؛ به طوری 
که مصرف ســایر بخش ها قابل اغماض بوده و در 
محاسبات منظور نمی شــود. بررسی آمار عرضه 
بنزین نشــان می دهد مصرف بنزین در کشور طی 
دو دهه اخیر بیش از دو برابر شــده است؛ تا آنجا 
که مقدار متوســط مصرف روزانه آن از حدود ۴۶ 

میلیون لیتر در ســال ۱۳۸۰به حدود ۸۹/۱ میلیون 
لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. در چهار ماه ابتدای 
سال جاری نیز این رقم به ۹۵/۳ میلیون لیتر افزایش 
یافته اســت. با ادامه این روند پیش بینی می شود تا 
پایان سال جاری متوسط مصرف روزانه به حدود 
۱۰۰ میلیون لیتر برسد. اگر جمعیت کشور حدود 
۸۳ میلیون نفر باشد، به ازای هر ایرانی روزانه ۱/۱ 
لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که این مقدار 
در مقایسه با کشورهای جهان رقم باالیی به شمار 
می آید. براساس نمودار میزان مصرف سوخت در 
دو مقطع مصرف سوخت کاهش یافته است که در 
یک مورد مربوط به ســال ۱۳۸۶ و پس از اجرای 
طرح کارت هوشمند ســوخت و سهمیه بندی آن 
است و یک مورد هم مربوط به سال ۱۳۸۸ و پس از  

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست.

افزایش قاچاق بنزین ۲
با توجه به نوســانات ارزی دو سال اخیر کشور ما، 
قیمت بنزیــن در ایران بعــد از ونزوئال پایین ترین 
قیمت بنزین در دنیا است؛ یعنی در حالی که قیمت 
جهانــی بنزین ۱/۰۹ دالر به ازای هر لیتر اســت، 
قیمت بنزین در ایران حــدود ۰/۰۹ دالر )با نرخ 
تسعیر ۱۱۰۰۰ تومان( است. پژوهشی که از سوی 
مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
انجام گرفته نشان می دهد هر لیتر قاچاق سوخت 
از ایــران )تا قبل از تغییر قیمت بنزین در ۲۴ آبان( 
به کشــور های همسایه، سود بســیار باالیی برای 
قاچاقچیان دارد. طبق این گزارش، ســود قاچاق 
بنزین به ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان، به ترکمنستان 
۴ هزار و ۸۰۵ تومان، به آذربایجان ۵ هزار و ۳۴۵ 
تومان، به پاکســتان ۸۴۵۰ تومان، به عراق ۷۵۰۵ 
تومان، به افغانستان ۹۱۲۵ تومان و به ارمنستان ۱۴ 
هزار و ۹۳۰ تومان اســت. )آمار مهر ماه ۹۷( این 
مقایسه با بنزین هزار تومانی و نرخ بنزین کشور های 

همسایه صورت گرفته است .
این انگیزه سبب شده است میزان قاچاق سوخت 
به کشــورهای همسایه افزایش قابل توجهی پیدا 

کند. اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق سوخت 
در دســترس نیست؛ ولی بر اســاس آمار مرکز 
پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری، میزان 
قاچاق بنزین به خارج از کشور در سال ۱۳۹۷ از 

مرز ۲۲ میلیون لیتر در روز گذشته است.
اگر میزان قاچاق بنزین را ۱۵ میلیون لیتر در روز 
در نظر بگیریم، با توجه به نرخ فروش بنزین ایران 
از طریق بورس که ۴۳ سنت است )با نرخ تسعیر 
۱۱۰۰۰ تومانی دالر( هر لیتــر بنزین صادراتی 
ایران ۴۷۳۰ تومان به فروش می رسد؛ یعنی ایران 
می تواند با جلوگیری با بنزین در هر روز ۷۰/۹۵ 
میلیارد تومان درآمد کســب  کنــد؛ در حالی که 
اختالف شدید قیمت بنزین در ایران و کشورهای 
همسایه سبب گســترش روزافزون پدیده قاچاق 

سوخت شده است.

۳ توزیع ناعادالنه یارانه بنزین
یارانه یا کمک های حمایتــی دولت ها به صورت 
نقدی یا غیر نقدی است. در یارانه نقدی مبلغی از 
ســوی دولت به عنوان یارانه به حساب افراد واریز 
می شود؛ اما در یارانه غیرنقدی یارانه به افراد تعلق 
نمی گیــرد، بلکه به کاالها تعلــق می گیرد؛ یعنی 
کاالیی ارزان تر از قیمت واقعی آن به فروش می رسد 
و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند. یارانه 
دولت به بنزین از نوع یارانه غیر نقدی است. برخی 
یارانه غیر نقــدی را یارانه پنهان نیز می نامند؛ زیرا 
عددی در محاســبات بابت ایــن موضوع در نظر 
گرفته نمی شود. در این نوع پرداخت، کسانی یارانه 
بیشتری دریافت می کنند که مصرف بیشتری داشته 
باشند. بررسی ها نشــان می دهد مصرف بنزین از 
ســوی دهک های پردرآمد جامعه بسیار بیشتر از 
دهک های پایین جامعه اســت؛ یعنی حدود ۵۷ 
درصد از یارانه بنزین را ســه دهک باالی جامعه 
مصرف می کنند؛ در حالی که به ســه دهک پایین 
جامعه، که فقرای جامعه را تشکیل می دهند، تنها ۸ 
درصد یارانه بنزین تعلق می گیرد؛ به عبارتی دیگر 
دهــک اول )ثروتمند( جامعه ۲۵ برابر دهک آخر 

علی کارگر
کارشناس اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد 
مصرف بنزین از سوی 
دهک های پردرآمد جامعه 
بسیار بیشتر از دهک های 
پایین جامعه است؛ یعنی 
حدود 57 درصد از یارانه 
بنزین را سه دهک باالی 
جامعه مصرف می کنند؛ 
در حالی که به سه دهک 
پایین جامعه، که فقرای 
جامعه را تشکیل می دهند، 
تنها 8 درصد یارانه بنزین 
تعلق می گیرد
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)فقیر( یارانه بنزین دریافت می کند. این نوع تقسیم 
یارانه به هیچ وجه با مبانــی دینی و عقالنی مورد 
پذیرش جامعه ما ســنخیت ندارد؛ البته ناعادالنه 
بودن توزیــع یارانه بنزین بــه اختالف دهک های 
پردرآمــد و کم درآمد منحصر نیســت و اختالف 
بهره مندی شهرنشینان و روستاییان نیز بسیار زیاد 
است. نمودار زیر که برگرفته از مرکز پژهش های 
استراتژیک ریاست جمهوری است به خوبی گویای 

این وضعیت است.

تغییر موازنه مصرف از بنزین به گاز 4
برخورداری کشورمان از منابع عظیم گاز طبیعی، 
وجود شبکه گســترده گازرسانی در سراسر کشور 
و مزیت های اقتصادی و زیســت محیطی استفاده 
از گاز طبیعی، ســبب شد مسئوالن کشور استفاده 
از CNG و گنجاندن آن در ســبد سوخت مصرفی 
در بخــش حمــل و نقــل را در دســتور کار قرار 
دهند. ضمن اینکه قاچاق این نوع از ســوخت هم 
امکان پذیر نیســت. اگرچه مصرف گار طبیعی در 
بخش خانگی به شــدت زیاد اســت و باید برای 
کاهش آن تصمیم گیری دقیقی کرد؛ اما سوق دادن 
مالکان خودروها به اســتفاده از سوخت گاز قطعًا 
امری درســت و قابل دفاع است. نمودار مصرف 
گاز خودروها نشان می دهد استفاده از این سوخت 
پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها به شدت 
افزایش یافته و به نوعی الگوی مصرف مردم تغییر 
کرده است؛ اما در سال های اخیر با توجه به افزایش 
قیمت گاز طبیعی و ثابت ماندن قیمت بنزین، تمایل 
مردم به استفاده از خودروهای گازسوز کاهش یافته 

است؛ به گونه ای که مصرف روزانه گاز طبیعی در 
سال ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و از ۲۰/۹ 
به ۲۰/۸ میلیون مترمکعب در روز رســیده است. 
این روند کاهش در سال جاری با سرعت بیشتری 
ادامه یافته؛ به طوری که در چهار ماهه اول امسال، 
متوسط مصرف  روزانه گاز ۱۹/۵ میلیون مترمکعب 
 CNG بوده اســت. با توجه به اینکه هر متر مکعب
معــادل یک لیتر بنزین کارایی دارد، می توان گفت 
مصرف روزانه ۲۰ میلیــون متر مکعب گاز یعنی 
صرفه جویی ۲۰ میلیــون لیتر بنزین در روز.به نظر 
کارشناسان و بررسی آمارها سهمیه بندی سوخت 
می تواند نوع مصرف ســوخت را تغییر و تمایل به 

استفاده از CNG را افزایش دهد. 

5 دشواری تأمین بنزین
تأمین بنزین یکــی از دغدغه های همه دولت های 
جهان به شــمار می رود. در حــال حاضر، میزان 
تولید بنزین کشــور حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز اســت که تقریبا ۱۰۰ میلیون لیتر آن را در 
داخل مصرف می شود. آمارها نشان می دهد که در 
صورت ادامه روند مصرف طی دو سال آینده، ایران 
به واردکننده بنزین بدیل می شود. برای جلوگیری از 
این اتفاق، ســه راه پیش روی دولت قرار دارد؛ اول 
اینکه از طریق صــادرات نفت خام و دیگر کاالها 
و از محل صــادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبار الزم 
برای واردات بنزین را تأمین کند که فشار تحریم ها 
از یک سو و کسری شــدید بودجه دولت از سوی 
دیگر حاکی از آن است که چنین چیزی امکان پذیر 
نیست. راه دوم اینکه پاالیشگاه جدید بسازد که با 

توجه به اینکه طرحی در این زمینه وجود ندارد، به 
زمان و سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز است که در 
این مدت کم و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
امکان عملیاتی شدن آن در کوتاه مدت وجود ندارد. 
راه سوم مدیریت مصرف ســوخت و تغییر روند 
مصرف و جلوگیری از قاچاق ســوخت است که 
سبب می شود تقریبًا تا ده سال آینده نیازی به واردات 
بنزین نداشــته باشیم. به نظر می رسد راه سوم تنها 
راهی است که امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد.

کسری بودجه دولت 6
اقتصاد ایران با چالش های بسیاری مواجه است و 
ریشه اصلی مشکالت اقتصادی کشور وابستگی 
بودجه به نفت است. با توجه به تدبیر دولت برای 
بودجه ســال آینده، که بودجه جاری کشور بدون 
اتکا به نفت باشــد باید منابع درآمدی جدیدی 
جایگزین آن شود. یکی از مهم ترین منابع دولت، 
صادرات بنزین از محل صرفه جویی در مصرف 
آن است. سهمیه بندی ســوخت از دو جهت به 
منابع بودجه ای دولت کمک می کند؛ یکی کاهش 
و مدیریت مصرف سوخت از سوی شهروندان و 
دیگری جلوگیری از قاچاق سوخت. بنابر اعالم 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
در چند روز گذشــته که از ســهمیه بندی بنزین 
می گذرد، مصرف ســوخت حــدود ۳۰ درصد 
کاهش یافته اســت.۶ محاســبات آماری نشان 
می دهــد دولت می تواند حــدود ۱۲ تا ۳۶ هزار 
میلیارد تومان )بسته به میزان صرفه جویی مردم( 
از این محل برای تأمین بودجه کشور استفاده کند.

متوسط مصرف روزانه CNG میلیون متر مکعب
میانگین یارانه پنهان ماهانه پرداختی بنزین در دهک های هزینه ای

حجم قاچاق میلیون لیتر در روز

۲۰
۲۲.۲

۱۷.۲

۸.۷
۶.۱۶.۱۶.۱

۲.۳

۱۵

۱۰

۵

برخورداری کشورمان از 
منابع عظیم گاز طبیعی، 

وجود شبکه گسترده 
گازرسانی در سراسر کشور 

و مزیت های اقتصادی و 
زیست محیطی استفاده 

از گاز طبیعی، سبب شد 
مسئوالن کشور استفاده 

از CNG و گنجاندن آن 
در سبد سوخت مصرفی 

در بخش حمل و نقل 
را در دستور کار قرار 

دهند. ضمن اینکه قاچاق 
این نوع از سوخت هم 

امکان پذیر نیست.
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موضوع ســهمیه بندی و گران کردن بنزین 
در واقع در راســتای همان طرح هدفمندی 
یارانه هــا بوده کــه ابتدا همه ایــن طرح را 
مسکوت گذاشت، سپس حتی کارت های 
سوخت را هم حذف کرد. باید توجه داشت 
در همــان زمان بانک جهانی طرح ابتکاری 
ایران در راســتای هدفمندســازی  یارانه ها 
به ویژه در حوزه انــرژی را به منزله الگو به 
دیگر کشورهای جهان توصیه کرد؛ بنابراین 
لجاجتی سیاســی در این میان سبب شد تا 
چنین طرحی تقریبًا متوقف شود؛ در حالی 
که به شدت به آن نیاز بود و در نهایت دولت 
فعلی بعد از مدت ها وقفه ناچار به این طرح 

بازگشت.
در اینجا چند مسئله مطرح می شود. در بحث 
ســهمیه بندی بنزیــن یکی از اهــداف طرح 
کاهش دادن مصرف بنزین بــود که بنزین را 
با دو قیمت یارانه ای و آزاد به کمک مدیریت 
با کارت ســوخت عرضه می کنند. در اینجا 
این پرســش مطرح اســت که چرا دولت در 
بحث بنزین شــش سال تعلل داشت و سپس 
این گونه شــوک وارد کرد؟ دوم اینکه افزایش 
قیمت بنزین و سایر حامل ها مورد اتفاق همه 
اقتصاددان هاست. مهم ترین اثر آن نیز از بین 
بردن انگیزه برای قاچاق سوخت به خاطر به 

صرفه نبودن قیمت آن خواهد بود که مصرف 
را در داخل کاهــش می دهد و بنزین تولیدی 
اضافه را با صادر شدن به کشور سرمایه ایجاد 

می کند. 
اینکه تفاوت قیمت و واقعی شــدن آن برای 
دولت ها درآمد ایجــاد می کند و این درآمد 
باید صرف پر کردن خأل هایی شــود که در 
اثر افزایش قیمت انرژی ایجاد می شود خود 
یک برکت است؛ اما در نحوه اجرا فعاًل گفته 
شــده که این درآمد به صورت مساوی میان 
دهک ها تقسیم می شود. باید توجه داشت که 
میزان ضرر به دهک های گوناگون از افزایش 
قیمت سوخت متفاوت است و دولت باید 
منطبق با آن اقــدام به توزیع این ثروت کند؛ 
یعنی دهکی که ضرر کمتری می کند، کمتر 
دریافت کند و دهکی بیشــتر ضرر می کند 
بیشتر حمایت شود؛ البته درآمد این موضوع 
باید در بحث هدفمندی یارانه ها در سه حوزه 
پرداخت به مردم، توسعه بهداشت و درمان و 

تولید بر اساس قانون تقسیم شود. 
اگر قصد دولتمردان و تصمیم گیران اقتصادی 
برقراری عدالت در جامعه و حمایت از اقشار 
ضعیف اســت، باید در مــورد یارانه انرژی و 
سوخت قدم های بزرگ تری بردارند؛ زیرا در 
همین طرح اخیر هم در اختصاص ســهمیه، 
فردی که ثرومندتر است، بنزین سهمیه بیشتر 
دریافت کرده و فقرا که خــودرو ندارند هیچ 
یارانه ای دریافت نمی کنند؛ یعنی در دراز مدت 

باید به سمت آزادســازی قیمت بنزین و تک 
نرخی کردن آن به شــرط واریز درآمد حاصل 
شــده به عنوان یارانه های اقشــار ضعیف تر 
جامعه اقدام کرد تا به عدالت نزدیک شد؛ البته 
طرح هایی در این مورد ارائه شده است، یعنی 
اختصاص بنزین یارانه ای به هر ایرانی که فرد 
متناســب با نیاز خود مصرف کند یا به قیمت 
آزاد. در مقابل یک سیستم بنزین را بفروشد و 
از درآمد این یارانه استفاده کند که نزدیک ترین 

حالت به عدالت است.  
در واقع هدف دیگر ایجاد کارت سوخت و 
ســهمیه بندی بنزین مانع شدن برای قاچاق 
این محصول بــود. در این بــاره باید توجه 
داشت که خود سهمیه بندی و دو نرخی شدن 
سوخت نمی تواند مانع مهمی در برابر قاچاق 
باشــد؛ چرا که به ظاهر هیچ تدبیری درباره 
میزان و حد و اندازه اســتفاده از بنزین آزاد 
وجود ندارد و بنزین سه هزار تومانی نصف 
تا یک سوم قیمت بنزین کشورهای همسایه 
است و انگیزه قاچاق هنوز بسیار باالست؛ 
یعنی طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت هنوز 
هیچ تأثیری روی قاچاق نخواهد داشــت؛ 
اما ســود قاچاقچیان را کم خواهد کرد. این 
طــرح دولت چنین نقصی هم دارد؛ اما نقد 
به عملکرد دولت در اجرای این طرح بسیار 
زیاد است. ایجاد شوک قیمت پس از توقف 
چند ساله افزایش آن مسئله ای است که باید 

دولت نسبت به آن پاسخگو باشد.

نزدیک ترین راه
به عدالت

در همین طرح اخیر هم 
در اختصاص سهمیه، 
فردی که ثرومندتر است، 
بنزین سهمیه بیشتر دریافت 
کرده و فقرا که خودرو 
ندارند هیچ یارانه ای 
دریافت نمی کنند؛ یعنی در 
دراز مدت باید به سمت 
آزادسازی قیمت بنزین 
و تک نرخی کردن آن به 
شرط واریز درآمد حاصل 
شده به عنوان یارانه های 
اقشار ضعیف تر جامعه 
اقدام کرد تا به عدالت 
نزدیک شد

دکتر عبدالمجید شیخی
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
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پس از آرام شــدن فضای آشوب و اغتشاش که 
به بهانــه افزایش قیمت بنزیــن در برخی نقاط 
کشــور رخ داد، جــا دارد زوایای ایــن ماجرا 
و دالیل وقــوع چنین حوداثی بــه طور جدی 
واکاوی شــود؛ زیرا تحلیــل واقع بینانه و درک 
شرایط به نوعی به تحلیل ها کمک می کند تا در 
صدد رفع مشــکالت فراروی برآییم. خود این 
عمل می تواند اقدامی پیشدســتانه باشد. برای 
جلوگیری از اقدامات مشابهی که در آینده ممکن 
است با این روند اقتصادی صورت بگیرد؛ البته 
باید حساب اخالگران ساماندهی شده و مرتبط 
با بیــرون مرزها و خود فروخته بــه بیگانه را از 
محرومان آسیب دیده از تنگنای اقتصادی جدا 
کرد. بررسی توانمندی ها و پتانسیل های اقتصاد 
ایران این واقعیــت را نمایان می کند که اقتصاد 
کشورمان از ظرفیت های بی نظیر و قابل توجهی 
برخوردار است که در صورت آزادسازی آنها و 
تکیه بر ساخت درونی می توان به بالندگی رسید. 
هر چند در این فرایند اقدامات در خور توجهی 
صورت گرفته، متأســفانه مشکالتی که گریبان 
حوزه  های گوناگون اقتصــادی ایران را گرفته نه  
تنها طی سال های گذشته حل نشده است بلکه 
روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شده و هر روز 
بار جدید اقتصادی بر دوش مردم، به ویژه قشر 
ضعیف و متوســط جامعه قرار می گیرد. آثار و 

تبعات تحریم های خارجی بر معیشت مردم از 
یک سو و افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره 
بها، باال بودن نرخ بیکاری، ناکارآمدی مدیران 
اقتصادی، تورم بــاال، کاهش ارزش پول ملی و 
افزایش بی رویه قیمت ها از ســوی دیگر سبب 
شده است بخشــی از مردم فشارهای اقتصادی 
سنگینی را متحمل شوند و انباشتی از مطالبات 
برای این قشــر به وجود بیایــد. در این میان با 
نگاهی ظریف به اغتشاشــات اخیر درمی یابیم 
که بیشتر وقایع در حاشیه کالن شهرها رخ داده 
و این پدیده در مراکز استان ها و مناطق برخوردار 
کمتر دیده می شــود. دلیل این امر برای بیشتر 
معترضان مشکالت اقتصادی و تنگی معیشت 

می تواند باشد.
در تابستان ۱۳۹۷ موج گرانی مسکن و افزایش 
اجاره بهــا در تهران موجب شــد بیش از ۶۰۰ 
هزار نفر که قدرت ماندن در تهران را نداشتند، 
به ســوی شهرها و روســتاهای خارج از تهران 
مهاجرت کنند. این گرانی ها حتی موجب شد 
در تهران هم شــاهد جابه جایی مناطق باشیم و 
کســانی که قدرت ماندگاری در مناطق باالیی 
تهران را نداشتند، به سوی مناطق پایین آمدند که 
در نتیجه این اتفاق، اقشار پایین تر جامعه چاره ای 
جز حاشیه نشینی و اســکان در سکونتگاه های 
غیررســمی نداشتند. گرانی بنزین معیشت این 

گروه را از سایرین سخت تر می کند.
ضروری اســت حاشیه نشــینی و آثــار زیانبار 
اجتماعی آن در جایی به صورت مجزا بررسی و 

تحلیل شود. به گفته »ایمانی جاجرمی« استادیار 
دانشــگاه علوم اجتماعی دانشــگاه تهران »بر 
اساس آمارهای غیررسمی در دهه ۷۰، حدود ۳ 
تا ۵ میلیون نفر ساکن سکونتگاه های غیر رسمی 
بودند. بر همین اساس در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ 
میلیون نفر در این مناطق ساکن هستند.« »محمد 
محمودی شاه نشــین« نماینده شهریار، قدس و 
مالرد در مجلس شــورای اسالمی، گفته بود: 
»علت اصلی مهاجرت معکوس پایتخت نشینان 
به شــهرهای اقماری، مســئله افزایش قیمت 
مســکن و افزایش هزینه های زندگی اســت.« 
در همین راســتا، مرکــز پژوهش های مجلس 
گزارشــی از وضعیت فقر مطلق در شش ماهه 
اول ســال ۱۳۹۷ ارائه کرده اســت که در آن از 
رشــد ۲۵ درصدی خط فقر تابســتان ۱۳۹۷ 
نسبت به تابستان سال گذشته اش خبر داده و گفته 
اســت، در بهترین حالت درآمدهای خانوار در 
تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده 
و خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در 
شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
است. این رقم برای فقرا قابل مالحظه  است و 
لزوم توجه به سیاست های حمایتی را می طلبد. 
در این وضعیت، باید با نگاهی خاص، برنامه ای 
جامع و منســجم برای این قشر در نظر گرفت 
تا قــدرت خرید بیابند و تنها با توانمندســازی 
و مســکن دار کردن آنها می توان بر بخشــی از 
مشکالت فائق آمد تا از بروز حوادث این چنینی 

پیشگیری شود.

محرک ناآرامی ها
بررسی نقش انباشت مطالبات اقتصادی در شکل گیری آشوب های آبان ۱۳۹۸

علی قاسمی
تحلیل گر ارشد اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس 
گزارشی از وضعیت فقر 
مطلق در شش ماهه اول 

سال 1۳۹7 ارائه کرده 
است که در آن از رشد ۲5 
درصدی خط فقر تابستان 
1۳۹7 نسبت به تابستان 
سال گذشته اش خبر داده 

و گفته است، در بهترین 
حالت درآمدهای خانوار 
در تابستان 1۳۹7 نسبت 

به بهار 1۳۹7 ثابت مانده 
و خط فقر مطلق برای 

یک خانوار چهار نفره در 
شهرستان تهران ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است. 
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موافقان و مخالفان
اصالح قیمت بنزین

در بامداد ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش، یا به اصطالح 
دقیق تر اصالح قیمت بنزین با اعالم صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران علنی شد و زمزمه هایی که 
پیش از آن به گوش می رســید به واقعیت رسید. بر 
این اساس، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ 

تومان و هر لیتر آزاد ۳۰۰۰ تومان مصوب شد. 
پــس از آنکه عموم مردم جامعــه از این اقدام آگاه 
شدند، موجی از نگرانی و سردرگمی میان آنها به 
وقوع پیوست که باری دیگر از گرانی ها و هزینه های 

سرسام آور زندگی بر دوش آنان تحمیل می شود.
این اقدام شبانه و ناگهانی که می بایست پیش از آن 
از سوی مسئوالن مربوط به صورت شفاف برای 
آگاهی بخشــی به مردم تبیین می شد، متأسفانه 
بســتر اعتراض برخی مــردم را در شــهرهای 
گوناگون کشــور فراهم کرد؛ از ایــن رو دولت 
می بایست برای اعتمادسازی و رفع نگرانی مردم 
هرچــه زودتر به این اعتراضات پاســخ می داد و 
ابهامات و نگرانی های آنان را برطرف می کرد. از 
سوی دیگر، با اجرایی کردن قول ها و وعده هایی 
که بیان کرد، مبنی بر پرداخت بسته های حمایتی، 
جلوگیری از افزایش قیمت ها در کاالها و خدمات 
دیگر، همچنین نظارت جدی بر قیمت ها و ارائه 
بنزین ســهمیه بندی شده با اصالح جدید قیمت 
اذهان مردم را به سوی اعتماد و اطمینان بیشتر به 

این اقدام خود سوق می داد.
اکنون در این نوشتار می خواهیم مواضع و تحلیل های 
موافقان و مخالفان اصالح قیمت بنزین را مطرح کنیم.

BBموافقان
هم اکنون موافقان این طرح را دولتمردان و برخی 
کارشناسان اقتصادی تشکیل می دهند که در ادامه 

به برخی از مواضع آنان اشاره می کنیم.
در ابتــدا »دکتر محمدباقــر نوبخت« رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در این مورد اظهار 

داشت که:
همه درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم 
بازمی گــردد؛ بنابراین بایــد ۱۰۰ درصد منابع 
حاصل از اصــالح قیمت ها و ســهمیه بندی به 
صورت حمایت معیشتی میان خانوارهای مورد 

نظر توزیع شود.
»غامرضــا مصباحی مقــدم« عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام گفته است:
محاسبه کردم که سه برابر شدن قیمت بنزین اثر 
تورمی ندارد. این امــر فوایدی همچون کاهش 
ترافیک، قاچاق و آلودگی هوا را به همراه دارد؛ اما 
از طرفی دولت باید هرچه سریع تر وجوه به دست 
آمده را به حســاب مردم واریز کند تا نگرانی ها 

برطرف شود.
»دکتر علی ربیعی« ســخنگوی دولت نیز اشاره 

کرده است که:
محور حمایت از یارانه معیشتی مردم را بر پایه یک 
خانواده پنج نفره قرار داده ایم. از این حیث درآمد 
۳۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت 

بنزین را به این خانوار ۱۸ میلیونی بازمی گردانیم.
بر اساس گفته های دولتمردان، از این پس دولت در 
دو مرحله نسبت به پرداخت نقدی حمایتی به مردم 
اقدام خواهد کرد. یکی مربوط می شود به پرداخت 
یارانه هــا و دیگری در حوزه پرداخت بســته های 

حمایت معیشتی که از این پس صورت می گیرد.
اقتصادی  معاون  »محمدعلی دهقان دهنوی« 

وزیر اقتصاد نیز گفته است:
وقتــی ســوخت گران شــود، مــردم بــه خرید 
خودروهای ارزان ترغیب می شوند و خودروسازها 
هم درصدد ارتقای سطح خط تولید خود برمی آیند 
تا خودروهای کم مصرف تولید کنند. به این ترتیب 
سوخت کمتری مصرف می شود و هوا کمتر آلوده 

خواهد شد.
»بیژن زنگنه« وزیر نفت بیان کرده است:

مــا هم اکنون صــادرات بنزین را در دســتور کار 
داریم. حال اگر نســبت به این سهمیه بندی اقدام 
نمی کردیم، با توجه به روند افزایشــی ســالی ۱۰ 
درصد به مصرف بنزین در کشور که معادل ۹ تا ۱۰ 
میلیون لیتر است، در سال ۱۴۰۰ دوباره کشورمان 
نیازمنــد مصرف بنزیــن برای مصــرف داخلی 

می شد؛ بنابراین دوباره واردکننده آن می شدیم.

BBمخالفان
اما این اقدام مهم مخالفانی هم دارد که نیاز است 

تحلیل های آنان را نیز بدانیم.
»احمد توکلی« عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در پیام توئیتری خود اعالم کرده است که:
حساب اصالح مصرف سوخت از طرح ناقص و 
غیرکارشناسی دولت جداست. اصالح مصرف، 
سیاســت های غیرقیمتی، قیمتــی و حمایتی از 
مشاغل و مردم را با هم می طلبد. طرح فعلی تنها 

انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم است.
»یحیــی آل اســحاق« رئیس اتــاق بازرگانی 

مشترک ایران و عراق گفته است:

رضا زمانی
خبرنگار اقتصادی

آیا پیش از هر اقدامی 
سنجیده رفتار کردن و 
موضوع را شفاف بیان 
کردن، مشکل آفرین 
است؟
آیا عموم مردم و نخبگان 
جامعه را َمحرم دانستن 
و با آنان سخن گفتن 
اشکالی دارد؟
و ده ها سؤال دیگر که باید 
به آنان پاسخ داد...

بنا به اظهارات بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی 
حتی افرادی که همسوی 
دولت هستند، برای اینکه 
قیمت بنزین را افزایش 
دهیم آن هم در چنین موقع 
حساسی که شرایط سخت 
اقتصادی بر مردم ما 
می گذرد، نیازمند اقدامات 
از پیش تعیین شده و 
برنامه ریزی شده دقیق تری 
بودیم.
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اصالح قیمت حامل های انرژی باید از سال های 
قبل به صورت تدریجی انجام می شــد. حال با 
توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشور که مردم 
تحت فشار هستند، احتمال بروز مشکالت جدید 

در این زمینه وجود خواهد داشت.
»فرشاد مؤمنی« اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی گفته است:
مــن در کمال خضــوع، رئیس جمهــور، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد را در مورد دستاوردها و هزینه های 
افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت می کنم؛ به 
شــرطی که این مناظره پخش مستقیم و حداقل 

استانداردهای آن رعایت شود.

BBجمع بندی و تحلیل
حال که مواضع و تحلیل های برخی مســئوالن 
کشور و همچنین کارشناسان اقتصادی را متوجه 
شدیم، می توانیم یک جمع بندی را نسبت به این 

موارد داشته باشیم.
از یک سو همه سخنان مطرح شده یک هدف را 
دنبال می کنند و آن این اســت که همه آنها نسبت 

به وضع سخت و ســنگین معیشت مردم نگران 
هســتند و تالش خود را برای کاستن بخشی از 
دغدغه به حق مردم انجام می دهند و دلســوزانه 
مواضع خود را مطرح می کننــد؛ اما هر کدام از 
طریق و روش خاص خود نسبت به بیان این هدف 

اقدام می کنند.
بله درست اســت، قیمت بنزین بایستی اصالح 
می شد تا از قاچاق آن به خارج از کشور جلوگیری 
شود. بایســتی اصالح می شد تا از هدررفت این 
منبع انرژی مهم کاســته شــود. بایستی اصالح 
می شــد تا در مصرف آن مدیریت داشته باشیم تا 
روزی واردکننده آن نشویم؛ اما باید توجه داشت 
که برای رســیدن به این اهداف درست و منطقی 
چه راهکارهایی از همه مناســب تر، کم هزینه تر 
و دارای بهره وری بیشــتر است؟ آیا اگر برای این 
کار به اقدامات ناگهانی و شوک آور روی بیاوریم 

خوب است؟
آیا پیش از هر اقدامی ســنجیده رفتــار کردن و 
موضوع را شفاف بیان کردن، مشکل آفرین است؟
آیا عموم مردم و نخبگان جامعه را َمحرم دانستن و 

با آنان سخن گفتن اشکالی دارد؟

و ده ها سؤال دیگر که باید به آنان پاسخ داد...
بنا به اظهارات بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
حتی افرادی که همســوی دولت هستند، برای 
اینکه قیمت بنزین را افزایش دهیم آن هم در چنین 
موقع حساســی که شرایط ســخت اقتصادی بر 
مردم ما می گذرد، نیازمند اقدامات از پیش تعیین 

شده و برنامه ریزی شده دقیق تری بودیم.
در پایان این مقاله از سخنان گوهربار رهبر معظم 
انقالب بهــره می بریم کــه در ۱۳۹۸/۸/۲۶ در 

جلسه درس خارج فقه خود بیان کردند:
»یقینًا بعضــی از مردم از ایــن تصمیم یا نگران 
می شوند یا ناراحت می شوند یا به ضررشان است 
یا خیال می کنند به ضررشــان است... مسئولین 
البته دقت کنند مواظبت کنند، هرچه ممکن است 
از مشکالت این کار کم کنند... چون اآلن گرانی 
هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این 
برای مردم خیلی مشــکالت درست می کند... 
امیدواریم ان شاءالله به کمک مردم، به همفکری 
و هم افزایی مسئوالن و دلسوزی و پیگیری آنها و 
لطف الهی ان شــاءالله این کار به بهترین وجهی 

پیش برود.«

محمدباقر نوبخت

فرشاد مؤمنی

غالمرضا مصباحی مقدم

احمد توکلی

 علی ربیعی

یحیی آل اسحاق

»احمد توکلی« عضو 
مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در پیام توئیتری خود 
اعام کرده است که:

حساب اصاح مصرف 
سوخت از طرح ناقص 
و غیرکارشناسی دولت 

جداست. اصاح 
مصرف، سیاست های 

غیرقیمتی، قیمتی و 
حمایتی از مشاغل و 

مردم را با هم می طلبد. 
طرح فعلی تنها انتقال بار 

ناکارآمدی دولت به دوش 
مردم است.
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حامل های انرژی یک کاالی اساســی برای 
مردم همه کشورها محسوب می شود و تغییر 
قیمت ســوخت برای هیچ کشــوری آســان 
نیســت. نه برای کشــورهایی با نــرخ ثابت 
ســوخت و نه برای کشورهایی با نرخ شناور. 
تأثیرگذاری ســریع افزایش قیمت ســوخت 
در زندگی عمومی مردم ســبب شــده است 
مخالفت  با آن نیز خیلی ســریع گسترده شود 
و حتی در مواردی با آشــوب همراه باشــد. 
افزایش قیمت سوخت، به ویژه بنزین همواره 
با پیوســت های گوناگونی، از جمله پیوست 
امنیتی به دلیل جلوگیری از آشــوب، پیوست 
رســانه ای برای اقناع سازی عمومی و پیوست 
اطالعاتی به منظور جلوگیــری از نفوذ افراد 
اجــاره ای و به دنبال آن تحریک احساســات 

مردم همراه بوده است.
بنابراین بدیهی اســت، تغییــر در این مؤلفه 
بــرای دولت هــا کار دشــواری خواهد بود. 
تأثیرگــذاری تغییر قیمت ســوخت تا جایی 
اســت که می تواند موجــب روی برگرداندن 
مردم از حزب برنده و دولت مستقر شود. در 
دهه ۹۰ میالدی، »اندونزی« تحت ریاســت 
سوهارتو، کشوری با ثبات تصور می شد؛ اما 
تصمیم برای کاســتن از یارانه انرژی در سال 
۱۹۹۸ چنان موجی از اعتراض در میان مردم 
اندونــزی ایجاد کرد که حکومت ســوهارتو 
را چند ماه ســرنگون ســاخت. در یک  سال 
گذشته نیز افزایش قیمت سوخت کشورهای 
گوناگون جهان را درگیر کرده است. در برخی 
از کشــورها اعتراضات بیشتر جنبه نافرمانی 
مدنی داشته و در برخی دیگر به درگیری های 

شدید و خشونت کشیده شده است. در تیر ماه 
سال ۱۳۹۷ با فشار صندوق بین المللی پول، 
دولت »هائیتی« تصمیم گرفت یارانه انرژی 
را حذف کند. معنای این تصمیم، افزایش ۳۸ 
درصدی قیمت بنزین و ۴۷ درصدی گازوئیل 
بود. بالفاصلــه اعتراضات عمومی هائیتی را 
فراگرفت. جاده ها مسدود شد، چندین پمپ 
 بنزین به آتش کشیده شد و ساختمان های دولت 
هدف حمله معترضان قرار گرفت. اعتراضاتی 
که از »پورتو پرنس« پایتخت این کشور آغاز 
شده بود، به سرعت به دیگر شهرهای هائیتی 
نیز تسری پیدا کرد. طیف گسترده ای از طبقه 
فرودست این کشور که پیشتر چندین اعتراض 
پراکنده به وضعیت معیشتی انجام داده بودند، 
در مرکز این اعتراضات قرار داشتند. در نهایت 
دولــت هائیتی اعــالم کرد، فعــاًل به توصیه 

صندوق بین المللی پول عمل نخواهد کرد. 
یک سال پیش هم دولت »فرانسه« مالیات سبز 
بر بنزیــن و گازوئیل را اجرا کرد که بالفاصله 
اعتراضات در شهرهای فرانسه شروع شد و تا 
امروز تحت عنوان »جلیقه زردها« ادامه دارد. 
معترضان جلیقه  زرد که پیشــتر هر شــنبه در 
شهرهای فرانسه به اعتراض دست می زنند، با 
بستن چندین باره اتوبان ها حمل ونقل جاده ای 
این کشور را مختل کرده اند. این مالیات جدید 
به طور متوسط سبب افزایش ۲/۹ سنتی بنزین 
و ۶/۵ سنتی گازوئیل می شود. برآوردها نشان 
می دهد، در این اعتراضات حدود یک چهارم 
فرانسوی ها به خیابان آمده اند و نارضایتی شان 

را اعالم کرده اند. 
دولــت »اکــوادور« نیــز با فشــار صندوق 
بین المللی پول برای حــذف یارانه انرژی در 
ازای اعطــای وام ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
دالری ســبب بروز اعتراضاتی خونین شــد. 

انتظار می رفــت حذف یارانه انرژی ســبب 
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل 
در این کشــور آمریکای التین شــود. بخش 
زیادی از مردم این کشــور با بســتن راه های 
اصلــی، حمل ونقل در این کشــور را مختل 
کردنــد. دامنه ایــن اعتراضــات در »کیتو«، 
پایتخت اکوادور چنان گسترده بود که در آنجا 
حکومت نظامی اعالم شد. چندین نفر در این 
اعتراضات کشته و صدها نفر زخمی شدند. 
در نهایت دولــت اکوادور بــا میانجی گری 
کلیسای کاتولیک و سازمان ملل با معترضان 
وارد مذاکره شــد و اعالم کرد، از تصمیمش 

برای برداشتن یارانه انرژی بازخواهد گشت. 
در چند سال گذشــته، افزایش قیمت انرژی 
در »هند«، »اســترالیا« و »روسیه« نیز سبب 
شــکل گیری اعتراضاتی عمدتًا مدنی شــده 
است. در آبان ۱۳۹۷ افزایش ۷ سنتی در قیمت 
بنزین سبب شکل گیری چندین اعتصاب در 
استرالیا شد. عموم مردم با مراجعه نکردن به 
پمپ بنزین ها خواهان عقب نشینی دولت از 
سیاست های مالیات عمومی شدند که افزایش 

در نرخ بنزین را سبب شده بود. 
در خرداد همان ســال هم اتفاق مشابهی در 
»روســیه« رخ داد. اعتراض به این رخداد در 
روسیه با بستن مسیرهای ورودی پمپ بنزین ها 
در چند اســتان این کشور صورت گرفت. در 
هند نیز اعتراض به افزایــش قیمت بنزین به 
درگیری معترضان با پلیس در ایالت های بیهار 
و گجرات منجر شــد. این اعتراضات که در 
شــهریور ۱۳۹۷ رخ داد، سبب تعطیلی دفاتر 
دولتی، مدارس و مراکز تجاری شــد. گفتنی 
اســت، افزایش قیمت بنزین به دلیل افزایش 
جهانی قیمــت نفت و کاسته نشــدن از نرخ 

مالیات بر سوخت صورت گرفت.

اکبر معصومی
کارشناس  بین الملل

در چند سال گذشته، 
افزایش قیمت انرژی 
در »هند«، »استرالیا« 
و »روسیه« نیز سبب 
شکل گیری اعتراضاتی 
عمدتًا مدنی شده است. 
در آبان 1۳۹7 افزایش 
7 سنتی در قیمت بنزین 
سبب شکل گیری چندین 
اعتصاب در استرالیا شد. 
عموم مردم با مراجعه 
نکردن به پمپ بنزین ها 
خواهان عقب نشینی 
دولت از سیاست های 
مالیات عمومی شدند که 
افزایش در نرخ بنزین را 
سبب شده بود. 

بنزیِن شهر آشوب
گزارشی از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در دیگر کشورها
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ابعاد سیاسی
نگاه سوم 
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چرا رهبری از تصمیم سران قوا 
حمایت کردند؟
در گفت وگو با تعدادی از مسئوالن و صاحب نظران پاسخ داده شد

دو روز پس از افزایش قیمت بنزین، رهبر معظم 
انقــاب در جلســه درس خارج فقــه خود با 
حمایت از این تصمیم سران قوا به مردم هشدار 
دادند که مراقب سوءاســتفاده کنندگان باشند. 
اکنون با این پرســش مواجه می شــویم که چرا 
رهبر معظم انقاب از تصمیم سران قوا حمایت 
کردند؟ به همین منظور به سراغ برخی مسئوالن 
و صاحب نظران رفتیم که در ادامه پاسخ آن ها را 

می خوانید. 
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BBدکتر محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مورد افزایش قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن 
که مبتنی بر تصمیم دولت انجام شد و حوادث 
بعــد از آن، باید گفت این کار بی تدبیری دولت 
بود؛ چرا کــه دولت می توانســت خیلی بهتر 
چنین طرحی را اجرا کند که فضا برای اشــرار 
فراهم نشود. در واقع در شرایطی که اقدام علیه 
کشــور از سوی دشمنان بسیار محتمل بود، این 
بی تدبیری دولت ســبب شد تا فرصت مناسب 
برای اشرار و گروه های معاند تروریستی فراهم 
شود و دیدیم که در شهرهای مختلف اقدامات 
مشابه هم ظاهرًا با مرکز فرمانده واحد صورت 
گرفت. در این شــرایط دشــمنان از احساسات 
مردم سوءاستفاده کرده و با این بی تدبیری دولت، 
خــود را در صف مردم جــای دادند و عملیات 
خود را شــروع کردند؛ البته این قائله خیلی زود 
جمع شد و ورود رهبر معظم انقالب سبب شد 
به ســرعت صف بندی ها درست شود و مردم از 
اغتشاشگران جدا شوند. آقا مردم را با دست های 
پنهان پشــت پرده این ماجراها آشنا کرد و مردم 
خودشــان به میدان آمدند و جادثه خنثی شــد؛ 
البته صــدای آنها خاموش نشــد و همان مردم 
معترض طی ایــن ده روز به خیابان ها آمدند، از 
تروریست ها و اغتشاشگران اعالم انزجار کرده 
و اعتراضــات خود را به بی تدبیری دولت اعالم 

کردند.    

BBسردار محمد شیرازی  
رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا

با توجه به اشــکاالتی که در اجرایی کردن بحث 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین بود، ابهاماتی 
برای مردم ایجاد شد که وارد است؛ اما مردم باید 
نگاه شان به امر ولی باشد و باید ببینند نگاه و امر 
ایشان چیست؟ در این قضیه، با ورود آقا بسیاری 
از خطرات و احتماالت خطری که وجود داشت 
جمع شــد؛ وگرنه وضعیت و اشکاالت موجود 
ســبب ایجاد تفرقه، حتی در میان سطح برخی 
مسئوالن نظام می شد و مردم را دچار مشکالت 
جدی می کرد. در این میان، برنامه ریزی دشمنان 
هم مشخص شد که با ورود آقا عمده برنامه های 
آنان ناکام ماند. بیان و پیام آقا مانند آب روی آتش 
قضیه را حل کرد؛ البته این باید برای مردم تبیین 
شــود که سپاه و بسیج می توانند یکی از نهادهای 
بصیرت بخش و تبیین گر مردم در این مسیر باشند.

BBحجت االسالم روح الله حسینیان 
رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی

وقتی نظام به تصمیمی می رسد که ســران قوا در آن 
دخیل هســتند، به طور حتم نباید از آن عقب نشینی 
کند؛ چرا که در مراحل بعدی امکان تصمیم گیری و 
ادامه کار ســلب خواهد شد. رهبر معظم انقالب نیز 
با همه پیامدهایی که پذیرفتن و حمایت از این تصمیم 
داشــت از آن حمایت کردند و تبعات آن را به عهده 
گرفتند تا امر بزرگ تری مثــل تصمیم گیری  در نظام 

دچار خلل و تضعیف نشود. اگر این امر واقع نمی شد، 
دشمنان از این خلل در تصمیم سوءاستفاده می کردند 
و نظام را به عقب نشــینی از اصول سوق می دادند که 
البته دید موســع و دقیق رهبر انقالب و بصیرت نافذ 

ایشان موجب شد دشمن در این امر ناکام بماند.

BBسردار علیرضا افشار  
رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه

حضرت آقــا در تصمیماتی که اتخــاذ می کنند 
مصالح نظــام را در نظر می گیرنــد. اقدام اخیر 
دولت که بدون اطالع بسیاری از مسئوالن صورت 
گرفت، پر از اشکاالت و در واقع مسئله آفرین بود. 
خود رهبر معظم انقالب هــم بارها درباره اجرا 
کردن و نحوه درست اجرای این طرح به صورتی 
که به مردم فشــار نیاید تأکید داشتند. باید توجه 
داشت که عملکرد مســئوالن در افزایش قیمت 
بنزیــن جای نگرانی دارد؛ امــا ورود آقا به ماجرا 
سبب شد تا آتشی که از این بی تدبیری روشن شده 
بود افروخته تر نشود و معاندان و دشمنان نتوانند از 
این فضا برای اهداف خود استفاده کنند. با ورود 
آقا در واقع جریان انقالبــی و مردم عادی متوجه 
شدند که باید صف خود را از براندازان و جریانات 
تروریستی که با امکانات دشمنان می خواستند به 
کشتار و نابودی کشور اقدام کنند، جدا کنند؛ البته 
خــدا هم کمک کرد و یک بار دیگر مردم نشــان 
دادند که پشت رهبر خود حرکت می کنند و از این 

آزمون سربلند بیرون آمدند.

وقتی نظام به تصمیمی 
می رسد که سران قوا 
در آن دخیل هستند، 

به طور حتم نباید از آن 
عقب نشینی کند؛ چرا 

که در مراحل بعدی 
امکان تصمیم گیری و 

ادامه کار سلب خواهد 
شد. رهبر معظم انقاب 

نیز با همه پیامدهایی که 
پذیرفتن و حمایت از 

این تصمیم داشت از آن 
حمایت کردند و تبعات 

آن را به عهده گرفتند 
تا امر بزرگ تری مثل 

تصمیم گیری  در نظام 
دچار خلل و تضعیف 

نشود.

دکتر محسن رضایی

سردار علیرضا افشار

 سردار محمد شیرازی

حجت االسالم روح الله حسینیان
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حمایت، نقد، تسویه حساب!
نگاهی به اضالع رویکرد جریان های سیاسی کشور به طرح افزایش قیمت بنزین

اعالم و اجرای ناگهانی مصوبه ســران قوا درباره 
افزایش قیمت و ســهمیه بندی بنزین از ســوی 
دولت، اعتراضات مردمی و در نهایت سوءاستفاده 
ضد انقالبی ها و اغتشاشگران را به دنبال داشت. 
این مسئله جدا از اینکه مردم و طبقات اجتماعی 
را در بهت و حیرت فروبرد، سبب شد گروه های 
سیاســی و به ویژه دو جریان سیاســی شاخص 
کشــور نیز واکنش های گوناگونی از خود نشان 
دهند. در این متن کوشش می شود به طور مختصر 
عکس العمــل جریان سیاســی اصالح طلب و 

اصول گرا در مورد این اقدام بیان شود.

BBبررسی رویکرد جریان های اصالح طلب
در زمینه مصوبه تعیین سهمیه بندی بنزین و افزایش 
قیمت آن، در جریان سیاسی اصالح طلب رویکرد 
ســه گروه قابل مشــاهده و ارزیابی اســت. گروه 
نخست نشریات و عناصر نزدیک به دولت هستند 
که علی القاعده از در حمایت وارد شدند و در مورد 
اصل طرح و نحوه اجرا موضع حمایت کامل را در 
پیش گرفتند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن سیاســی در انتقاد از طرح سهمیه بندی 
بنزین مطــرح می کنند این طرح یکبــاره و بدون 
شفاف سازی و اقناع افکار عمومی اجرا شد و حتی 
نمایندگان مجلس هــم از موعد اجرای این طرح 
اظهار بی اطالعی می کنند؛ اما ایرنا، پایگاه طیف 
سیاسی همراه دولت، با برجسته کردن اظهارات 
ســخنگوی دولت سعی کرده ضمن دفاع از طرح 
و جزئیات آن، به انتقادات مطرح شده پاسخ دهد. 
»علی ربیعی« سخنگوی دولت، طی گفت  وگویی 

در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت پیش 
از افزایش قیمت بنزین اطالع رســانی نداشت و 
مــردم را قانع نکرد، گفت: »اقناع ســازی درباره 
افزایش قیمت بنزین از چند سال قبل انجام شده 
بود و تعجب می کنم چرا برخــی بزرگان انتقاد 
می کنند که چرا ما در موضوع افزایش قیمت بنزین 
اقناع سازی انجام نداده ایم؛ در حالی که چندین بار 
خودم در این خصوص و در بحث حذف یارانه ها 
صحبت کرده ام و سناریو های مختلفی نیز مطرح 
شد و بار ها اصالح ساختار اقتصادی را منوط به 
حذف یارانه ها دانسته بودیم و اقتصاددانان بزرگ 
نیز نامه نوشته و عالج بیماری اقتصادی ایران را 
حذف یارانه هــا خوانده بودنــد.« ربیعی افزود: 
»بحث پیرامون اینکه قیمــت حامل های انرژی 
بایــد به فوب خلیج فارس برســد، بحث تازه ای 
نیست و مدت هاست صورت می گیرد؛ اما مردم، 
چون تصــوری از آثار این تصمیمات نداشــتند 
دقت نکردند؛ اما نخبــگان به این موضوع دقت 

داشتند.«)ایرنا، ۱۳۹۸/۸/۲۹(
از سوی دیگر، طیف رســانه ای وابسته به دولت، 
انگشت اتهام را به سمت صدا و سیما نشانه رفت و 
به جای اینکه پاسخگوی بی اعتنایی خود به موضوع 
اقناع نکردن افکار عمومی پیش از آغاز طرح باشد، 
به صدا و سیما تاخت که چرا با گذشت یک هفته از 
اعالم و اعمال طرح نتوانسته مردم را با این تصمیم 

همراه کند.)ایرنا، ۱۳۹۸/۹/۲(
طیف دوم را بخشی دیگر از اصالح طلبان تشکیل 
می دهنــد که ضمن انتقاد از نحوه اجرای دولت، 
عامل شعله ور شــدن خشونت های پیش آمده را 
نیز تصمیم نادرست دولت می دانند؛ برای نمونه 
روزنامــه اصالح طلب آرمان ملــی در این زمینه 
بیان می دارد دولت حسن روحانی از ابتدا تاکنون 

خیلی کم در مورد طرح های در دســت اجرا به 
اطالع رسانی و شرح و تفصیل آن پرداخت و بیشتر 
اظهارات رئیس جمهور و وزرا بر مبنای یکسری 
کلیات در موضوع رقم خورده است. دو نمونه از 
طرح هایی که دولت نسبت به آنها اطالع رسانی 
کرد، در عرصه سیاســت خارجــی برجام و در 
عرصه بهداشــت و درمان طرح تحول سالمت 
بود، که اولی در بالتکلیفی طرفینی مانده و دومی 
هم با کناره گیری وزیر کنار گذاشته شده است؛ اما 
شاید مهم  ترین طرح در دست اجرای دولت که در 
نشست سران قوا به تصویب رسید، افزایش قیمت 
بنزین بود که با نارضایتی ها و واکنش های بسیاری 
همراه بود. در این میان بســیاری معتقدند که اگر 
دولت برای خود راهبرد اطالع رسانی مشخصی 
داشــت و در زمان معین به شرح و تفسیر مزایا و 
معایب آن طرح می پرداخت، شــاید اکنون دیگر 
شــاهد ناآرامی در کشــور نبودیم.)آرمان ملی، 

 )۱۳۹۸/۸/۳۰
روزنامه جمهوری اسالمی و »مسیح مهاجری« 
رئیس جمهور را مخاطب قرار دادند و با مطالبی 
که تا آن روز بدین شکل سابقه نداشت، نقدهای 
شدیدی را از آقای روحانی داشتند. »مهاجری« 
می نویســد که آقای رئیس جمهــور در تبلیغات 
انتخاباتی خود وعده داده بود سطح زندگی مردم 
را چنان باال ببرد که به جای یارانه گرفتن بتوانند 
به دولت کمک کنند. آرمان بسیار خوبی است؛ 
ولی حاال عالوه بر یارانه قبلــی، یارانه جدیدی 
هم اختراع شــده که به ۶۰ میلیون نفر پرداخت 
می شــود! این یعنی مردم فقیرتر شــده اند و اگر 
نشده اند، معنایش این است که مدیران اقتصادی 
دولت نمی دانند چه می کنند. او حتی می نویسد که 
عامل اغتشاشات، تصمیم نادرست مدیران بود و 

حسین قادری
تحلیل گر سیاسی

روزنامه جمهوری اسامی 
و »مسیح مهاجری« 
رئیس جمهور را مخاطب 
قرار دادند و با مطالبی که تا 
آن روز بدین شکل سابقه 
نداشت، نقدهای شدیدی 
را از آقای روحانی داشتند. 
»مهاجری« می نویسد 
که آقای رئیس جمهور در 
تبلیغات انتخاباتی خود 
وعده داده بود سطح 
زندگی مردم را چنان باال 
ببرد که به جای یارانه 
گرفتن بتوانند به دولت 
کمک کنند. آرمان بسیار 
خوبی است؛ ولی حاال 
عاوه بر یارانه قبلی، 
یارانه جدیدی هم اختراع 
شده که به 6۰ میلیون نفر 
پرداخت می شود! این 
یعنی مردم فقیرتر شده اند و 
اگر نشده اند، معنایش این 
است که مدیران اقتصادی 
دولت نمی دانند چه 
می کنند.
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باید محاکمه شوند.)روزنامه جمهوری اسالمی، 
)۱۳۹۸/۸/۳۰

بــه ایــن دســته از اصالح طلبــان، نمایندگان 
اصالح طلب فهرست امید را نیز می توان اضافه 
کرد که قصد داشــتند با ارائه طــرح دو فوریتی، 
دولــت را وادار به توقف طرح ســهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین کنند؛ که البته با بیانات رهبر 

معظم انقالب از تصمیم خود منصرف شدند.
دسته سوم کسانی هستند که خود را بخش اصلی 
و تئوری پــرداز اصالحات می دانند. این گروه که 
اعضای سابق احزاب منحله مشارکت و سازمان 
مجاهدین هســتند و اکنون در تشکیالتی به نام 
»حزب اتحاد ملت« جمع شــده اند، در تزریق 
خشــونت و نافرمانی مدنی ید طوالیی دارند. از 
قضا عوامل اصلی اتاق عملیات روانی فتنه ۸۸ که 
هشت ماه کشور را به سمت آشوب و ناامنی بردند 
همین عناصر هستند؛ اما در مورد حوادث اخیر 
کشور، در کمال تعجب این افراد با صدور بیانیه ای 
انگشت اتهام را به سمت نیروهای امنیتی نشانه 
رفتند؛ در حالی که بخش امنیتی کشور در کمال 
ســعه صدر اجازه دادند در ساعات نخستین این 
حوادث مردم بتوانند اعتراض خود را نشان دهند. 
در جریان قضایای روزهای اخیر و درست زمانی 
که میدان داری هسته های چندالیه، آموزش دیده 
و حرفه ای آشوب، تخریب، تاراج و آدم کشی در 
حال اوج گرفتن در شهرهای استان تهران، حاشیه 
پایتخت، کرج و شــماری از شهرهای دیگر بود، 
متنی با عنوان »بیانیه جمعی از فعاالن سیاســی 
در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت« 
روز یکشــنبه)۲۶ آبان( منتشــر شــد که شاکله  
امضاکنندگان آن را اعضای حزب اتحاد ملت و 
سمپات های جوان تر آنان تشکیل می داد. به ظاهر 
اعضای محفل فوق که به زعم خود اوضاع امنیتی 
کشور و نظام را خیلی »بحرانی« تصور می کردند، 
در اقدامی قابل تأمل نقاب از چهره برداشتند و در 
حمایت از آشــوبگران مســلح و خشن بیانیه ای 
صادر کردند. در بخشــی از آن که حقیقتًا جای 

تأسف دارد، آمده است:
شــلیک بی محابای تفنگی که از محل بیت المال 
برای دفاع از مردم فراهم شده، به سوی شهروندان 
عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم 
خود به خیابــان آمده اند، مطلقًا و فارغ از موضوع 
اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و 
دستگاه قضا نباید حتی لحظه ای در تعقیب بانیان، 
آمران و عامالن آن تعلل کنند.)مشرق، »پشت پرده 
بیانیه  ۷۷ چهره اصالح طلب درباره آشــوب های 
دسترسی  تاریخ:۱۳۹۸/۸/۲۹.  چیست؟«،  اخیر 

)www.mashreghnews.ir.:در
اکنــون که تصاویر و گزارش ها از حجم ســنگین 
ویرانگــری، خشــونت و وحشــی گری اشــرار 
ســازمان یافته منتشــر می شــود، حاال که برخی 
رسانه ها از نیروی انتظامی و بسیجیانی می نویسند 
که مظلومانه به دست اشرار داعشی دوره شده و با 

انواع سالح سرد و گرم سالخی شدند، از مغازه ها 
و خانه های شخصی مردم در مجاورت بانک ها که 
در آتش بمب های دستی سوختند و خاکستر شدند 
و... باید طینت بدی داشت که خواهان »مجازات« 
حافظان جان  برکف و پاکباخته امنیت شد. کاری 
که از جماعتی که پشت نقاب آزادی خواهی جمع 
شده اند؛ اما فی الواقع باطن خشن و تندی دارند، در 

گذشته برآمده و اینک نیز برمی آید.

BBبررسی رویکرد جریان های اصولگرا
مواضع جریــان اصولگرا و نیروها و نشــریات 
منســوب به این جریان تقریبًا از یک انســجام و 
هماهنگی برخوردار بود؛ اما باید این مواضع را 
در دو مقطع تحلیل و ارزیابی کرد. از لحظه اعالم 
طرح سهمیه بندی بنزین تا صبح روز یکشنبه، که 
بیانات مهم رهبر معظم انقالب اسالمی منتشر 
شد، این جریان با شیب تند به سمت نقد دولت 
به خاطر در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی جامعه 
و وضعیت معیشــتی مردم پیش می رفت. چون 
وضعیت عمومی کشــور به ســمت خشونت و 
تخریب شدید در حال پیشروی بود، حساسیت 
نیروهای اصولگرا نیز افزایش پیدا کرد. به نوعی 
می توان گفت برایند ایــن اظهارنظرها، متوقف 
کردن طرحی بود که دولــت در روز جمعه آن را 

اعالم و عملیاتی کرده بود.
امــا پس از بیانات رهبر معظــم انقالب در صبح 
روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه، نحوه عکس العمل نیز به 
سمت دیگری سوق پیدا کرد. اینکه این طرح بدون 
در نظر گرفتن تجربیات گذشته و آماده سازی افکار 
عمومی انجام شــده است، نقطه محوری نقدها و 
واکنش هایی بود که عناصر و گروه های اصولگرا از 
خود نشان دادند. در این میان و برای نمونه شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی درباره تحوالت 

اخیر کشور بیانیه ای را صادر و تأکید کرد:
موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح 
هدفمندی یارانه ها مورد تصویب شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا قرار گرفته بود؛ اما طبیعتًا شیوه 
اجرایی شــدن این مصوبه که بخش های مختلف 
اقتصاد و اقشار وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار 
می دهد، می بایســت مانند تجارب و سوابق قبلی 
با تدابیرو توجیهات و اقناع گری گسترده مقدماتی 
توأم می بود که متاسفانه دولت و مجریان مصوبه به 
دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی یا عامدانه، این مصوبه 
را بی مقدمه و به نحو شــوک آوری اجرایی کردند.

)خبرگزاری دانشجو، ۱۳۹۸/۸/۲۹(
نکته نهایی را باید در ســطحی فراتر از احزاب و 
گروه های سیاسی به بحث گذاشت و در این زمینه 
الزم اســت نقش دو جریان اصلی کشور بیش از 
پیش برجسته شود. الزم است مسیر اداره اجرایی 
کشور بر اساس عقالنیت و منافع ملی پیش برود، 
نه منافع حزبی و سیاسی. اینکه دولت مستقر برای 
پیروزی در انتخابات یا هر دلیل دیگر، سیاســت 
اصالح قیمت بنزین را به صورت تدریجی اعمال 
نمی کند و امروز مردم با شوک قیمتی بنزین مواجه 
می شوند و خسارت های فراوان برای مردم و نظام 
پیش می آید، موضوعی اســت که حتمًا باید در 
روند اداره آینده کشور در نظر گرفته شود. سخن 
اصلی با مراجع نظارتی مانند مجلس شــورای 
اسالمی و قوه قضائیه و در سطحی دیگر احزاب 
سیاسی و به ویژه گروه های حامی دولت است که 
در آن روز باید با این تصمیم نادرست وزارت نفت 
و دولت مواجهه قانونی صورت می گرفت. نظام 
یکبار برای موضوع سهمیه بندی بنزین هم هزینه 
اقتصادی فراوان داده بود و هم هزینه سیاســی و 
منطقی نیست که دوباره آن هزینه ها ، آن هم چند 

برابر بیشتر پرداخت شود.

موضوع افزایش قیمت 
بنزین اگرچه در امتداد طرح 

هدفمندی یارانه ها مورد 
تصویب شورای هماهنگی 

اقتصادی سران قوا قرار 
گرفته بود؛ اما طبیعتًا شیوه 

اجرایی شدن این مصوبه 
که بخش های مختلف 

اقتصاد و اقشار وسیعی 
از جامعه را تحت تأثیر 

قرار می دهد، می بایست 
مانند تجارب و سوابق 

قبلی با تدابیرو توجیهات 
و اقناع گری گسترده 

مقدماتی توأم می بود که 
متاسفانه دولت و مجریان 
مصوبه به دلیل بی تدبیری 
و ناکارآمدی یا عامدانه، 

این مصوبه را بی مقدمه و 
به نحو شوک آوری اجرایی 

کردند.
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امضاهای جعلی! 
 اصالح طلبان بدلی!

مروری بر بیانیه 77 نفره اصالح طلبان و حواشی آن

در میان شــعله ور شدن زبانه های آتش آشوبی که 
منافقان و اشرار سردمدار آن بودند، یک شنبه ۲۶ 
آبان متنی با عنوان »بیانیه جمعی از فعاالن سیاسی 
در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت« 
از سوی بخشی از اصالح طلبان )که در میان آنان 
محکومان فتنه ۸۸ و برخی خارج نشینان فراری 
نیز مشاهده می شود( صادر شد که مالحظات و 

ابهامات فراوانی داشت!

1 انتقاد جدی از نوشته مذکور روح حاکم 
بر آن اســت که مبتنی بر حمایت از آشوبگران و 
مظلوم نمایی از اوباشی است که میلیاردها تومان 
خســارات بر اموال عمومی و اموال شــخصی 
مملکت وارد ساخته اند! نویسندگان تالش دارند با 
شــگردهای کالمــی، جنایات را تقلیــل داده و 
مرزهای مردم و اشرار مزدور شده را مبهم کنند! 
در حالی که اگر این مدعیان اصالح طلب به ظاهر 
در آســتانه انتخابات در مقام حمایــت از مردم 
معترض برآمدند، باید تــالش می کردند ضمن 
حمایت از مطالبات مردم، مرزهای آنان از اشرار 
و اغتشاشــگران را پررنگ کنند و از آنان برائت 
بجویند. محوری اساسی که در بیانیه ۷۷ نفر دیده 

نشده است!

۲ نویســندگان در بخشــی از بیانیــه به 
خشــونت در برابر محاربان و اشــرار اعتراض 

کردند و آوردند: »شلیک بی محابای تفنگی که از 
محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شــده 
به سوی شــهروندان عادی و غیرمسلح که برای 
ابراز اعتراض یا خشــم خود به خیابان آمده اند، 
مطلقًا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه 
و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی 
لحظه ای در تعقیب بانیــان، آمران و عامالن آن 

تعلل کند.«
این ادعای غیرواقع نما که با تحریف و بزرگنمایی 
حوادث همراه شــده، در حالی مطرح می شود 
که باید یادآوری کرد بخش عمده ای از مدعیان 
اصالح طلبی که اســامی برخی از آنان در میان 
امضاکنندگان این بیانیه است، کسانی هستند که 
از فعاالن دستگاه های امنیتی در سال های ۱۳۶۰ 
و ۱۳۷۰ بوده و با ابعاد آشوب های اجتماعی و... 
آشنا هســتند! آنان به خوبی می دانند، آشوبگری 
که با سالح گرم و ســرد به مردم حمله می کند 
و مراکــز نظامی و امنیتی را هدف قرار می دهد، 
با مردمــی که به گرانی اعتــراض دارند تفاوت 

فاحشی دارد!
خطاب به این آقایان باید گفت، شــما اگر جای 
آن افســر جوان نیروی انتظامی بودید که وظیفه 
حفاظت از مخازن نفتی کشــور را که ســرمایه 
ملی به حساب می آید، دارد، در مقابله با هجوم 
ضدانقالب مسلحی که قصد انفجار این مخازن 
را داشــته، چه عکس العملی نشــان می دادید؟ 
البته طبیعی اســت اگر در ایــن میان تخلفی از 
ســوی نیروهای انتظامی صورت گرفته است و 
مستنداتی وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود؛ 
اما تخریب چهره حافظان امنیت کشــور در این 

شرایط حساس خیانتی بزرگ است!

۳ در بخــش دیگــری از ایــن ســیاهه 
نویسندگان خود را غمگسار ملت نشان می دهند و 
می نویسند: »دردآور است که با گذشت دهه ها از 
اســتقرار عدالت خانه و قانونی که حق و تکلیف 
مردم و حکومت در کشــور ما را معین می کند، 
همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای 
اعتراض بــه تصمیم های حکومتی چنین پایمال 

شود.«
نکته اساسی آنجاســت که این جریان در دوران 
هشت ساله حاکمیت دولت دوم خرداد، مدعی 
توسعه سیاسی بودند؛ اما هیچ گاه نتوانستند طرح 
جامعی مبتنی بر فرهنگ اســالمی  ـ ایرانی برای 
تحقق پیشرفت سیاسی جامعه ارائه دهند! فرصت 
این مدعیان امروز، در آن زمان به شوهای سیاسی 
و دعواهای جناحی و ساختارشکنی و اباحه گری 
سیاسی گذشت و اختالفات مفتضحانه اعضای 
شــورای شــهر اول تهران که نام برخــی از آنان 
در میان امضاکنندگان این بیانیــه وجود دارد، به 
تعطیلی چهار ساله اداره پایتخت و شورای شهر 
تهران منجر شد! به گونه ای که مردم تهران ترجیح 
دادند در دور بعد انتخابات به رقیب سیاسی این 

مدعیان اصالح طلبی رأی دهند!
امروز نیز ایــن جریان حرفی برای گفتن ندارد! 
به نحوی که بزرگان شان نیز مدتهاست از پایان 
اصالح طلبی ســخن گفته اند! این ژست های 
حمایتی از آشــوبگران و خالی کردن دولتی که 
خود به روی کارآورده اند نیز ســناریویی است 
که در آســتانه انتخابات کلید خورده و سنگین 
کردن ســبد رای انتخاباتی را هدف خود قرار 

داده است!

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

خش عمده ای از مدعیان 
اصاح طلبی که اسامی 
برخی از آنان در میان 
امضاکنندگان این بیانیه 
است، کسانی هستند که 
از فعاالن دستگاه های 
امنیتی در سال های 1۳6۰ 
و 1۳7۰ بوده و با ابعاد 
آشوب های اجتماعی 
و... آشنا هستند! آنان به 
خوبی می دانند، آشوبگری 
که با ساح گرم و سرد به 
مردم حمله می کند و مراکز 
نظامی و امنیتی را هدف 
قرار می دهد، با مردمی که 
به گرانی اعتراض دارند 
تفاوت فاحشی دارد!
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»فرار به جلو«، عنوان دیگری است که  4
می توان بر رفتار نویســندگان بیانیه فوق نهاد! این 
افراد کسانی هســتند که حامی جدی به قدرت 
رســیدن دولت اعتدال در سال ۱۳۹۲ و تکرار آن 
در ســال ۱۳۹۶ بوده اند و در طول سال های اخیر 
همواره حمایــت خود را از عملکــرد آن حفظ 
کرده اند! به واقع خود باید پاســخگوی عملکرد 
دولت مورد حمایت شان باشند! اما با فرار به جلو 
ژست مخالف و اپوزیسیون گرفته اند و در تالشند 
خرج خود را ســوا کنند! گویا فرا رســیدن فصل 
انتخابات حس مافیایی و فرصت طلبی این جریان 
را فعال کرده اســت و قصد دارند با صدور چنین 
بیانیه هایــی افکار عمومی را فریب داده و ســبد 
رأی شان را سنگین کنند! در حالی که در حقیقت 
اصالح طلبان با حمایت تمام قد از راهبرد خام و 
بی ثمر »حل مشکالت اقتصادی کشور از طریق 
حل مشکالت سیاســت خارجه« که حاصل آن 
معطل شدن کشــور پای تنظیم و تدبیر برجام و 
مذاکره با غرب بود، امروز باید پاسخگوی وضع 
موجود باشد! نه آنکه این وضع را طلبکارانه بر سر 

دیگران بکوبد!

5 نکته دیگــر در این نوشــتار اغواگری 
ناجوانمردانه اســت که نویســندگان نامه برای 
اثرگذاری بر اذهان عمومی جامعه اختیار کرده اند. 
نویسندگان جای علت و معلول را عوض کرده و 
مدعی  هســتند سیاســت های غلط جمهوری 
اســالمی در مذاکره نکردن بــا آمریکا موجب 

اوضاع نابسامان اقتصادی شده است؛ در حالی که 
در طول شش سال گذشته مدعیان مذاکره و برجام 
هر چه خواســته اند در این مسیر یکه تازی کرده و 
تاخته اند و اتفاقًا آنچه امروز آشکار شده، آن است 
که مذاکره با دشمن دستاوردی برای کشور نداشته 
است و ملت افسوس می خورند که کاش به جای 
فرصت سوزی توان دولت به تقویت ساخت درون 

و اقتصاد داخلی کشور گذشته بود.

BB!جعل امضاء و مناقشه بر سر بیانیه
آنکه آش آنقدر شــور شــد که صدای دوســتان 
و همراهــان بخشــی از اصالح طلبــان در آمد! 
»محمدرضــا جالیی پــور« امضای خــود پای 
این بیانیه را تکذیب کرد و »حســین مرعشــی« 
ســخنگوی حزب کارگزاران، بــا انتقاد جدی 
از اقدام خودســرانه این جمــع و تردید به اعتبار 
امضاکننــدگان و ۷۷ نفر بودن آنهــا، اعالم کرد 

»بیانیه ۷۷ نفره، صدای اصالح طلبان نیست.«
چند روز بعد، جمعی از نویسندگان نامه با صدور 
بیانیه ای با اعالم برائت از نامه پیشین اعالم کردند: 
»ما امضاکننــدگان این بیانیه ضمن رد برخی مفاد 
بیانیه مذکور و اعالم بی اطالعی خود از نحوه تدوین 
و انتشار آن، تأکید می نماییم تنها راه حل مشکالت 
کشور رجوع به صندوق رأی می باشد و بر رد هر نوع 
راهکار خشونت آمیز جایگزین پافشاری می کنیم.« 
در فهرست نویســندگان بیانیه دوم نام افرادی چون 
بهزاد نبوی، محسن امین زاده، ابراهیم اصغرزاده، 
علیرضــا علوی تبار، حســین والــه، محمدرضا 
جالیی پور، علــی تاجرنیا، محمــد کیانوش راد، 

علــی مزروعی، الهــه کوالیی، صــادق نوروزی، 
مهدی دریس پــور، زهره آقاجری، احمد منتظری، 

محمدحسین نعیمی پور و... مشاهده می شود.
ســاعاتی بعد برخی نویســندگان نامــه اول که 
نامشان در ردیف امضاکنندگان نامه دوم نیز آمده 
بــود، این بار نامه دوم را تکذیب کردند! به عنوان 
نمونه »محمدکیانوش راد« بــا بیان اینکه جمع 
امضاکنندگان این نامه به ۷۷ نفر می رسد، گفت: 
»قطع اینترنت بعضًا باعث شده بود شاید دو الی 
سه نفر از افراد علی رغم اینکه نظر کلی به صدور 
نامه داشتند، امکان پیگیری پیشنهادات خود را در 
متن نامه پیدا نکردند.« وی به خبرگزاری ایســنا 
گفت: »در مورد نامه منســوب شده توسط یک 
رسانه، صرف نظر از بحث پیرامون چنین امری، 
تعداد زیادی از امضاکننــدگان به صورت کاماًل 
روشــن از صدور چنین نامــه  جعلی خبر دادند. 
آنچه که باعث تأسف اســت اقدام غیر حرفه ای 
و غیر اخالقی این رسانه است. قاعدتًا باید منبع 

خبرش را شفاف اعالم کند.»
وی در پایان گفت: »در هــر حال آنچه که مورد 
تأکید امضاکننــدگان بیانیه اول بوده و هســت، 
موضع واقع بینانه و به دور از تســویه حساب های 
سیاســی و جناحی و فــارغ از سوءاســتفاده از 

بیانیه های جعلی بوده است.«
اینکه اصل ماجرا چیســت، ابهامی اســت که 
امضاکننــدگان نامه های فوق بایــد با صراحت 
پیرامون آن ســخن بگویند، اما آنچه عیان است، 
فروپاشی اســت که در اردوگاه اصالح طلبان از 

مدت ها پیش آغاز شده است!

آش آنقدر شور شد که 
صدای دوستان و همراهان 

بخشی از اصاح طلبان 
در آمد! »محمدرضا 
جایی پور« امضای 

خود پای این بیانیه را 
تکذیب کرد و »حسین 

مرعشی« سخنگوی حزب 
کارگزاران، با انتقاد جدی 

از اقدام خودسرانه این 
جمع و تردید به اعتبار 

امضاکنندگان و 77 نفر 
بودن آنها، اعام کرد 

»بیانیه 77 نفره، صدای 
اصاح طلبان نیست.«

محمدکیانوش راد

محمدرضا جالیی پور

حسین مرعشی

 ابراهیم اصغرزاده

بهزاد نبوی

الهه کوالیی



آشوب شیطان / ضمیمه شماره ۹۲۴ هفته نامه صبح صادق / آذرماه ۱۳۹۸ ٤٤

سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین 
بیان می کند: »از چند ســال قبل انجام شــده 
بــود و تعجــب می کنم چرا برخــی بزرگان 
انتقاد می کنند؟« مشــخص نیست که »علی 
ربیعی« از کدام برنامه و آماده سازی رسانه ای 
و اجتماعی در این باره ســخن می گوید! آنچه 
مردم دیدند سهمیه بندی و تبدیل بنزین ۱۰۰۰ 
تومانــی به ۳۰۰۰ تومانی در یک شــب بود؛ 
موضوعــی که مردم را گالیه منــد کرده و این 
گالیه زمینه را برای سوءاســتفاده کسانی که 
مترصد موج ســواری و ترک تــازی و ویرانی 

بودند فراهم کرد.
فارغ از اینکه بســیاری از کارشناســان موافق 
اجرای این طرح هستند و سران سه قوه نیز بر 
همین نظر تصمیم به اجرای آن گرفتند، البته 
نحوه اجرای این مســئله قابل تأمل و درنگ 
است، امروز دولت تدبیر و امید! در برابر این 
پرسش جدی قرار دارد؛ چرا طرحی که همه 
کارشناسان بر این باور بودند که می تواند سبب 
نارضایتی  در میان مردم شود، بدون آماده سازی 
اقتصادی و بی آنکه ولی نعمتان کشور در جریان 
باشــند و افکار عمومی آماده باشد، اجرا شده 
است! آقای روحانی باید به این پرسش پاسخ 
دهند که چرا زمینه ســاز فتنه انگیزی دشمنان 

ملت ایران شدند! 
در پاسخ به این پرســش ها حتمًا افرادی پیدا 
می شــوند که بگویند هر میزان از اقناع افکار 
و آماده ســازی اجتماعی نمی توانســت مانع 
نارضایتی ها باشد! و از »شوک« درمانی سخن 
به زبان آورد. در پاســخ به ایــن ادعا می توان 
»شــوک درمانی« دولــت دوازدهم و اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها را که در سال ۱۳۸۹ 

اجرا شد با هم مقایسه کرد.
در همیــن گام اول تفــاوت دو اقــدام و میزان 
نارضایتی از آن کاماًل روشن است؛ هدفمندی 

یارانه هــا کــه مشــمول افزایش بهــای همه 
حامل های انرژی)بنزیــن، گازوئیل، گاز، برق 
و...(، یارانه نان و.. و همچنین ســهمیه بندی 
بنزین برای اولین بار بود، با کمترین نارضایتی ها 
و کمترین واکنش از سوی افکار عمومی اجرا 
شد؛ اما این بار که تنها بهای بنزین افزایش یافته 
است! تفاوت دو واکنش متفاوت افکار عمومی 
چیست؟ همه کارشناســان و جامعه شناسان 
متخصــص در این امــور تأکید دارنــد که نه 
تنها اقناع ســازی نکــردن جامعــه، که حتی 
اطالع رســانی ناکافی و نزدیک به صفر در این 

باره زمینه ساز اصلی نارضایتی ها بوده است!
ماه هــا و حتی ســال ها پیش از آغــاز اجرای 
هدفمنــدی یارانه هــا، در مجلس شــورای 
اســالمی، در هیئت دولت، در رســانه های 
مکتــوب و در رأس همــه اینها رســانه ملی 
هزاران ساعت درباره ضرورت و نحوه اجرای 
هدفمندی یارانه ها بحث و گفت وگو شــد و 
وزرا و مســئوالن دولتی ساعت ها در این باره 
مصاحبه کردند و ابعاد گوناگــون طرح را به 

مردم توضیح دادند.
ماه ها با خود اظهاری سازماندهی دهک های 
درآمــدی و ثبت خانوارها بــرای اختصاص 
یارانه نقــدی صورت گرفت و تــا زمانی که 
فرایند مذکور بــه جمع بندی قابل مالحظه و 
نسبتًا کاملی نرســید، طرح هدفمندی اجرا 
نشــد. افزون بر این ضــرورت تغییر الگوی 
سیاســت اقتصادی کشــور و تغییــر الگوی 
مصرف مــردم به آنهــا توضیح داده شــد و 
کارشناســان درباره مدل هــای مختلف اجرا 
در برنامه ها و میزگردهای بی شــمار بحث و 
گفت وگو کردند. همچنین ستادی برای طرح 
هدفمندی یارانه ها تشکیل شد که سخنگو و 
سیاست گذاری رسانه ای و اقناع افکار عمومی 
مشخص و روشنی داشت! ده ها آگهی تبلیغاتی 
توضیح دهنده ابعاد ماجرا، پویانمایی هایی که 
نشان دهنده الگوی مصرف غلط در جامعه بود 
و توضیح دربــاره نحوه هزینه کرد درآمدهای 

حاصل و... در رسانه ملی پخش شد.
رئیس دولت نیز بارها در تلویزیون به صورت 
مســتقیم با مردم صحبت کرد، درباره اجرای 
این طرح و مزیت های آن به مردم توضیح داد و 
از آنان خواست با این طرح ملی همراهی کنند. 
رئیس جمهور با اصناف گوناگونی که این طرح 
ملی بر زندگی آنها تأثیر بیشتری می گذاشت؛ 
مانند رانندگان کامیون ها، رانندگان تاکسی ها 
و... جلســه حضوری گذاشت و درباره ابعاد 
این طرح و اهداف آن توضیح داد! یارانه های 
نقدی که قرار بود برای مردم واریز شود، پیش 
از آغاز طرح به حساب خانوارها واریز شد و 
از همه مهم تر در آستانه آغاز طرح هدفمندی 
یارانه ها، رئیس جمهــور در تلویزیون حاضر 
شد و به صورت مستقیم بار دیگر ابعاد طرح 
را توضیح داد و از مردم خواست برای اجرای 

موفق این طرح به دولت کمک کنند!
اکنون این شــرایط را با ۲۴ آبان ماه امســال 
مقایسه کنید که بسیاری از مردم، گران شدن 
نرخ بنزین و سهمیه بندی آن را هنگامی متوجه 
شدند که صبح ۲۴ آبان ماه برای پرکردن باک  
خودروشان به پمپ بنزین مراجعه کردند! آن 
هم در شرایطی که دولت چند سال است طرح 
کارت ســوخت را متوقف کرده و بسیاری از 
مالکان کارت سوخت ندارند. گفته های دولت 
درباره اختصاص درآمدهای حاصل از افزایش 
بنزین به مردم نیز تنها در حد یک وعده است 
و اصاًل مشخص نیست چه خانوارهایی قرار 
است از این بسته حمایتی بهره مند شوند! البته 
عجیب تر اینکه وزیر نفت دولت دوازدهم کمتر 
از ده روز قبل اعــالم کرده بود که دولت هیچ 
برنامه ای برای گران کردن بنزین ندارد! واضح 
است جامعه احســاس خواهد کرد مسئوالن 
دولتی قصد فریب دادن او را دارند و در نتیجه 
به این شیوه مدیریت کشور معترض هستند. 
بی شک در چنین شرایطی، جریان های معاند 
و گروهک ها و اشرار برای رسیدن به نیات شوم  

خود از فرصت استفاده می کنند.

منصوره خداوردی
تحلیل گر سیاسی

هدفمندی یارانه ها که 
مشمول افزایش بهای 
همه حامل های انرژی 
و همچنین سهمیه بندی 
بنزین برای اولین بار بود، 
با کمترین واکنش از سوی 
افکار عمومی اجرا شد؛ 
اما این بار که تنها بهای 
بنزین افزایش یافته است! 
تفاوت دو واکنش متفاوت 
افکار عمومی چیست؟ 

شوک درمانی
و اطالع رسانی صفر

نگاهی به بی تدبیری دولت
در اجرای طرح اصالح قیمت بنزین
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مهار فتنه
نگاه چهارم 

عکس: حامد گودرزی / هفته نامه صبح صادق



آشوب شیطان / ضمیمه شماره ۹۲۴ هفته نامه صبح صادق / آذرماه ۱۳۹۸ ٤٦

فتنه آبان ماه ســال ۱۳۹۸ بــار دیگر جایگاه 
مردم ایران را در حفظ و تحکیم پایه های نظام 
جمهوری اسالمی ایران ثابت کرد و نشان داد 
ملت ایران به رغم گذر نسلی، پیچیده تر شدن 
دشــمنی دشــمنان نظام و تحوالت عمده ای 
که در طول چهل ســال گذشته در عرصه های 
ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی و... در جهان به 
وقوع پیوسته، همچنان رکن اصلی ثبات نظام 

جمهوری اسالمی هستند.
اگرچــه ایــن واقعیــت در دوران گذشــته و 
گردنه های حساســی چون جنگ تحمیلی و 
فتنه های تیر ۱۳۷۸ و خرداد ۱۳۸۸ که نظام با 
اقتدار از آن عبور کرد اثبات  شده است؛ اما به 
جرئت می توان نقش مردم در مهار فتنه ۱۳۹۸ 
را متفاوت دانست؛ زیرا در سال های اخیر فشار 
و تحریم های دشمنان افزایش  یافته است و آنان 
تحت عنوان »فشار حداکثری«، بی نظیرترین 
تحریم ها را علیه مــردم ایران اعمال کرده اند؛ 
به گونه ای که بر اســاس ادعای آنها مردم ایران 
حتــی »نان برای خوردن« نداشــته باشــند. 
همچنین به دنبال تشدید جنگ نرم علیه ملت 
ایران با بهره گیری از شــبکه های ماهواره ای و 
فضای مجازی، گســترده ترین و پیچیده ترین 
عملیات روانی با هدف کاهش اعتماد و باور 
مردم به  نظام اسالمی و ارزش های دینی جریان 

یافته است. 
بر اســاس برآورد دشــمنان، این فشــارها و 
تحریم هــا که تأثیــر مســتقیمی در کوچک 
شدن سبد مصرفی بیشــتر مردم ایران و رشد 
حاشیه نشینی داشته است، در پیوست با جنگ 

نرم طراحی شــده با بهره گیری از ماهواره ها و 
شــبکه های مجازی  و به دنبال اجرای مصوبه 
مدیریت سوخت در ۲۴ آبان ماه، باید اعتراض 

مردم در کف خیابان ها منجر می شد.
آنچه در روند تشدید فشــارها، دشمنان را از 
موفقیت در به ثمر رســانیدن این فتنه مطمئن 
کرده بود از یک ســو ضعف ها و ناکارآمدهای 
دســتگاه های اجرایی بود که نتوانســته بودند 
مبتنــی بر راهبردهــای کالن نظــام که رهبر 
معظم انقالب تدوین و ابالغ کردند، کشــور 
را به درســتی برای مقابله با جنگ همه جانبه 
دشــمن آماده کنند و با تقویت زیرساخت ها 
اتکا بــه ظرفیت های ملی، مــردم ایران را در 
برابر فشــارها و تحریم ها حفظ کنند، که این 
واقعیت تلــخ در نحوه اعالم و اجرای مصوبه 
اخیر مدیریت ســوخت نیز نشــان داده شد. 
از ســوی دیگــر ســازماندهی و برنامه ریزی 
بــرای فتنه و آشــوب از ســوی گروهک های 
تجزیه طلــب، ســلطنت طلبان، منافقان و... 
برای تشکیل هســته های آشوب و اغتشاش با 
آغاز اجرای طرح صــورت گرفت، که آنها از 
مدت ها قبل منتظر آن بودند. دشمنان اطمینان 
داشــتند با اتکا به نارضایتی هــای عمومی و 
ســازماندهی های صورت گرفته، که آن را از 
فتنه های گذشته متفاوت کرده بود، با هدایت 
آشوب ها و اعتراضات از طریق فضای مجازی 
و شــبکه های ماهواره ای، قادر خواهند بود با 
به صحنه کشاندن توده های مردم و معترضان 
به اهداف خود دســت یابند. گفتنی اســت 
فضاســازی و جریان ســازی آنها در روزهای 
اخیر و ادعای آنها در حمایت از مردم ایران در 

همین راستاست.
با وجود این، به رغم تصور دشــمنان و عوامل 

داخلی آنها این اتفاق رخ نداد و مردم نه تنها با 
هسته های آشوب و اغتشاش همراهی نکردند 
و سبب شدند آنها در میدان تنها بمانند، بلکه با 
نیروهای نظامی و انتظامی برای مهار این فتنه 
همراه شــدند تا این آشوب ها به فرصتی برای 

اعتالی نظام اسالمی تبدیل شود.
همراهی نکردن مردم با آشــوبگران با وجود 
تحمل دشواری ها و سختی های معیشتی ناشی 
از تحریم دشــمنان و ضعف های داخلی، در 
نقطــه مقابل همراهی آنها با نظام در مهار این 

فتنه، ناشی از چند مؤلفه اساسی است.
۱ـ هدایت های رهبر معظم انقالب اسالمی در 
ترسیم دقیق صحنه و تبیین اهداف دشمنان از 
تشدید فشارها و تحریم ها که سبب شده است 
مردم ایران در ســال های اخیر بیش از همیشه 
از اهداف و برنامه های دشــمنان آگاه شوند. 
در همین ماجرا بیانات حکیمانه و روشنگرانه 
رهبر معظم انقالب در آغاز درس فقه ۲۵ آبان 
ماه، نقش اصلی در شکســت فتنه  دشــمنان 

داشت. 
۲ـ اعتمــاد و بــاور مردم به  نظــام جمهوری 
اســالمی و اهداف آن در اعتال و عزت ایران 

اسالمی؛
۳ـ بصیرت و آگاهی مردم نســبت به اهداف 
دشــمنان از فشــارها و تحریم ها که با هدف 
بازگرداندن ســلطه و تحقیر مردم ایران مانند 
دوران رژیم گذشته یا مشابه رژیم های کنونی 

در منطقه صورت می گیرد.
۴ـ درک اهمیــت امنیت و ثبات کشــور در 

شرایط بحرانی منطقه و کمک به حفظ آن؛
۵ـ اعتماد مجدد به مسئوالن کشور که با سعی 
و تالش بتوانند در رفع مشــکالت و آالم آنها 

گام بردارند.  

 دشمنان اطمینان داشتند 
با اتکا به نارضایتی های 
عمومی و سازماندهی های 
صورت گرفته، که آن را از 
فتنه های گذشته متفاوت 
کرده بود، با هدایت 
آشوب ها و اعتراضات 
از طریق فضای مجازی 
و شبکه های ماهواره ای، 
قادر خواهند بود با به 
صحنه کشاندن توده های 
مردم و معترضان به 
اهداف خود دست یابند

عباس حاجی نجاری
کارشناس سیاسی

ایستاده چون سرو
نقش مردم در عبور از فتنه ۱۳۹۸
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قدرت نرم انقالب اسالمی ایران از ُبعد نظری 
و عملی بر تحوالت منطقه و جهان تأثیرگذاری 
عینی و محسوسی دارد. مؤلفه های قدرت نرم 
انقالب اسالمی ایران، مانند اتحاد ملی، والیت 
فقیه، بصیرت، فرهنگ استقامت، تقویت ایمان، 
عزم راسخ برای دفاع از انقالب، آمادگی پاسخ 
به هر تهدید با قدرت کامل، حفظ و فعال سازی 
ارزش های الهــی، دفاع ملی، ظلم ســتیزی، 

استکبارستیزی و حمایت از مظلوم است.
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران قدرتی است 
که قبل از انقالب ما را به پیروزی رساند، بعد از 
انقالب با فتنه های امنیتی و سیاسی مقابله کرد، 
در طول جنگ تحمیلی آن را اداره و خاتمه داد 
و بعد از جنگ معضالت امنیتی و سیاســی از 
جمله از بین بردن حوادث دوم خرداد، فتنه ۸۸ 

و فتنه ۹۶ نیز با قدرت نرم مدیریت شد.
با اعالم نرخ جدید بنزیــن در بامداد ۲۴ آبان 
ســال ۱۳۹۸ اعتراضاتی به وقوع پیوســت که 
به ســرعت جهت ایــن اعتراضات از ســوی 
منافقین و سلطنت طلبان با پشتوانه سرویس های 
اطالعاتی غربی و با برنامه ریزی های انجام شده 
به ســمت آشوب و اغتشاش با هدف براندازی 
نظام جمهوری اسالمی ایران با حمله هدفمند 
به مراکــز نظامی و انتظامی، زیرســاخت ها، 

مساجد و دفاتر ائمه جمعه و... هدایت شد.
شــاید در نگاه اول تصمیم دولت و پیامدهای 
افزایش نــرخ بنزین یا ســهمیه بندی آن و در 
مجموع زمان و چگونگی انجام این طرح در 
شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی هستند، 
مورد نقد جدی باشــد اما بررسی روندهای 

مداخله قدرت های بیرونی از جمله آمریکا در 
وضعیت کشورهای منطقه و سرایت و تعمیم 
اغتشاشات تحمیلی عراق و لبنان به ایران نشان 
داد که طراحی فتنه در بیرون مرزها بوده است.

با شروع آشوب و اغتشاشات و اوج آن در ۴۸ 
ســاعت اول، بعضی از مردم منتظر نظر رهبر 
معظم انقالب اســالمی در زمینــه این طرح 
بودند. حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
با قاطعیت تمام و بدون هیچ تردیدی در تاریخ 
۱۳۹۸/۸/۲۶ از تصمیم گیری ســران سه قوه 
حمایت قاطع کردنــد و خواهان جدایی خط 
مردم از اغتشاشگران شدند تا جایی که حضور 
مردم در آشــوب ها بعد از بیانــات معظم له 
تا حــدود زیادی فروکــش کردند و فقط ضد 
انقالب داخلــی در صحنه اعتراضات حاضر 
شدند که به لطف الهی در روز بعد، اغتشاشات 
با تدابیر فرمانده معظــم کل قوا کاماًل تحت 

کنترل و به شکلی به پایان خود نزدیک شد.
بیانات معظم له همچون آب سردی بود که در 
پاییز ســال ۱۳۹۸ بر سر دشمنان قسم خورده 
انقالب و نفوذی های داخلی که به خیال خام 
خود انقالب به ســمت ســقوط رفته است، 

ریخته شد.
قدرت نرم، یعنــی اتکا به قدرتــی که صرفًا 
فیزیکی نیســت، قدرتی الهی و معنوی است 
و باید آن را شناخته و از آن تبعیت کرد. اولین 
مؤلفه ای که درباره قدرت نرم مطرح اســت: 

»رهبری و والیت فقیه است«.
وجــود رهبری اســت که وحــدت ملی هر 
کشور را انســجام داده و باال می برد. رهبری؛ 
رئیس جمهور، شاه و سلطان نیست، ولی فقیه 
اســت، یعنی والیتش مبتنی بر فقاهت است 
و این موضوع فراملی و به همه اجزای کشــور 

وصل اســت. اگر والیت فقیه و رهبری وجود 
نداشت، در حوادث بسیاری آسیب پذیر بودیم. 
والیت فقیه محور وحدت ملی و ستون حفظ 

استقالل کشور است.
در قدرت نرم ما، مردم محور اصلی حکومت 
هســتند، محور بعدی اعتماد و پذیرش مردم 
نسبت به رهبری است. مردم نسبت به رهبری 
احساس صداقت می کنند، در رهبری اخالص 
می بینند، این اعتماد قیمت ندارد. محور بعدی 
عشق به رهبری است. فراتر از اعتماد، جایی 
که امــام می گوید مردم الزم اســت به جبهه 
بروند، سیل بسیجیان به جبهه هجوم می برند 
آنچنان که ظرفیت تکمیل می شود، این عشقی 
است فراتر از هماهنگی و اعتماد. عشق مردم 
به رهبری خاص ما اســت. این مؤلفه قدرت 
ملی و قدرت نرم اســت. والیت مداری بین 
مردم، رابطه بین مردم و رهبری است که بسیار 

ارزشمند است.
حوادث اخیر ســرفصل  درســی است برای 
کشــورهای جهان اســالم به ویــژه عراق و 
لبنان که شــاهد قاطعیت، قدرت و مدیریت 
الهی زعیم جهان اســالم حضــرت آیت الله 
خامنه ای)مدظله العالی( در پایان دادن به این 
فتنه و دخالت های خارجی اســت و به برکت 
این مدیریت الهی و قدرت انقالب اســالمی 
در پایان دادن ســریع به فتنه آبان ماه ۱۳۹۸ که 
در امتداد فتنه های کشورهای لبنان و عراق از 
سوی دشمنان قســم خورده انقالب اسالمی 
ایران طراحی شــده بود، این قــدرت نرم در 
روزهای آینده سبب برقراری آرامش در کشور 
خواهد شد و امید نفوذی های داخلی را برای 
از بین بردن انقالب اســالمی بار دیگر ناامید 

خواهد کرد.

حسین خوانساری
فعال فرهنگی

قدرت نرم
بنیادی ترین مؤلفه انقالب اسالمی در مهار فتنه ها

با شروع آشوب و 
اغتشاشات و اوج آن 

در 48 ساعت اول، 
بعضی از مردم منتظر 

نظر رهبر معظم انقاب 
اسامی در زمینه این طرح 

بودند. حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( 
با قاطعیت تمام و بدون 

هیچ تردیدی در تاریخ 
1۳۹8/8/۲6 از 

تصمیم گیری سران سه 
قوه حمایت قاطع کردند و 
خواهان جدایی خط مردم 

از اغتشاشگران شدند تا 
جایی که حضور مردم در 

آشوب ها بعد از بیانات 
معظم له تا حدود زیادی 

فروکش کردند و فقط ضد 
انقاب داخلی در صحنه 
اعتراضات حاضر شدند
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پای کار انقالب
نقش بسیج در عبور از فتنه  ها

در سال جاری، بســیج چهلمین سال حیات 
پربرکت خود را ســپری می کنــد؛ در حالی 
کــه در این مدت، منشــأ خیــرات، برکات و 
دستاوردهای متعددی برای مردم، کشور، نظام 
و انقالب بوده اســت. در واقع بسیج به سبب 
ماهیت بسیطش، در ابعاد و زمینه های گوناگون 
وارد شده و توانسته است عالوه بر مصون سازی 
کشور از آسیب ها و تهدیدها، به ظرفیت سازی 
و تولید قدرت نیز بپردازد. در این میان، حوزه 
سیاســی ـ امنیتی، به ویژه، نقش آفرینی بسیج 
در خنثی سازی توطئه های امنیتی و فتنه ها، از 
ابتدای تشکیل تاکنون آن را به یکی از نیروهای 
درونــی و وزنه های تأثیرگــذار در ماندگاری 

انقالب و نظام اسالمی تبدیل کرده است.
انقــالب اســالمی در گام نخســت حیات 
خود، در دل بحران رشــد یافت و در همه  این 
بحران ها، بســیج به منزله نیرویــی درون زا، 
پیش قراول انقالب و نظام بوده در خنثی سازی 

بحران ها و فتنه ها نقش آفرینی کرده است.
با این حال، با پایان جنگ تحمیلی، تحولی در 
ابعاد مأموریت ها و رســالت های بسیج ایجاد 
شد؛ به گونه ای که این نهاد در کنار تالش برای 
حفظ آمادگی های رزمــی و دفاعی، وارد امور 
ســازندگی نیز شــد. در واقع، باتوجه به نقش 
گسترده  عمرانی و لجستیکی بسیجیان در هشت 
سال دفاع مقدس، رئیس جمهور وقت، مرحوم 
هاشمی رفســنجانی، از سپاه و بسیج خواست 
در امور ســازندگی و بازسازی کشور به دولت 
کمک کنند. در این مقطع، بســیج با تشــکیل 
قرارگاه های سازندگی، بنیاد تعاون و تالش برای 
اشتغال زایی، کمک های شایانی در امر بازسازی 
کشور به دولت وقت انجام داد. درحقیقت اگر 

حرکت توده ای میلیونــی در دوران انقالب را 
»بسیج سیاســی« و حضور بسیجیان در دفاع 
مقدس را »بسیج نظامی« بنامیم، فعالیت های 
عمرانی – اجتماعی بسیج در مقطع پس از جنگ 
تحمیلی را می توان »بسیج اجتماعی« دانست 
که مبتنی بر خدمت رسانی به مردم در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و حتی بهداشتی 
بود؛  به گونه ای که بسیجیان در این دوره کارهای 
مهمی از جمله واکسیناسیون روستاییان برای 
ریشــه کنی فلج  اطفال تا امــور فرهنگی برای 
آگاه ســازی مردم از تهاجم فرهنگی دشــمنان 

انجام دادند. 
کارکردهــا و مأموریت های بســیج در عین 
حفظ ماهیت کلی خود، به تناســب شــرایط 
کشــور و انقالب متحول شــده است؛ یعنی 
کــه در هر برهه ای که انقــالب با تهدیدهای 
سخت، نیمه سخت، نرم و ترکیبی مواجه بوده، 
بســیج در خط مقدم مقابله با آن تهدیدات، 
ســنگر مســتحکم دفاع از انقالب را حفظ 
کرده اســت. زمانی که دشمن بعثی با هجوم 
به مرزهای کشور درصدد سرنگونی انقالب 
نوپای اسالمی و تجزیه کشــور بود، سازمان 
بسیج به منزله گسترده ترین نیروی جبهه های 
نبرد، از کشور محافظت و ماندگاری انقالب 
را تضمین کرد. در برهه های دیگر که دشمن 
بــا روی آوردن به تهدیدات نــرم و راه اندازی 
حرکت هایی مانند غائلــه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و یا 
فتنه ۱۳۸۸ درصدد بــود انقالب را زمین گیر 
کند، بسیج توانست توطئه را درک و آن را در 
نطفه خفه کند. در همین راستا می توان به وقایع 
دی ماه ۱۳۹۶ و وقایع چند روز اخیر در کشور 
اشاره کرد که دشمنان برای راه اندازی و اجرای 
آنها متحمل هزینه های گزافی شده و امیدوار 
بودند با موج سواری بر برخی نارضایتی ها و به 
آشوب کشاندن سراسر کشور، به اهداف خود 

جامه عمل بپوشانند؛ اما این بار نیز بسیجیان 
بصیر در کنار ســایر نیروهای خدوم نظامی، 
انتظامی و امنیتی کشــور، مانع گسترش دامنه  
اقدامات خرابکارانه  فتنه گران شــدند و بساط 

آنها را جمع کردند. 
در واقــع، باتوجــه به نقش آفرینی بســیج در 
خنثی ســازی فتنه های گوناگــون در گام اول 
انقالب می توان عناصــر و گزاره های اصلی 
و مبنایــی حرکــت و نقش آفرینی بســیج در 
خنثی سازی این فتنه ها را به شرح زیر خالصه 

کرد:
۱ـ والیت مــداری: بســیج در صحنه هــای 
گوناگون بــه طور اعــم و در مواقع بحرانی و 
حســاس به طور اخص، با اطاعت محض از 
دیده بان بصیر انقالب، مانع تأثیرگذاری غبار 
فتنه بر خود شــده است؛ در نتیجه هیچ گاه در 
فتنه ها دچار لغزش و خطای محاسباتی نشده 

است.
۲ـ حضور مبصرانه، به موقع، سریع و به اندازه 
بســیج در میدان با توجه به ماهیت شــهری 
فتنه هــا، این نهاد را به نیروی اصلی میدانی به 

گل نشاندن فتنه ها تبدیل کرده است.
۳ـ بســیج در صحنه های مختلف، به ویژه در 
فتنــه ۸۸، در کنــار نقش آفرینی های میدانی، 
نقشــی عمارگونــه و بصیرت افزایانه هم ایفا 
کرد؛ زیــرا بصیرت افزایی در جامعه و تالش 
برای تمیز حق از باطل را نیــز مدنظر دارد و 
در فرصت های مختلف تالش  کرد تا جامعه 

گرفتار غبار فتنه نشود. 
۴ـ در خلق حماسه های فتنه شکن، مانند ۹ دی 
ماه ۱۳۸۸ بسیج بساط فتنه را برچید و به همراه 
بسیجیان در کنار آحاد مردم، با تداوم حضور 
خود در صحنه و به میــدان آمدن در حمایت 
از انقــالب و ارزش های آن توانســت نقش 

بی بدیلی در حمل تابوت فتنه ایفا کنند. 

می توان به وقایع دی ماه 
1۳۹6 و وقایع چند 
روز اخیر در کشور اشاره 
کرد که دشمنان برای 
راه اندازی و اجرای آنها 
متحمل هزینه های گزافی 
شده و امیدوار بودند با 
موج سواری بر برخی 
نارضایتی ها و به آشوب 
کشاندن سراسر کشور، 
به اهداف خود جامه 
عمل بپوشانند؛ اما این 
بار نیز بسیجیان بصیر در 
کنار سایر نیروهای خدوم 
نظامی، انتظامی و امنیتی 
کشور، مانع گسترش 
دامنه  اقدامات خرابکارانه  
فتنه گران شدند و بساط 
آنها را جمع کردند

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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با فروکش کردن ناآرامی ها، هرچند امنیت باز هم 
به کوچه و خیابان های این سرزمین بازگشته است، 
اما همچنان وظایفی جدی بر عهده مسئوالن کشور 
باقی مانده که برای تحقق آن باید تالش کنند. چند 

محور اصلی این انتظارات به شرح  زیر است:

1 اصل موضوع هدفمندی یارانه ها، مورد 
تأکید همگان است و رهبر عزیز انقالب اسالمی 
نیز به درستی برآن صحه گذاشته اند. همه می دانیم 
دولت، ســالیانه ۹۰۰ هزار میلیــارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت می کند که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
آن، مربوط به یارانه پنهان انرژی است. برای درک 
بهتر این موضوع، کافی است بدانیم بودجه عمرانی 
ســال ۱۳۹۷، ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ 
یعنی یارانه انرژی در این سال، تقریبًا ده برابر بودجه 
عمرانی بوده اســت. این در حالی اســت که۵۰ 
درصــد از این بودجه صرف ســه دهک ثروتمند 
جامعه می شــود. افزون بر اینکه بخش عظیمی از 
سوخت هم قاچاق می شود. ضمن اینکه باید به این 
نکته اساسی توجه داشته باشیم که مصرف نکردن 
ســوخت به صورت بهینه ما را در عرض سه سال 
آینــده، با وجــود صــرف میلیاردهــا دالر برای 
خودکفایی بنزین، دوباره واردکننده بنزین خواهد 
کرد؛  از ایــن رو در اولین گام باید درباره اهمیت و 
ضرورت اجرای طرح و منافع آن برای ملت سخن 

گفت و اطالع رسانی و گفتمان سازی کرد.

انتظار می رفت دولت بــا فراهم کردن  ۲
بیشــتر زیر ســاخت ها، مانند توســعه پمپ های 

ســی ان جی، افزایش خودروهای گازسوز در طول 
سالیان گذشته، اعالم پیش از اقدام و اقناع نخبگان و 
افکار عمومی و واریز مبلغ جبرانی قبل از افزایش 
قیمت )چنانچه رهبر معظم انقالب در حاشیه دیدار 
جمعه خود به رئیس جمهور تذکر دادند( و همچنین 
گفت وگــوی پس از اعــالم و تالش بــرای اقناع 
عمومی با یک پیوست رســانه ای و بسته مناسب 
فرهنگ سازی، اقدامات خود را سامان می داد؛ اما با 
بی تدبیــری این طرح را بدون هیــچ یک از موارد 
مذکور انجام داد. حال اکنون که این طرح عملیاتی 
شده  است، به جای پرداختن به حواشی خسته کننده 

و بی نتیجه، شایسته است از دولت خواسته شود:

نسبت به تعهدی که برای ۶۰ میلیون  1
ایرانی بــه منظور واریز یارانه ســوخت داده، 
متعهد باشد. کما اینکه با گزارش گیری میدانی 
پــس از ســه مرحله واریــزی و اتمــام همه 
واریزی ها، خبرها حکایت از آن دارد که دولت 
در اجرای این تعهد خود نتوانســته به درستی 
عمل کند و جمعیت قابل توجهی هنوز یارانه 

سوخت خود را دریافت نکرده اند.

افزایش بی رویه  از  برای جلوگیــری  ۲
قیمت کاالهای دیگر به دور از حرف و شعار، با 
یک برنامه مدون و منظم و مستمر برای حمایت 

از حقوق عموم مردم اقدام و آن را عملی کند. 

عالوه بر دولت، مجلس و قوه قضائیه  ۳
نیز باید از طریق مجاری در اختیار، مانند دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر 
ابزارهــای نظارتی بر رونــد اجرای این طرح 

نظارت کنند. 

مجلس و دولت بایــد راه های دیگر  4
افزایش منابع درآمدی و کاهش کسری بودجه، 
از قبیل اجرای کامل بسته سیاستی حمل ونقل 
)شــامل نظــارت بــر ســاخت خودروهای 
نامرغوب، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، توسعه 
تجهیزات و زیرساخت های سوخت ارزان مانند 
گاز و...( را پیگیری و اجرا کند. همچنین برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی، مطالبه عاجل معوقات 

بانکی با کمک قوه قضائیه را عملی کند. 

سخنان راهبردی رهبر معظم انقالب در  5
معطل نکردن کشور به امید وعده های پوچ اروپا، 
توجــه عملی و دوچندان به رونــق تولید و بهبود 
فضای کسب وکار، جلوگیری از واردات بی رویه 
کاال و جلوگیری از قاچــاق کاال، توجه و تعامل 
کریمانه با تولیدکنندگان ســالم و معتبر در بخش 
خصوصی و تعاونی، اصالح نظام بانکی، اصالح 
ساختار بودجه ریزی کشور که از مطالبات جدی 
یکی دو ســال اخیر رهبر معظم انقالب اســت، 
توجه به بازار ۳۰۰ میلیونی  ۱۵ کشور همسایه و در 
یک کالم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را 

مورد اهتمام عملی خود قرار دهد. 

همه مســئوالن در همه قــوا و نهادها و  6
ارگان های کشور در این وضعیت دشوار اقتصادی، 
باید قــدر این مردم صبور و نجیــب و انقالبی را 
بدانند؛ از این رو آنها باید با ساده زیستی، پاکدستی، 
مراقبت از زندگی خود و اطرافیان، دوری از روحیه 
زشت اشرافی گری و تجمل گرایی، قدر این فرصت 
ایجاد شده برای خدمت بی منت به این مردم را که 

شایسته بهترین خدمت ها هستند، بدانند. 

حسن رشوند
روزنامه نگار

مه مسئوالن در همه قوا 
و نهادها و ارگان های 

کشور در این وضعیت 
دشوار اقتصادی، باید 

قدر این مردم صبور 
و نجیب و انقابی را 

بدانند؛ از این رو آنها باید 
با ساده زیستی، پاکدستی، 

مراقبت از زندگی خود 
و اطرافیان، دوری از 

روحیه زشت اشرافی گری 
و تجمل گرایی، قدر این 

فرصت ایجاد شده برای 
خدمت بی منت به این 

مردم را که شایسته بهترین 
خدمت ها هستند، بدانند

وظایف فردا
انتظار از مسئوالن برای تحقق وعده های داده شده!
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آقای وزیر بیدارید؟!
فقدان شبکه ملی اطالعات و تاثیر آن در شکل گیری اغتشاشات

»کســی که افکار عمومــی را شــکل می دهد 
مهم تر از سیاستمداری اســت که بدون توجه به 
افکار عمومــی قوانینی را تصویب می کند.« این 
جمله راهبــردی آمریکا برای شکل بخشــی به 
افکار عمومی در سراســر جهان و عمق بخشی 
به سیاست های خودشان است. اگرچه سیاست 
توجه به افکار عمومی کشورها با بنگاه خبرپراکنی 
BBG گره خورده اســت، امروزه شخصیت های 
جوانی مانند »مــارک زاکربرگ« در فیس بوک و 
»جک دورســی« در توئیتر، با داشتن ۴ میلیارد 
کاربــر، در حال خدمــت به منافــع و فرهنگ 
آمریکایی هستند. آنها از کم کاری سیاستمداران 
در جهان استفاده می کنند و افکار عمومی کشورها 
را که گنج هــای بی حصار و نگهبان هســتند به 
خدمت خــود در می آورند. آنها نه تنها کاالهای 
آمریکایی،  بلکه فرهنگ،  سبک زندگی و همچنان 
سیاســت های آمریکا را که ســربازان این کشور 
از انجام آن ناتوانند بــه افکار عمومی جهان القا 

می کنند. 
در این ســوی جهان، کشــوری بــا ۸۳ میلیون 
جمعیت و ضریــب ۱۱۰ درصدی تلفن همراه و 
اینترنت، شاخ به شــاخ آمریکا در تمام عرصه ها 
عرصه هــای  از  بســیاری  در  و  دارد  حضــور 
بین المللی و در ابعاد نظامی، دیپلماسی و قدرت 
اقناع افکار عمومی در داخل و خارج، آمریکا را به 
گوشه رینگ برده است؛ اما مسئول ایرانی رفتاری 
متفاوت با همتایان آمریکایی اش دارد. در عرصه 
فضای مجازی جوانی تقریبًا هم سن با زاکربرگ و 
دورسی نه تنها اعتقادی به قدرت ارتباطات و نقش 
فضای مجازی در جنگ های جدید ندارد، بلکه 

سرزمینی برای خود در اینترنت ملی نمی شناسد. 
او سرزمینش را به همتایان خود در آمریکا واگذار 
کرده است، نصفه های شب بیدار می شود و یک 

توئیت می زند که بیدارید؟! و بعد می خوابد ...
او مانند سربازی است که در نقطه صفر مرزی نه 
تنها پست خود را ترک کرده است، حتی از اینکه 

داخل کشور آمده است دفاع می کند. 
در فتنــه اخیر اگر بگوییم فضای مجازی بســتر 
یارگیــری، برنامه ریزی و هدایت گــری جریان 
اغتشاش بوده اســت؛ بی راه نگفته ایم؛ زیرا پس 
از اینکه این فضا دچار اختالل می شود،  آشوب و 
اغتشاش فروکش می کند؛ اما »زاکربرگ ایرانی« 
همچنان تــالش می کند شــرایط را مهیا کند تا 
آشــوبگران برنامه های اتاق فکر آمریکایی را، که 
از یک ســال و نیم پیش با آنها در ارتباط بوده اند،  
بار دیگر از طریق اینترنت دریافت کنند. او نه تنها 
اینترنت ملی را بدون زیرســاخت،  سخت افزار،  
نرم افزار و محتوا می دانــد، بلکه کمپین هایی را 
مدیریت می کند که دسترسی آشوبگران را در پس 
پرده ضررهای اقتصادی قطع اینترنت ســریع تر 

مرتفع کنند. 
آقــای وزیــر اقدامــات دیگــری در حمایت از 

شبکه های اجتماعی آمریکا داشته است:

1 آقای وزیر در شــبکه های بیگانه مانند 
توئیتر و اینستاگرام به شبکه سازی و کمپین سازی 
اقدام کرده و درشبکه های ایرانی فعالیت مجازی 
ندارد. او حتی برخی دعواهای درون حاکمیتی را 
به این شبکه ها کشانده و درصدد برآمده است تا 
تریبون رســمی دولت را در آنجا فعال کند! آیا او 
نمی توانســت بــه جــای اینکــه تبلیغ کننده و 
مشــروعیت بخش این شبکه ها باشــد، فضای 

مجازی بومی را که مهندســان جوان کشورمان 
ساخته اند تقویت کند! 

کشور در جنگی نرم با آمریکا درگیر است و نباید 
امکان نفوذ و رخنه دشمن را فراهم کرد. چرا که 
امروز دشمن در تالش است تا از این راه به نظام 

اسالمی لطمه وارد نماید.

شبکه هایی از قبیل اینستاگرام، توئیتر و  ۲
تلگرام حجــم عظمیی از پهنای باند کشــور و 
مصرف اینترنت را در اختیار گرفته اند و سبب هدر 
رفت منابع کشور و خدمت به جریان صهیونیستی ـ 
 آمریکایی می شــوند؛ آن هم زمانــی که انتظار 
می رفت پس از فیلتر تلگرام، زیرساخت های الزم 
در اختیار پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی 
داخلی قرار بگیرد تا کشــور از این وابستگی رها 

شود و به مرحله استقالل برسد. 

۳ وزیر ارتباطات اردیبهشت سال جاری 
مدعی شد که ۸۰ درصد زیرساخت  شبکه ملی 
اطالعات محقق شــده است. این آماده سازی در 
حالی بود که وی نه تنها در این مسیر قدم برنداشته 
اســت، بلکه حتی هیچ ســاختاری در وزارت 
ارتباطــات در این زمینه وجود نــدارد و به اذعان 
اعضای شــورای عالی فضای مجازی حتی یک 
حکم مجری طرح شــبکه ملی اطالعات نیز در 
این باره دیده نمی شود. اگر وزیر ارتباطات در این 
زمینه اقدامات اساسی انجام داده بود، بی شک در 
این زمان که نیاز به شــبکه ملی اطالعات بیشتر 
احساس می شــود، بانگ برمی آورد که نظام به او 
کمک کند اینترنت ملی را زودتر راه اندازی کند تا 

خسارت های ملی کمتر شود.

فرهاد مهدوی
کارشناس سیاسی

آقای جهرمی باید نگاهی 
به موقعیت جمهوری 
اسامی ایران و رسالت 
تاریخی کشورمان در 
پاسخگویی به خون شهدا 
و آرمان های انقاب 
داشته باشد و به خود 
بیاید که چرا افرادی مانند، 
»زاکربرگ« فیس بوک، 
»جک دورسی« توئیتر و 
»پاول دوروف« تلگرام 
چگونه برای اهداف خود 
به منظور ایجاد آشوب 
و ناامنی، اغتشاش 
و لشکرکشی تاش 
می کنند و اکنون در حال 
سازماندهی سازمان های 
بین المللی برای بازگشایی 
اینترنت در ایران هستند؛ 
اما ایشان حتی راضی 
نمی شود با یک توئیت 
به این بازیگران جسور 
هشدار بدهد تا آنها دامنه 
فعالیت براندازانه خود را 
جمع کنند.
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مدیران اینستاگرام، فیس بوک،  توئیتر و  4
تلگــرام در خدمت بــه اربابان صهیونیســتی و 
آمریکایی خود ســنگ تمام گذاشــته اند و روزانه 
مرکز تبادل میلیاردها پیام هستند. به اذعان رسانه ها 
این شبکه  ها جزء ۱۰ کشور مجازی جهان هستند 
که تأثیرات سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی و فناوری 
دارند؛ با این حال مدیران این شبکه ها ادعای پست 
باالتری از موقعیت خود را ندارند؛ اما وزیر جوان 
ما در ســودای پســت های باالتر، از همین حاال 
حصارهای گنج افکار عمومی را در آورده و دشمن 

را برای ربودن آن دعوت کرده است. 

در فتنه ۸۸ وزیــر خارجه آمریکا اجازه  5
نداد مدیر توئیتر تغییرات جزئی در این شبکه ایجاد 
کند تا بتواند اغتشاشــات ایران را بیشتر مدیریت 
کند؛ »هیالری کلینتون« در کتاب خود می نویسد: 
»تیم مدیریتی توئیتر از جمله افرادی هســتند که 
توســط وزارت خارجه آمریکا به آشوب طلبان و 
معترضان کشورهای گوناگون آموزش های الزم را 
برای براندازی از طریق فضای مجازی می دهند.«

امــا وزیــر ارتباطات ما بدون اشــاره به نقشــه 
آمریکایی ها برای ناآرامی در ایران با توسل به این 
»توئیتر شبکه ای  اجتماعی می گوید:  شبکه های 
بســیار مؤثر اســت و این واقعیت که من هم از 
این شــبکه استفاده می کنم به این معناست که ما 
معتقدیم این شــبکه  ابزاری مؤثر اســت. آمدن 
صدای ایرانی به داخل این شبکه نه تنها مغایر با 

امنیت ملی نیست، بلکه ضامنی برای آن است.«
ســخنان وزیر ارتباطات در مورد دفاع از امنیت 
ملی در توئیتر در حالی اســت که همین شبکه و 
همچنین اینســتاگرام بســیاری از کاربران فعال 

حامی انقالب را مسدود می کند و هشدار می دهد 
در صورت انتقال پیام سپاه پاسداران، حمایت از 
حزب الّله لبنان، انتشار تصاویر و مطالب سردار 
ســلیمانی و مقابله با اسرائیل و آمریکا صفحات 

آنان مسدود می شود.
در دی مــاه ۱۳۹۶ به دنبــال اعتراضات مردمی 
نسبت به شرایط اقتصادی، توئیتر در وسط میدان 
با هشتگ اعتراضات سراسری فقط در یک روز، 
یعنی یازدهم دی مــاه، ۳۱/۵۰۰ توئیت از مبدأ 
کشور عربستان منتشر کرد که ترند روز شد. در آن 

روز وزیر باز هم بیدار نشد!

شــبکه ضد انقالبی دیگر به نام تلگرام  6
وجــود دارد که در آشــوب های دی ماه نیز نقش 
اساسی ایفا کرد و کانال معاند آمدنیوز از آن بستر 
اغتشاشــات  پرداخــت.  هدایت گــری  بــه 
»آذری جهرمی« در ابتدای فعالیت تلگرام آن را 
امن و روســی جلوه داد و با تکیه بر آن مذاکرات 
محرمانه به مســئوالن ایرانی اطمینان داد قدرت 
کنتــرل تلگــرام را دارد و با یــک پیامک تمامی 
نگرانی هــا را رفع می کند؛ اما در حوادث ۱۳۹۶ 
مجبور شد اعتراف کند تلگرام به تعهدات خود 
عمل نکرده است. این شبکه اجتماعی اکنون که 
۴۵ میلیون کاربر ایرانــی را به خود جذب کرده 
است، نه تنها حاضر نمی شود به هشدارهای ایران 
توجه کند، بلکه به دلیل سرویس هایی که وزارت 
ارتباطات در اختیار او قرار داده اســت، اطمینان 
دارد با هدایت اغتشاشــگران در حال پاســخ به 

اعتماد آقای جهرمی است.
در روزهایی کــه اینترنت در ایران مختل شــده 
است، بسیاری از کانال های ضد انقالبی تلگرام 
غیر فعال شــدند؛ کانال هایی مانند اســرائیل به 

فارســی، عالیجناب، فیگارو فارســی، تقاطع، 
کلمه، فاکس نیوز، امتداد، مملکته، سحام نیوز، 
راســویاب، آژانس ایران خبر و جهان باســتان و 
صدها کانال ضد انقالب دیگر در داخل کشــور 
فعالیت کرده اند و بستر تلگرام و وزارت ارتباطات 

امنیت آنها را تأمین کرده است.
وزیر جوان و جویای نام ارتباطات در ســال های 
اخیر نه تنها ســرزمین افکار ایــران را در اختیار 
هم ســن و ســال های خود قرار داده است، بلکه 
فضای ژئوپلیتیک کشورمان با وجود موفقیت های 
متعدد در عرصه های هوایی، دریایی و منطقه ای را 
در معرض تهاجم سایبری دوستان آمریکایی خود 

قرار داده است.
آقای جهرمی باید نگاهی به موقعیت جمهوری 
اسالمی ایران و رســالت تاریخی کشورمان در 
پاسخگویی به خون شــهدا و آرمان های انقالب 
داشته باشد و به خود بیاید که چرا افرادی مانند، 
»زاکربرگ« فیس بوک، »جک دورســی« توئیتر 
و »پاول دوروف« تلگرام چگونــه برای اهداف 
خود به منظور ایجاد آشــوب و ناامنی، اغتشاش 
و لشکرکشــی تالش می کنند و اکنــون در حال 
ســازماندهی ســازمان های بین المللــی برای 
بازگشایی اینترنت در ایران هستند؛ اما ایشان حتی 
راضی نمی شــود با یک توئیت بــه این بازیگران 
جسور هشدار بدهد تا آنها دامنه فعالیت براندازانه 
خود را جمع کنند. اکنون این اغتشاشات فرصت 
شناســایی منابع ناامنــی و همــکاران داخلی 
شبکه های اجتماعی برانداز را فراهم کرده است. 
الزم است مراجع امنیتی کشور، سرزمین های از 
دست رفته کشــورمان در این فضا را که مجازی 
هم نیست و اتفاقًا بســیار حقیقی و واقعی است 
برگردانند تا بار دیگر با این حجم از خسارت در 

یک روز مواجه نشوند.

جک دورسی
 موسس و مدیر

 شبکه اجتماعی تویئیتر

پاول دوروف
 موسس و مدیر
پیام رسان تلگرام

مارک زاکربرگ
 موسس و مدیر

شبکه اجتماعی فیس بوک

محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات

و فناوری اطاعات ایران
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مهندسی معکوس
فتنه ابتر

نگاهی به پیام ها و عبرت های آشوب های آبان ۱۳۹۸

حوادث و رخدادهای پدیدآمــده پس از اجرای 
»طــرح مدیریــت مصرف ســوخت« منجر به 
سوءاستفاده و موج ســواری هزینه آفرین اشرار و 
عناصر شیاد و معاند بر اعتراضات مردمی و برخی 
دغدغه های ناشی از »افزایش قیمت بنزین« شد 
و حمایت و ذوق زدگی مقامات پلید مثلث شوم 
آمریکاـ اسرائیل ـ ارتجاع عربی منطقه و ترغیب 
گروهک شــیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان 
منحوس پهلوی و عملیات روانی رسانه های سلطه 
و صهیونیسم را رقم زد؛ اما در معادله  و مهندسی 
معکوس، به صحنه نمایش دوباره هوشمندی امام 
خامنه ای، مسئوالن و نخبگان، نیروهای جان بر 
کف بســیجی و حزب اللهی و امت فهیم ایران 
در جداســازی خود از صف مزدوران اجیرشده 
بیگانگان تبدیل شد و آنان را به تعبیر رهبر معظم 
انقالب از تحمیل »مصیبت ناامنی« در کشــور 

ناامید کرد.
اکنون که گرد و غبار شــرایط فتنه گون اواخر آبان 
۱۳۹۸ خوابیده و خیابان های بیش از ۱۵۰ شــهر 
و ۷۵۰ نقطه آشوب در کشور از عربده کشی های 
اشرار قمه به دست خالی شده؛ باید با نگاهی دقیق 
و عبرت بین فعالیت های دشــمنان را قبل، بعد و 
حین اغتشاشات اواخر آبان بررسی کنیم و شرایط 
پیچیده کشور و طراحی های حرفه ای، زمان بر و 
سازماندهی شده بدخواهان و کینه توزان انقالب 
اسالمی را از نظر بگذرانیم. آنچه از صحنه باقی 
می ماند، عبرت اســت و درس آموزی که باید از 
منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی، امنیتی، رســانه ای و عملیات روانی و 
سایر عوامل با تشکیل کارگروه های مطالعاتی به 
آن نگریست و از آنها برای تقویت نظام اسالمی 
بهره برد. تنها از باب نمونه به برخی از صدها پیام 

و درس این حوادث اشاره می شود:

پیام های سیاسی الف
E پایه های ثبات و استقالل سیاسی مستحکم 
اســت؛ خــروج موفــق از بحران ســازی ها و 
فتنه آفرینی هــای متعــدد و متنــوع بیگانگان در 
همراهی پیچیده عناصر خودفروخته داخلی در 
این برهه و مقاطع زمانی قبلی، نشان دهنده ثبات 
و استقالل سیاسی کشور است که هم مردم و هم 
مسئوالن به رغم همه اختالفات و گله گذاری ها 
از وضعیت عمومی معیشــتی و اقتصادی قدر آن 
را می دانند و حاضرند بــرای حفظ این گوهر از 
نقد جــان خود بگذرند. ایــن خودآگاهی هم به 
دلیل تربیت دینی و هــم با مالحظه تجربه مردم 

کشورهای پیرامونی حاصل شده است.
E  رابطه امام و امت، نجات بخش کشور است؛ 
آنچه در بحران ها و فتنه ها کشورها را به سالمت 
از گردنه ها عبور می دهد، داشتن »امام« و رهبری 
هوشــمند و به تبع آن »امت« فهیم و والیت مدار 
است. دیالکتیک رابطه عاطفی و عقالنی میان آنها 
خنثی کننده هر حادثه طراحی شده و غیر مترقبه 
است. صحنه های زیادی از رابطه و کارگشایی آن 
را در طول چهار دهه از انقالب دیده ایم. پشتیبانی 
امت بیدار از امام شــجاع و بصیر، به تعبیر امام 
راحل نظــام را بیمه می کند. مســلمًا این رابطه 
بدخواهانی نیز دارد و دشــمنان بیرونی و داخلی 

همواره برای رهزنی، انحراف و وارونه سازی آن 
به کمین نشسته اند و با جنگ نرم و عملیات روانی 
دروغین دنبال متزلزل کردن این رابطه و سســت 

شدن والیت مداران هستند. 
E افراد، گروه ها و جریان های سیاســی فراتر از 
نگاه جناحی مشق سیاست کنند؛ در آزمون ملی 
که برخی از شخصیت ها، احزاب و جریان های 
سیاسی در قضیه بنزین در آن شرکت کردند، نمره 
قابل قبولی نگرفتند و با دیر موضع گرفتن، بد نظر 
دادن، ایجاد تردید، جناحی و سیاسی و انتخاباتی 
کردن رخدادی که تبعات ملی دارد، نشان دادند 
هنوز با آن بلوغ سیاســی ملی و فرهنگ تحزب 
مطلوب اسالمی که باید هم مدافع حقوق مردم 
بود و هم نظام اســالمی را از خــود دید، فاصله 
دارند و ضروری است همچنان مشق سیاست در 

محضر والیت کنند.
E نباید با مرزبندی میان اعتراض و اغتشــاش، 
صــدای مردم گــم نشــود؛ فرهنــگ اعتراض 
ویژگی های خودش را دارد؛ به فکر حل مســئله 
است، نه ایجاد مسئله جدید که در حوادث اخیر 
ناامنی کسب وکار و زندگی مردم مسئله حادث بر 
اتفاقات آشوب ســاز بود. باید به سازوکار قانونی 
بــرای اعتراض اندیشــید و طرحی راهگشــا و 
کاربردی برای پیشگیری از آمیختگی اعتراض و 
آشــوب ارائه کرد که اگر جمعی از مردم به دلیل 
مشکل و معضلی که داشتند و خواستند صدای 
آنها بی واسطه و تفسیر به گوش مسئوالن برسد، 
طبق قاعده و قانون اقدام کنند؛ البته حق اعتراض 
طبق قانون اساســی به رسمیت شــناخته شده و 
وفق گفته مســئوالن وازرت کشور در همین یک 
سال گذشــته باالی ۵۰۰ تجمع اعتراضی شکل 

فتح الله پریشان
کارشناس سیاسی

روزنامه جمهوری اسامی 
و »مسیح مهاجری« 
رئیس جمهور را مخاطب 
قرار دادند و با مطالبی که تا 
آن روز بدین شکل سابقه 
نداشت، نقدهای شدیدی 
را از آقای روحانی داشتند. 
»مهاجری« می نویسد 
که آقای رئیس جمهور در 
تبلیغات انتخاباتی خود 
وعده داده بود سطح 
زندگی مردم را چنان باال 
ببرد که به جای یارانه 
گرفتن بتوانند به دولت 
کمک کنند. آرمان بسیار 
خوبی است؛ ولی حاال 
عاوه بر یارانه قبلی، 
یارانه جدیدی هم اختراع 
شده که به 6۰ میلیون نفر 
پرداخت می شود! این 
یعنی مردم فقیرتر شده اند و 
اگر نشده اند، معنایش این 
است که مدیران اقتصادی 
دولت نمی دانند چه 
می کنند.
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گرفته و منجر به حادثه ای هم نشــده اســت؛ اما 
الزم است دستگاه متولی آموزشی کشور ضمن 
فرهنگ سازی اعتراض هدفمند و مسالمت آمیز، 
ســازوکارهای قانونــی آن را از قبیل اختصاص 
زمان و مکان مشــخص به اعتراض و مراقبت از 
سوءاستفاده از صدای مردم از سوی آشوب طلبان 

مزدور بیگانه تعبیه نمایند.  

ب پیام های  اقتصادی
E مشــکالت اقتصادی مــردم را حل کنید؛ تا 
زمانی که بند ناف ساختار بیمار اقتصادی کشور 
هم زمــان از دو عامل مهم وابســتگی اقتصادی 
کشور به بیگانه، یعنی نفت و مکتب سرمایه ساالر 
غربی بریده نشود، در مسیر رشد و استقالل واقعی 
قرار نمی گیــرد. الگوهایی مانند جهاد اقتصادی 
و اقتصاد مقاومتی دقیقًا برای این هدف اســت. 
طبیعی است این جداسازی نیاز به جراحی دارد. 
جراحی اقتصادی توأم با سختی و خونریزی است 
و مردم به امید حل مشکالت اقتصادی و اشتغال 
فرزندان شان و کاهش گرانی و تورم حاضرند هزینه 
آن را یکبار برای همیشه پرداخت کنند؛ نکته ا ی که 
در بیانات رهبر انقالب برای تأکید ویژه  ایشان به 
مسئوالن در زمینه  توجه و رسیدگی به دغدغه ها، 
نگرانی ها و مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم به 

وضوح دیده می شود. در این زمینه، ایشان تالش و 
اهتمام مسئوالن نسبت به کم کردن مشکالت این 
طرح و مشخصًا مراقبت از مقوله  »گرانی کاالها« 
را مطالبه کردند: »مسئولین هم البته دقت کنند، 
مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکالت 

این کار کم کنند.«)۱۳۹۸/۸/۲۶(
E مردم نســبت به طرح ها و لوایح ملی قبل از 
اجرا توجیه منطقی و اقناعی شوند؛ در طرح های 
ملی بایــد همه جامعه، به ویژه قشــر ضعیف را 
محور سیاستگذاری قرار داد و با تشخص بخشی 
به ملت که پایه سیاست ها و اجراهاست، کاماًل 
آنهــا را از کم و کیــف طرح ها آگاه کــرد. نباید 
هیچ طرح ملی که با منافع و امنیت عمومی گره 
خورده، بدون توجیه عقالیی و منطقی عملیاتی 
شــود. اعتراض بخشــی از مردم در قضیه بنزین 
هم همین بود که چرا دولت بدون آگاهی بخشی 
و اقناع ســازی عمومی به صورن ناگهانی و پنهان 
این طرح را اجرا کرده است. تجربه دولت قبل در 
هدفمندی سازی یارانه ها و تغییر قیمت حامل های 
انرژی پیش روی آنها قرار داشت؛ اما مورد استفاده 
به دالیل سیاسی و لجاجت جناحی قرار نگرفت.

E  حمایت جدی از قشر ضعیف و آسیب پذیر 
جامعه در تحوالت اقتصادی؛ طرح های تحولی 
به ویژه در ســاماندهی امــور اقتصادی ضروری 
است؛ اما نظام جمهوری اسالمی که مستضعف 

بنیاد اســت و پایه اصلی پشتیبانی مردمی اش از 
کاســت های فقیر و طبقات متوســط و متوسط 
به پایین جامعه بوده و اساســًا به تعبیر امام راحل 
انقالب ما انقالب پابرهنگان است، الزم است به 
این قشر توجه ویژه کند و در چنین طرح هایی که با 
زندگی بخش عظیمی از این قشر ارتباط مستقیم 
دارد، بررسی های دقیق و همه جانبه صورت گیرد. 
اهمیت ایــن موضوع را با واریــز یارانه حمایت 
معیشــتی دولت به حســاب ۱۸ میلیون خانوار 
می توان دید که خیلی ها که سزاوار بودند دریافت 
نکردند و نارضایتی ایجاد شــده اســت. اسباب 
شرمندگی برای دولت های پس از انقالب است 
که به دلیل سیاست های غلط، غیر انقالبی و حتی 
وابسته به اردوگاه سرمایه داری غربی به دور خود 
چرخیدند، گاهی با محاسبه خیانت آمیز سودهای 
انحصــاری جناحی و شــخصی، به تمســخر 
الگوهای انقالبی و اســالمی در حوزه اقتصادی 

پرداختند و بر سر اجرای آنها مانع سازی کردند.
 

ج پیام های فرهنگی
E بصیرت مردم ایران واقعًا ستودنی است؛ در 
ماجراهای بنزینی اخیر آنچه بیش از همه ویژگی ها 
و مختصات عبرت آموز این وقایع به چشم آمد، 
بصیــرت نافذ بدنه و عقبه مردمی انقالب و نظام 

مشکات اقتصادی مردم 
را حل کنید؛ تا زمانی که 

بند ناف ساختار بیمار 
اقتصادی کشور هم زمان 

از دو عامل مهم وابستگی 
اقتصادی کشور به بیگانه، 

یعنی نفت و مکتب 
سرمایه ساالر غربی بریده 

نشود، در مسیر رشد 
و استقال واقعی قرار 

نمی گیرد. الگوهایی مانند 
جهاد اقتصادی و اقتصاد 

مقاومتی دقیقًا برای این 
هدف است. طبیعی است 

این جداسازی نیاز به 
جراحی دارد. 
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بود؛ چه بصیرت در حین آشوب طلبی که مردم با 
تیزهوشی زمان شناسانه فتنه را تشخیص دادند و 
با فتنه گران آشوب طلب همراهی نکردند و حتی 
گاهی برای این عدم همراهی هزینه مالی و جانی 
دادند و چه بعد از اغتشاشــات که هنگام افشای 
نقشه شوم دشمن، به جداسازی مطالبات و صف 
اعتراض خود از اغتشاشــگران و آشــوب طلبان 
پرداختند و در برقراری امنیت و آرامش شــهری 
بــه نیروهای امنیت و انتظامــی کمک کرده  و در 
حماســه تظاهرات ۴ آذر نیز با حضور یکپارچه 
خود از منویات رهبری نظام و تصمیم ســران قوا 

حمایت و پشتیبانی کردند. 
E  توجه جدی به کار رســانه ای و ارتقای سواد 
رســانه و سایبری مردم در شــناخت رسانه های 
تروریســم؛ رســانه با تمام اجــزای جدیدش از 
قبیل اینترنت و ماهواره تا رسانه ای سنتی اهمیت 
خودش را بار دیگر در آشــوب های اخیر نشــان 
داد. اینترنت به ابزار ارتباطی آشوب طلبان تبدیل 
شــد. از جمله متصدیان به خشــونت کشاندن 
اعتراضات مــردم از طریق ارائه اطالعات غلط، 
دروغ و تحریف شــده، رســانه های خارجی و 
فارســی ازجمله »بی بی ســی فارسی«، »شبکه 
سعودی ایران اینترنشنال«، »شبکه سلطنتی من 
و تو«، »صدای آمریکا« و... بوده و هســتند. این 
رسانه های وابسته به انگلیس، آمریکا و عربستان 
در ماجــرای بنزین نیز مانند اغتشاشــات ۸۸ و 
۹۶ نقشــی محوری و پررنگ بر عهده گرفتند و 

با قطع برنامه های عادی خود، به پوشش وسیع و 
جهت دار و تحریف اعتراضات اخیر پرداختند. 

پیام های  امنیتی د
E  امنیت مردم شــوخی بردار نیســت و طرح 
توطئه خارجی همیشــه فعال اســت؛ دشــمن 
همیشــه بیدار و در فکر طراحــی توطئه جدید 
است. طرح های خود را نیز به دست داخلی ها، 
سوء تدبیرها، خیانت ها، زمینه های نارضایتی از 
خدمات و اقتصاد و گســل های تبعیضی، قومی 
و نــژادی اجرا می کند. مطالعــات جدی درباره 
نقاط افتراق و اشتراک فتنه های چهارگانه گذشته 
از ســال ۱۳۷۸ تاکنون، باید با هدف اســتخراج 
الگوهــای جدید ناامن ســازی و نافرمانی مدنی 
بــرای ثبات زدایی از نظام های سیاســی صورت 
گیرد. برآوردهــای اطالعاتی نیــز حاکی از آن 
است که اغتشاشــگران از مدل خاصی در تهران 
و شهرستان ها استفاده می کنند؛ به نحوی که یک 
هسته  مرکزی اولیه از آشوبگران حرفه ای و آموزش  
دیده اغتشاشات را پایه گذاری و خساراتی به اموال 
عمومی وارد می کنند و سپس پراکنده می شوند؛ 
بنابراین ضرورت دارد نیروهای امنیتی رزمایشی 
همیشگی برای طرح و خنثی سازی سناریوهای 
مختلف امنیتی داشــته باشــند؛ زیــرا موضوع 
مأموریت آنها یعنی امنیت زندگی مردم بسیار مهم 
است و مصیبت ناامنی می تواند زیربنای انقالب و 

زیرساخت های کشور را به ثمن بخس به باد دهد. 
E  ضرورت آمادگی و مراقبت دائمی نیروهای 
امنیتی؛ حوادث اخیر دو بخش داشــت؛ بخشی 
اعتراض مردم به شــیوه و زمــان افزایش قیمت 
سوخت بود که از ســوی برخی مردم اعالم شد 
و این اعتراض باید شــنیده بشود؛ چون در کشور 
ما آزادی و حق اعتــراض وجود دارد؛ اما بخش 
دیگر شــرارت ها و اقدامــات خرابکارانه ای بود 
که از عصر شــنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ آغاز و به حدود 
۱۵۰ شهر تعمیم داده شد. این بخش برنامه ریزی 
شــده و مطابق با نقشــه از قبل طراحی شده از 
ســوی کانون های شــرارت و توطئــه در خارج 
کشور بود. پشت صحنه هدایت آشوب ها مثلث 
آمریکا، اســرائیل و عربستان با عملگی منافقین 
و ســلطنت طلب ها و مــزدوران داخلــی بود. 
بازماندگان حکومت پهلوی در خارج کشــور، 
ســرکرده گروهک منافقین و رسانه های فارسی 
زبان خارج کشــور مانند »ایران اینترنشــنال«، 
»من  و تو« و »بی بی ســی فارسی« نیز به تریبون 
اغتشاشات تبدیل شــده و حتی نحوه حضور در 
تظاهرات و اطالع رســانی را  آموزش می دادند. 
این بار هم توطئه آمریکا شکســت خــورد. آنها 
می خواستند این پروژه را در سال ۱۳۹۷ اجرا کنند 
که موفق نشدند. مراقبت از غافلگیری که رهبری 
به صراحت هم سال گذشته فرمودند و امسال هم 
به نیروهای مسلح دستور مراقبت دادند اهمیتش 

معلوم می شود. 

 امنیت مردم شوخی بردار 
نیست و طرح توطئه 
خارجی همیشه فعال 
است؛ دشمن همیشه 
بیدار و در فکر طراحی 
توطئه جدید است. 
طرح های خود را نیز به 
دست داخلی ها، سوء 
تدبیرها، خیانت ها، 
زمینه های نارضایتی از 
خدمات و اقتصاد و 
گسل های تبعیضی، قومی 
و نژادی اجرا می کند.
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 تحوالت بنیادین سیاسی و فرهنگی در طول 
تاریخ و در نقاط گوناگون جهان همواره پشتوانه 
مردمی و پایگاه اجتماعی عمیق داشته است. 
البته اراده حاکمان و صاحبان قدرت به واسطه 
امکانات مادی کــه در اختیار دارند، می تواند 
مســبب اتفاقات بزرگ شــود؛ امــا تعمیق و 
ماندگاری آنها با این ابزار تضمین نمی شود و 
به مشروعیت و اقبال عمومی نیاز دارد که تنها با 

حمایت و همراهی توده ها میسور است. 
تغییراتی که با کودتای یک گروه نظامی یا شبه 
نظامی با هــدف براندازی و جایگزینی قدرت 
جدید صورت می گیرد، به همان میزان شکننده 
و سست است که گروه چریکی مسلح دیگری 
هم می تواند به حیات سیاســی اش پایان دهد 
و زمام امور را در دســت گیرد. نمونه های این 
نوع رویدادهای سیاســی در برخی کشورهای 
امروز جهان  نیز قابل مشاهده است. در چنین 
شــرایطی مردم فقط نقش نظاره گر را دارند و 
حضور مؤثری در پایان دادن به یک نظام سیاسی 

یا روی کار آوردن نظام دیگری ایفا نمی کنند.
اما حرکت ها و نهضت های مردمی مبتنی بر 
اراده و خواست توده ها که با هدایت و رهبری 
شجاع و با تدبیر همراه شود، سبب شکل گیری 

نظام هایی می شود که از قوام اجتماعی بیشتری 
برخوردار بوده و با حفظ این عناصر تداوم آن 
ممکن است. اگر ســاختار برآمده از دل این 
تحول، آیینه تمام نمای خواســت و اراده مردم 
به عنوان پشــتیبانان اصلی آن باشــد، به طور 
طبیعی می تواند در شئون سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی، تغییرات متناســب با 

ضرورت های آن جامعه را پدید آورد.    
انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی که 
برآمده از بطن مــردم و رهبری یک عالم آگاه 
و زمان شــناس بود و حرفی نو برای بشــریت 
داشــت، در طول بیش از چهــار دهه پر فراز 
و نشــیب که از عمر آن می گــذرد، همواره با 
پشتیبانی مردم از گذرگاه های سخت و دشوار 
عبور کرده و توانســته اســت حرکت خود را 
که مبتنی بر اصول مشــخص دینی و سیاسی 
اســت، ادامه دهد و در این میان دشمنی های 
بزرگ و ضربه های هولناک را از سر بگذراند، 
اما نــه تنها دچار شکســت نشــود، بلکه از 
آرمان ها و اهداف خود نیز فاصله نگیرد. رهبر 
کبیر انقالب به پشــتوانه مــردم در برابر رژیم 
شاهنشــاهی ۲۵۰۰۰ ساله قیام کردند و پس 
از پیــروزی نیز مردم را صاحبان اصلی نظام و 
انقالب می دانستند و رهبر معظم انقالب هم 
با هدایت های داهیانه و حکیمانه در طول سه 
دهه گذشته این میراث گرانبها را حفظ کرده اند 

و با نفوذ معنوی که بر دل های آحاد مردم دارند، 
همواره مسیر حرکت ملت را در ابعاد گوناگون 
سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی تبیین و 

تشریح کرده اند. 
مردم هم با اعتماد و اعتقاد به جایگاه ولی فقیه 
بیدار و آگاه و ایمان بــه تدابیر و رهنمودهای 
رهبــر حکیــم و فرزانه خود، برای رســیدن 
به قله هــای عزت و پیشــرفت کشــور که با 
دشــواری های فــراوان و ســنگ اندازی های 
دشمنان و بدخواهان نیز روبه روست، پشت سر 
امام جامعه حرکت کرده و حساب مشکالت و 
تنگناهای موجود را که هم ناشی از فشارهای 
خارجــی و هم به  دلیل ضعــف مدیریت در 
بخش های مختلف اجرایی کشــور بوده، از 

حساب انقالب و نظام جدا کرده اند. 
مردمی که پس از حوادث اخیر نیز در لبیک به 
ندای رهبر خود، صف شان را از صف آشوبگران 
جدا کردند و این بار نیز چون فتنه های گذشته به 
میدان آمدند و از انقالب، نظام، رهبری، امنیت 
و اقتدار کشورشان دفاع کردند و البته حرف ها، 
گالیه هــا، اعتراض هــا و انتقادات خــود را با 
صدای بلند گفتند و نوشتند و بر دست گرفتند. 
بدون شــک، این پشتوانه مردمی که می توان آن 
را شــاخصه ویژه نظام اسالمی دانست، مزیت 
نسبی انقالب اسالمی اســت که در نظام های 

سیاسی جهان کم نظیر، بلکه بی نظیر است.

 علی حیدری
سردبیر

مردمی که پس از حوادث 
اخیر نیز در لبیک به ندای 
رهبر خود، صف شان را 
از صف آشوبگران جدا 
کردند و این بار نیز چون 
فتنه های گذشته به میدان 

آمدند و از انقاب، نظام، 
رهبری، امنیت و اقتدار 

کشورشان دفاع کردند و 
البته حرف ها، گایه ها، 
اعتراض ها و انتقادات 
خود را با صدای بلند 

گفتند و نوشتند و بر دست 
گرفتند. بدون شک، این 

پشتوانه مردمی که می توان 
آن را شاخصه ویژه نظام 
اسامی دانست، مزیت 

نسبی انقاب اسامی 
است که در نظام های 

سیاسی جهان کم نظیر، 
بلکه بی نظیر است.

مزیت نسبی
انقالب اسالمی

حرف آخر
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میهن من! باز زخم از نابرادر خورده ای / گرم جنگ رو به رو، از پشت خنجر خورده ای
حرف دارد با دل ما، قدر یک تاریخ حرف / سرخی خون شهیدان بر سپیدی های برف

خاک میهن! باز هم جسم شهیدی سهم توست / شرحه شرحه پیکر سرو رشیدی سهم توست
باز اهریمن به میهن آتشی افروخت آه / در میان شعله دیدم خشک و تر می سوخت آه

کفر و ظلمت باز از صورت نقاب انداخته / جاهلیت شعله بر جان کتاب انداخته
در گلومان خشک شد فریادهای اعتراض / در هجوم  های و هو گم شد صدای اعتراض

در کمین بودند گرگان، فتنه در سر داشتند / خواب هایی دیده بودند و سر شر داشتند
خواب می دیدند هر قشری به میدان پا نهد / هر گروهی با شعاری در خیابان پا نهد

این یکی فریاد استعفای دولت سر دهد / آن یکی در آتش تعطیلی مجلس دمد
هر یکی چیزی بگوید، حق و باطل گم شود / موجی از سردرگمی ها قسمت مردم شود

خویش را در خیل مردم جا دهد آشوبگر / فتنه انگیزد میان این و آن با صد شرر
آتشی خیزد که خاموشی نگیرد سال ها / کینه هایی که فراموشی نگیرد سال ها

صبح یکشنبه کامی روی آتش آب ریخت / فتنه را دیدم که حیران و هراسان می گریخت
تا صف مردم از این آشفتگی ها دور شد / اغتشاشی کور بر جا ماند و فتنه کور شد
با کامی مختصر نیرنگشان بر باد رفت / خرج های چند سال دشمنان بر باد رفت

گرچه بعضی از خودی ها آن زمان دلخور شدند / از سؤال و شبهه و نقد و تأمل پر شدند:
از چه رو آقا خودش را خرج دولت کرد باز؟ / خویش را آماج تیغ طعن و تهمت کرد باز

غافل از اینکه چه جنگی پشت این صحنه به پاست / در کمینگاهند گرگان، لحظه ای غفلت خطاست
خضر راه است او، دگر چون و چرا کردن چرا؟ / نور ماه است او، تو راه از چاه بشناس و بیا

از ریاض و لندن و پاریس این آتش رسید / دود آن هم می رود در چشمشان، خواهند دید
حاجیان بار بسته جانب میقات غرب! / چیست جز تحریم و آشوب و با سوغات غرب؟

با صف اول نشینان فاش می گوییم راز / اعتراض ما سر جای خودش باقی  است باز
اعتراض ما به سستی های تدبیر شماست / از گرانی ها، از این شش سال تأخیر شماست

از معطل کردن کشور سر میز فریب / که نشد از آن به جز تحریم روزافزون نصیب
دم به دم از گفت وگو با اجنبی دم می زنید / پس چرا در گفت وگو با مردم خود الکنید؟

با تاش و عزم و باور، راه حل در داخل است / بارها فرمود رهبر: راه حل در داخل است
جان موال با ولی این عهد و پیمان مشکنید / این نمک خوردید صد بار، این نمکدان مشکنید

با چراغ الله ها اینک ره ما روشن است / راهیان صبح می دانند فردا روشن است

BB)شعر خوانده شده توسط میثم مطیعی در حرم حضرت معصومه)س

راه حل در داخل است

گردآوری اطالعات و طراحی اطالع نگاشت:
حمیدرضا حیدری




