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(( صفحه3 ))

از صبر تا تهاجم استراتژیک

ریشخندملت را  نکنید
((صفحه2))

به بهانه ي 16 آذر و شهادت سه جوان چپ گرا در بدو ورود نیکسون

بود و دگر هیچ نبودمارکس  

شــاید روزي که مارکس و انگلس رویاپردازي 

هاي خود را بــــــراي جامعه ي بدونه طبقه و 

بازگشــت به کمون اولیه به رشته ي تحریر در 

می آوردند گمان نمی کردند که در سـال هاي 

بعد، ذره اي از این اندیشــــــه ها، خون ها در 

ســراســر جهان به حق و ناحق بر زمین ریزد. 

خصـــــوصا هنگامی که مارکس در پیرانه سر 

ایمان آورد و در فقـــر از این جهان رفت گمان 

نمــی کـــرد مارکس جوان وجود او تا چه حد 

مطبوع جوانان ملل مختلف واقع شود.

 جوانانـی که همچون زمین خالـی از بذر و آب 

در انتظار هـــــر رهگذري بودند تا قدم به این 

زمین بگذارد و چند صــباحی ســرود آبادانی 

براي آن بخواند! و این اتفاق افتاد، در حالی که 

به خاطر پاره اي از مناقشــات سیاسی طوالنی 

مدت قدرت قلم هاي اسالمی براي مدت زمانی 

تحلیل رفته بود از پیام شـــــور و مبارزه که از 

منبري قمی در سال 42 صادر شد در سـال 32 

وجود نداشت و بوق هاي لیبرالیسـم جهانی در 

ایران نیز آمال و انگیزه اي جز تحکیم  جایگاه 

شـــاه خائن و غالم خانه زاد کاخ ســـفید را 

نداشــــتند و ابدا دلخواه توده ي مردم واقع 

نمی شدند، ورود نیکسون مشاور امنیت ملی 

آمـریکا به ایـران و قدم هاي منحوس وي در 

دانشگاه تهران خبر از آتشی زیر خاکستر می 

داد، سه تن از بهترین جوانان این کشـــــور 

یعنی شریعت رضـوي، بزرگ نیا، قندچی که 

سوداي اندیشـــــــه هاي چپ در ذهن می 

پــروراندند تاب رژه ي یکــی از مـــزدوران 

امپریالیســـــم جهانی در محیط فرهنگ و 

دانش ایران را نیاوردند و با نثار خون خود در 

دانشـکده ي فنی دانشــگاه تهران براي وي 

فرش قرمز گستردند. در حالی که مغول هاي 

تفنگ بدســــــت و جیره خور پهلوي دوم، 

دانشـجویان را به گلوله بسـته بودند، پهلوي 

بــراي خوش خدمتـــی، دکتـــراي حقوق 

افتخاري دانشـگاه تهران را به نیکسـون اهدا 

کرد. ســـه جوان از جنس بی تابی هاي چپ 

گرایانه رفتند اما مســـیري باز کردند که هر 

کس ورود کرد داعیه دار خون خواهی آن سه  

تن شد اما درفش خون آن سـه نفر بی تردید 

در دست کســــانی خواهد بود که در نهایت 

وجه شـبهی میان این روز هاي خود و آن روز 

هاي آن ها پیدا کنند. و قطعا این اشـــتراك 

یگانه مبارزه ي دائمی جوانان امروز و دیـروز 

با آمریکاي جهانخوار است. و بی راهه نیست 

اگر بگوییم جوانانی که در چند دهه ي اخیـر 

آرمان عدالت جهانی، مبارزه با اســـــتکبار 

غربی و جانبازي در این مســــیر را به دست 

فراموشـی سـپرده اند در این جاده جایگاهی 

نخواهند داشت چرا که آن روز روز تولد مرگ 

برکفر و استکبار بود و امروز مدعیان خون آن 

ســه تن درنقش انکار این مبارزه دائمی و در 

رویاي صلح با قاتلین آنها بر آمده اند. 

اعتراضی که سه شهید 16 آذر32 انجام

دادند به عقبه ي براندازي یک دولت ملی

ایرانی توسط آمریکایی ها باز می گشــــت. 

دولتی که  امید  می رفت توان تغییر  زمین

بازي ملت  ایران را  داشته باشد  و نماد این

نکته است که در این نزاع تاریخی سنگ اول

از جانب ایران پرتاب نشد. حال با این پیشـینه ي 

تاریخی نمی توان صفی مشــــــترك ساخت از 

دانشـجویی که همچون سه شهید آذر ماه 32 که 

با مشت خونین خود به فرستاده ي آمریکا آرزوي 

مرگ مخابره می کند با دانشــجویی که در سال 

هاي دشــــوار نبرد همه جانبه ي ایران با آمریکا 

آرزوي لبخند و صلح و صفا میان میش ها و گرگ 

ها را دارد. هر چند آن ها مســــــلمانان مکتبی 

نبودند و هر چند ما چپ هاي مارکسیست طوري 

نیســتیم اما راهی که میرویم خالی از اشتباهات 

آن ها و شبیه ترین مسیر امروز به آنان است.

مرضیه انبري

،،

،،
 با این پیشینه نمی توان صفی مشترك ساخت 

از دانشجویی که همچون سه شهید آذر ماه 

32 که با مشت خونین خود به فرستاده ي 

آمریکا آرزوي مرگ مخابره می کند با  

    دانشجویی که درسال هاي دشوار نبرد 

همه جانبه ي ایران با آمریکا آرزوي 

لبخند و صلح و صفا میان میش ها و

 گرگ ها را دارد. هر چند آن ها مسلمانان 

مکتبی نبودند و هر چند ما چپ هاي 

مارکسیست نیستیم

مظلومیتجمهوري 
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ریشخندملت را  نکنید
مـردم گله مندند، درمانده اند و نمــی دانند چه 

کنند. اعتراضشان هم به حق است. مردمی که به 

سـختی گذران زندگی می کردند، حاال شـوکه و 

مضطرب از این اقدام دولت، به این فکر می کنند 

که چه می شــود. چرخ زندگی که تا پیش از این 

نیز به سـختی می چرخید، من بعد چه طور باید 

به حرکت درآید؟

این که دولت با چه هدفی در اوضاع نابســــامان 

معیشــتی این گونه مردم را شوك زده کرد. این 

که چرا با وجود اطالع از برآورد دســــتگاه هاي 

امنیتـــــــی مختلف از جمله وزارت اطالعات، 

هشـــدارها را نادیده گرفت. این که چرا با وجود 

مخالفت قریب به اتفاق اعضـاي کابینه، بر اجراي 

این تصمیم مصـر بود و این که اساسا چه سودي 

از این تصــمیم می برد و چه هدفی از آن داشت، 

بماند. فعال بحث بر سر اعتراض ها است. بحث آن 

اسـت که مردم معترضــند اما زبان به کام گرفته 

اند؛ چرا که جرئت اعتراض ندارند. جـرئت ندارند 

چون که هراسانند تا مبادا از فریاد هایشــــــان 

سوءبرداشتی شود! تا مبادا بسـتري را فراهم کند 

بـراي تهدید نظام. اما تا کـی؟ تا کـی مـردم باید 

کوتاه بیایند و اعتراضاتشان را در گلو خفه کنند؟ 

تا کی باید بغضــشــان را فروخورند؟ تا کی باید 

تصــمیمات دولت را به جان بخرند و در مقابلش 

دم نزنند تا یک وقت مطالباتشـــان به جایی که 

نباید کشیده نشـود؟ چرا هیچ گروهی نیسـت تا 

این اعتراض ها را سامان دهد؟ جاي خالی احزاب 

را چه گــروهــی باید پــر کنند؟ چــرا جنبش 

دانشــجویی سردمدار اعتراضات مردم و علمدار 

مطالبات آنها نســیت؟ چرا هیچ بســـتري براي 

اعتراضات مردم وجود ندارد؟ 

رسانه ملی که برخالف آنچه خود تصور می کند، 

قطعا در صف مردم نیســـت، آنها را هوشیار می 

کند تا مواظب باشــید که مبادا ضـــد انقالب از 

اعتراضـات شـما سـوء اسـتفاده کند! و با عنوا�ن  

“اعتراضات  به حق  مردم�ی”  آنها را  ریشخند 

می کند!

عنوا�ن  اعتراضــات به حق مردم�ی فقط لق لقه 

زبان کارکنان رسانه ملی نیســــت. روحانی و 

وزرایش هم کــه مخاطب و عامل همـــه این 

اعتراض هایند، با طرح همین عنوان، ژســـت 

انتقاد پذیري می گیرند. کسی هم نیسـت تا از 

این آقایان بپرسد شما که می دانید اعتراضات 

مردم به حق اســــت چرا به آنها توجهی نمی 

کنید؟ چرا در روند سـیاســت گذاري هایتان 

تجدید نظــر نمـــی کنید؟  دم از محق بودن 

اعتراضـات مردم می زنند و وقیحانه خود را در 

صـف مردم قرار می دهند، در مواجهه با ضــد 

انقالب! و با عنوا�ن  اعتراضــات به حق مردم�ی 

ملت را ریشــخند می کنند! به راستی مردم را 

چه فرض کرده اند؟ جداي از دولت و رســـانه 

ملی، قوانین جمهوري اســــالمی هم مردم را 

ریشـخند می کند! این که مردم را براي تجمع 

اعتراض آمیز ملزم به کسب مجوز قانونی کرده 

است، ریشـخند ملت نیســت؟! این که بعد از 

پیگیري هاي قانونی، نظامِ مردم ســـــــاالرِ 

اسالمی، محدوده اي را مشخص میکند و کنار 

خیابان هایش را هم با پلیس و نیروي انتظامی 

آذین می بندد تا مردم بتوانند یک ساعتی 

تجمعی کنند و هرچه 

دلشــان خواست داد 

بزنند و پالکارد دست 

بگیــرند و بعد هم به 

خانه هایشــــــــان 

بروند،ریشخند

مردم نیست؟

 این  چه  جور

 اعتراضی اسـت که از 

ایشان اجازه بگیریم تا 

به ایشــــان اعتراض 

کــــنــــیم؟  الحق 

واالنصاف بهتر از این  

نمی توان ملت را مورد تمسخر قرار داد!

تاسف برانگیز است که کوچکترین اعتراضی 

به سیاست هاي دولت به امکانی براي تهدید 

نظام بدل گردیده است. اکثر کســـــانی که 

امروز با ترس از تخریب اصــــــــل نظام از 

مطالبات خود کوتاه می آیند همان کســانی 

هستند که بیشـترین نقد را به سیاست هاي 

دولت داشـته و دارند. تا کی باید اصـل نظام 

قربانی خواسته هاي آقاي روحانی شـود؟ به 

راسـتی حمایت مردم از انقالب، دولتی ها را 

پررو کرده است. گویا مردم بیشــتر از دولت 

نگران نظام و انقالبند. دولت هیچ دلنگرانـی 

راجع به این که تصمیماتش چه تبعاتی براي 

نظام به همراه خواهد داشت ندارد. در مقابل 

این مردم هســــــتند که باید بغض شان رو 

فروخند و دم نزنند تا اعتراضات به حقشــان 

باعث سوء استفاده ضد انقالب نشـــود. گویا 

جاي مردم و دولت عوض شـده. خدا را شـکر 

مـردم انقالبـی وجود دارند تا روحانــی این 

گونه از ایشـــــان سوء استفاده کند. ببُرد و 

بدوزد و تن ملت کند و با عنوان این ک�ه ما می 

دانیم، شما حق دارید اعتراض کنید، اما فعال 

ساکت باشید وگرنه نظام از دست می ر�ود، 

     هاي نظامی در باتالق دولت گرفتار  شده

    اند. تکلیف ملت  با دولت  که  روشـــــن  

اسـت. اما نظام باید در قبال این بازي دو سـر 

برد نئولیبرال ها که ظاهرا عادتشـــان شده، 

تصمیمی اساسی بگیرد. 

درِ دهان هایشـان را گِل بگیرد. مشـعوف هم 

باشند از این که مردم در مقابل سیاست هاي 

احمقانه و ضربتی شان هیچ غلطی نتوانستند 

بکنند! و دســــت آخر با بیان این �که “آهاي 

مردم تبریک می گوییم، شـما از این امتحان 

نمره باالیی گرفتی�د” دل مـردم را خون کنند 

و باز هم ریشخند. در منظومه فکري روحانی 

و هم جرگه اي هایش، این مردم هســتند که 

باید امتحان پس دهند، نه دولتـی که با وعده 

و وعید راي مـردم را خـرید و با اعتماد مـردم 

وارد این کارزار شد. به راستی مســــئولیت 

خون هاي ریخته شــــده، غم کودکان یتیم 

شده و خانواده هاي داغدار پاسبانان امنیت و 

مردم ساده دلی که قربانی همراهی با نامردم 

ها و نامرد هایی شــــدند که آنها را نیز چون 

خود مردمی معمولی و معترض می دیدند، به 

عهده کســـــی جز لبخند به لب هایی چون 

روحانی و زنگنه است؟ دولتی که مصـــــمم 

است سـقوط خود را به سـقوط حاکمیت گره 

بزند، سیاستش این است تا هزینه ناکارامدي 

اش را به کل نظام تحمــیل کـــند و هـــیچ 

آلتـرناتیوي در درون نظام بـراي خود باقــی 

نگذاشـته اســت. طبق معمول دولت خود را 

کنار کشــــیده و این مردم و جریان انقالبی 

هستند که هزینه تصـمیمات آنها را پرداخت 

می کنند. اصـال این سـیاســت اصــالحاتی 

هاست  که هزینه  طرح هایشان  را  گفتار  و  

    گفتمان رقیب بپردازد.  سران  قوا و  نهاد

بهار سعیدي

خدا را شکر مردم انقالبی وجود دارند تا روحانی این 

گونه از ایشان سوء استفاده کند. ببُرد و بدوزد و تن ملت 

کند و با عنوان این ک�ه ما می دانیم، شما حق 

دارید اعتراض کنید، اما فعال ساکت باشید

 وگرنه نظام از دست می ر�ود، درِ دهان هایشان 

را گِل بگیرد. مشعوف هم باشند از این که

 مردم در مقابل سیاست هاي احمقانه و ضربتی

 شان هیچ غلطی نتوانستند بکنند! و دست آخر با بیان 

این �که “آهاي مردم تبریک می گوییم، شما از این 

امتحان نمره باالیی گرفتی�د” دل مردم را خون کنند.
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پرده اول

پیر و جوان ندارد.

بهمن88 یا دي ماه 96،موضوع سیاسی باشـد یا 

معیشتی

همواره جایگاه معترضـین میدان انقالب اسـت و 

وظیفه بچه مذهبی هایش حفظ سـردر اصــلی 

دانشـــــگاه تهران براي جلوگري از سودجویی 

عناصر معاند با نظام!

پرده دوم

پیروجوان ندارد

شیعه و سنی و کرد ندارد

سال2003 یا2018 هم ندارد. موضوع سـیاسـی 

باشد یا معیشــــــتی.جایگاه معترضین میدان 

التحریر است و جایگاه بچه مذهبی هایشـــــان 

میدان جنگ تا علماي مدارس کـــربال و نجف با 

خیال آســـــوده به دین خدمت کنند و آخرین 

ورژن احکام طهارت را بدست بیاورند.

پرده سوم

کار در شـهرهاي کوچک و حاشــیه شــهرهاي 

بزرگ باال گرفته اســــــت.میدان انقالب آرام و 

میدان نماز اسالمشهر ناآرام است.میدان التحریر 

آرام و شارع الرشید ناآرام اسـت.اسـتراتژي گیج 

کننده  به  پیش میرود.  جاي  حاشیه  و  متن 

،،
،،

 عوض شده .خط دهی اینبار از حاشیه به متن 

است. 

ناآرامی ها از تنش به اعتراض و در کســـري از 

روز به اغتشـاش تبدیل میشـوند.طبق معمول 

گارد ضــد شـــورش به خیابان ها می آیند تا 

اوضــاع ثبات خود را از دســت ندهد.اینترنت 

قطع میشـود تا سرپل هاي ارتباطی و هســته 

هاي کوچک اعتراضات به شیوه هنگ کنگی با 

هم ارتباط نگیــرند.و در نهایت در طــی چند 

روز،آتش اعتراضات به همان صورتی که شروع 

شده بود،فروکش میکند.

 اسالمی هنوز تمام نشده است .ما هنوز

 زنده ایم و اجازه نخواهیم داد در گام دوم 

جمهوري اسالمی و در طلیعه دهه پنجم این میراث 

خمینی،مسئولین بی تدبیر و ناامید از حاشیه امن به 

قتلگاه تولید ملی نگاه کنند.

آقایان بدانند که فشار تحریم و جنگ تمام عیار 

اقتصادي از بلنداي دزاشیب و درکه و دربند تماشا 

کردن ندارد.مردم با پوست و گوشت و کنه 

وجودشان درگیر جنگ شده اند.انقالب

اصال اعتراض درچارچوب و مسـالمت آمیزي که 

تضــــــمین دهد دیگر مردم شاهد ناکارآمدي 

نیســـتند،چیســــت و چگونه است؟اگر مردم 

اعتراض کردند،کدام سـاختار و نهاد جلوي وزیر 

و وکیل و فالن و بهمان را میگیرد تا با لودگـی از 

خواب صـبح جمعه اش نگوید و داغ دل مردم را 

تازه نکند؟

شــاید انتظار آقایان این بود که مردم صــبح از 

خواب برخیزند و با دیدن افزایش ســــه برابري 

قیمت بنزین با لبخند و بصــورت خودجوش در 

همه پمپ بنزین هاي کشـــور سجده شکر این 

تدبیر پرطمطراق را بجا بیاورند!

آقایان بدانند که فشـار تحریم و جنگ تمام عیار 

اقتصــــادي از بلنداي دزاشیب و درکه و دربند 

تماشـا کردن ندارد.مردم با پوسـت و گوشـت و 

کنه وجودشــان درگیر جنگ شــده اند.انقالب 

اسالمی هنوز تمام نشـده است .ما هنوز زنده ایم 

و اجازه نخواهــــــیم داد در گام دوم جمهوري 

اســــــالمی و در طلیعه دهه پنجم این میراث 

خمینی،مســئولین بی تدبیر و ناامید از حاشیه 

امن به قتلگاه تولید ملی نگاه کنند.

حاشیه و متن

در این میان کمتـر به حق اعتـراض مــردم در 

برابر تصمیمات نظام مردمساالري دینی اشاره 

میشود.در ادبیات سیاسی انقالبیون یک جمله 

جا افتاده اسـت-نگاه انقالبی نگاه عالج جویانه 

است. درد جامعه باید به درستی تشــــخیص 

داده شود و عالج اعتراضات مردمی چماق دور 

باش و کورباش نیست. حقیقت امر آن است که 

مـردم اتاق فکـرهاي آقایان در دولت با مـردم 

کوچه و بازار و کـف جامعه،گپ 180 درجه اي 

دارد. القصه اینکه قضیه بنزین هم مثل هزاران 

قضیه دیگر تمام شد.اما هنوز هم سواالت 

.زیادي پابرجاست. سواالتی که 

به نوعی استخوان بندي پیکري 

اسـت که قرار اســت با قدرت و 

توان،گام دوم را محکمتـــــر و 

استوارتر از گام اول بردارد.روند

      اعتراضات  مدنی  در نظام

      مردمساالري دینی چگونه 

باید باشــــــــد؟در برابر همه 

ناکارآمدي هاي اظهــــــر من 

الشــــــمس  آقایان در دولت 

اعتراضات چگونه باید باشد؟

فاطمه علیزادنیا

جمهوري مظلومیت
به حاشیه رفتن اعتراضات مردم توسط جناحین چپ و راست

مرضیه انبري

اعتراض از جمله بدیهی ترین مســائلی است که 

همواره از سوي مردم براي اعمال فشـار به دولت 

ها در راسـتاي رسـیدن به مقاصـد خود صـورت 

گرفته است. مســئله اي که انقالب اسالمیِ سال 

57 در ایران نیز بر پایه ي آن شـــکل گرفت.  از 

اعتراض سـال 42 امام خمینی در قم آغاز شـد تا 

زمانی که همراهی سـایر گروه ها را نیز بدســت 

آورد و  در بهمن 57 به نتیجه رســید. به همین 

جهت در اصل 27 قانون اسـاسـی اعتراض بدون 

حمل صـالح و یا اعراض به مقدسـات اســالمی 

مسئله اي مشروع و معقول دانسته شده است. اما 

به چند دلیل طی سـال هاي گذشـته از این ابزار 

مردمی در مسـیر اصالح سیاست هاي غلط بهره 

برداري نشده است.در آبان ماه 98 اتفاقی رخ داد 

که سـال ها انتظار وقوع آن می رفت اما به جهت 

اینکه این مسئله از حالت تدریجی به حالت شک 

در آمده بود موجب ناآرامی هاي بســـیاري شد. 

قیمت بنزین که پس از اتمام دوران ریاســـــت 

جمهوري محمود احمدي نژاد تقریبا دســـــت 

نخورده باقی مانده بود و انتظار میرفت به صورت 

پلکانی افزایش قیمت مناسبی صـورت گیرد این 

اتفاق صورت نگرفت به نحوي که قیمت بنزین با 

قیمت آب معدنی برابري می کرد. تصمیم براي 

این افزایش قیمت به دو ســــال پایانی دولت 

حسن روحانی موکول شد و با افزایش یک باره 

قیمت سـوخت شــوك عظیمی به خانوار ها و 

ناوگان حمل و نقل کشور وارد شد. 

 از ســویی این افزایش قیمت ثمراتی دارد.  از 

جمله این ثمرات می توان به  برداشـته شـدن 

یارانه ي دولت از روي کاالها اشـاره کرد که فی 

الحال به صورت نقدي میان مردم تقســیم می 

شـوند. به این ترتیب فقط صــاحبان خودرو یا 

شهروندان نیسـتند که از یارانه بنزین استفاده 

می کنند بلکه سـایر مردم نیز یارانه ي نقدي را 

دریافت کرده و صـــرف امور مختص خود می 

کنند.  اما رقمی که دولت براي یارانه ي خانوار 

اعالم کرد اسباب شرمساري است. در سال 89 

یارانه ي دولتِ وقت براي افزایش قیمت حامل 

هاي انـرژي معادل 45 دالر بود در حالــی که 

یارانه ي مدنظر دولت در شرایط فعلی براي هر 

شخص کمتر از ده دالر اسـت.  از سـویی دیگر 

دولت توامان با افــزایش نفــرات هــر خانوار، 

سیاستی در جهت افزایش مبلغ یارانه ي آن ها 

در پیش نگرفته است و این جزء  مصادیق

 سیاست هاي جمعیتی ظالمانه است. جداي از 

همه این ها، بر خالف دهه ي گذشـته، پیش از 

اجراي سیاست هاي جدید هیچ شفاف سـازي 

عمومی انجام نشــد و رئیس جمهور بعد ها در 

یک شـوآف رســانه اي، اظهار بی خبري کرد!  

اعتراضات صورت گرفته ي مردمی که به خاطر 

وجود منحوس معارضین از خشـونت مصــون 

نماند بی تردید محصـــول پنهان کاري و سوء 

مدیریت دولت نئولیبرال ها است. یعنی امثال 

 سیاست هاي جمعیتی ظالمانه اسـت. جداي از 

همه این ها، بر خالف دهه ي گذشــته، پیش از 

اجراي سیاست هاي جدید هیچ شـفاف سـازي 

عمومی انجام نشـــد و رئیس جمهور بعد ها در 

یک شــوآف رســـانه اي، اظهار بی خبري کرد!  

اعتراضات صـورت گرفته ي مردمی که به خاطر 

وجود منحوس معارضین از خشــونت مصــون 

نماند بی تردید محصــــول پنهان کاري و سوء 

مدیریت دولت نئولیبرال ها است. یعنی امثال  ،،

،،
بیژن نامدار زنگنه و رحمانی 

فضـلی و در آخر هم شخص 

رئیس جمهور. وزیر نفت که 

مدت ها با تمســـخر، منکر 

افزایش قیمت می شـد و در 

سال هاي اولیه ریاستش

، با حذف کارت سوخت

 دومین شهر آلوده ي جهان

 را در تهــــران پدید آورد و 

موجبات هدر رفت هـــرچه 

بیشـتر سرمایه ي ملی شد و 

وزیر کشور که متولی امنیت 
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 اردوگاه دوم خرداد که حامی دولت بود نیز بار 

ضمانت را از دوش خود برداشته و هیچ اعمال 

فشاري بر دولت یا مجلس ندارند و تنها هم و غم

       ایشان انتخابات هاي آتی و استحاله ي

مردم است تا زمانی که سبد راي آنان را 

پر کنند و اگر گمان حمایت مردم را نداشته

 باشند کنج عزلت گزیده و به آلزایمر سیاسی مبتال 

می شوند.
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شده اند. این شورا 17 عضو دارد، که از بین آن، 

10 نفر از اعضـاي قوه مجریه، 4 نفر از اعضـاي 

قوه مقننه و فقط سه نفر از اعضاي قوه قضـائیه 

هستند. پس می توان گفت اتخاذ این تصـمیم 

به عهده نمایندگان مردم است!  نکته دیگر در 

رابطه با این طرح این است که بســیاري خیال 

کـردند حمایت رهبـري از این طــرح حمایت 

ایشان از شخص روحانی و دولت است.

در حالیکه رهبري از ساختار تصـــمیم گیري 

کشور حمایت کردند. پس باید توجه داشت که 

اگر رهبري از تصــمیمی که سران قوا به اتفاق 

آرا تصـــویب کرده اند حمایت نکند، نوعی بی 

توجهی به قانون اساسی و ساختار مشـــارکت 

مردمی است.  بنابراین حمایت ایشــان از این 

موضـوع امري منطقی و دقیق اسـت. از طرفی 

رهبـري بیان کــردند که چون عمل اینها کار 

کارشـناسـی اسـت من حمایت می کنم. بنابر 

این می توان گفت کار غیر کارشناسی قابل لغو 

و یا تصـحیح است. این خود مردم بودند که به 

منظومه فکري راي دادند، که عمال نســبت به 

مردم و به خصوص طبقه مستضـعف بی توجه 

است. اقتصاد و امور اقتصـادي مملکت با نظر و 

ایده مســتقیم نمایندگان مردم پیش می رود. 

نمی شود رئیس جمهوري را انتخاب کرد که به 

اشـرافی ترین وجه ممکن زندگی کند و انتظار 

داشت تا درد طبقه مستضعف را بفهمد.  رهبر 

جامعه باید سیاستمدار باشد اما الزم نیست در 

همه علوم کارشناس باشد. چرا که عمال ممکن 

نیســت!  معموال رهبران سیاسی جوامع براي 

مدیریت جامعه از مشــاوران و کارشناسان هر 

حوزه استفاده می کنند. 

«یقیناً بعضـی از مردم از این تصـمیم نگران یا 

ناراحت میشــوند یا به ضررشان است یا خیال 

میکنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی 

میشــوند، لکن آتش زدن فالن بانک کار مردم 

نیســت، این کار اشرار است؛ به این باید توجّه 

داشـت.. عرض من این اســت که هیچ کس به 

این اشرار کمک نکند، هیچ انســـــان عاقل و 

شایست هاي که به کشور خودش عالق همند  

است، به زندگی راحت خودش عالق  همند است، 

به اینها نباید کمک بکند؛ اینها اشـــرارند،این 

کارها، کار مردم معمولی نیست».

کســــی منکر اصل اصالح قیمت حامل هاي 

انرژي به ویژه بنزین نیســت و چند سال است 

که قیمت بنزین افزایش نیافته اسـت و از دیگر 

سو مصــرف باال است پس کنترل این موضوع 

امري مهم و غیر قابل کتمان اســت. ســهمیه 

بندي و  افزایش قیمت در اصل مشکلی ندارد و 

تصـمیمی صحیحی است اما در زمان، شیوه  و 

نوع اجرا اشکاالت اساسـی وجود داشـت.  عدم 

تبیین این طرح قبل از اجرایی شـــدن یکی از 

این اشکاالت اسـاسـی اسـت.  اگر این طرح به 

صـورت صــحیح براي مردم تبیین م یشــد و 

مردم میدانســتند قرار است به چه دالیلی این 

اتفاق بیافتد، شاید این نا آرام یها و ناراحتی ها 

پیش نمــ یآمد کما اینکه خود رهبـــري هم 

فرمودند: ”برخی از مـردم خیال مـ یکنند این 

طرح به ضرر آنهاسـت. از طرفی دیگر بهتر بود 

افزایش قیمت به صورت پلکانی انجام می شـد 

نه به صـورت ناگهانی که باعث ایجاد شـوك به 

مردم شــود.  اگر م یخواســتید چنین کنید، 

چند روز زودتـر یاران هاي را که به مــردم وعده 

داده بودید، به حسابشان واریز م یکردید”. 

نکته مهم در واکنش مردم به گرانی بنـزین آن 

است که وجود سطحی از نگرانی طبیعی اسـت 

اما این ســـطح از نگرانی ارتباطی با آتش زدن  

بانک ها و پمپ بنزین ها و .... ندارد. موضـوعی 

که رهبري به درسـتی به آن اشــاره کردند.  و 

البته در دیدار با بســـیجیان هم گفتند: “ این 

توطئ هي عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناکی 

که آن همه پول خرجش شده بود،

 چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند 

در یک بزنگاهی ، در یک فرصـتی  این حرکت 

تخریب و تحریق و آد مکشـی و شرارت و مانند 

اینها را انجام بدهند و به مناسبت این قضـیّ هي 

بنزین فکر کردند که حاال این فرصت برایشـان 

پیدا شده و لشــــــکر خودشان را وارد میدان 

کردند. مسئولین هم البتّه دقّت کنند، مواظبت 

،،
کنند، هرچه ممکن است از مشـــکالت این کار 

کم کنند. که بعضـی از مسـئولین محترم آمدند 

گفتند که ما مراقبیم این افـزایش قیمت موجب 

افزایش قیمت اجناس و کاالها نشــود؛ خب بله، 

این مهم است؛ چون االن گرانی هست، بنا باشد 

باز گرانی اضافه بشــــود، این براي مردم خیلی 

مشکالت درست میکند، باید مراقبت کنند”. 

 اگر رهبري در مقابل تصـــــمیمی که از سوي 

شوراي عالی هماهنگی اقتصـــادي گرفته شده 

بود می ایســــتادند و آن را نمی پذیرفتند، چه 

حال و چه در آینده، بودند افرادي که ایشان را به 

علت ایستادن در مقابل راي نمایندگان مردم به 

دیکتاتوري متهم کنند. نمی شود مردم به کسی 

راي دهند اما  انتظار بهبود شـرایط را از رهبري 

داشته باشند! نمی شـود که رهبري جور انتخاب 

مردم را بکشد!  عجبا که امروز بیشترین اعتراض 

ها به حمایت رهبري از تصمیم سران قوا (دولت 

و مجلس) را کســــــانی دارند، که  در شرایط 

معمول رهبري را به دخالت در همه امور کشـور 

متهم می کنند! خالصـــــه تفکرات و منظومه 

فکري متکبرانه ، غیر پاسخگو، طلبکار، بی تدبیر 

و بـی توجه به مـردم را مـی توان در اتفاقات این 

چند ر وز کشـور فهمید.  باشد تا درست انتخاب 

کنیم!

حدود دو هفته از افزایش نرخ  بنزین مـی گذرد. 

فضا کمی آرام گرفته است. اما آنچه ممکن است 

همچنان براي بســـــــیاري جاي تعجب باشد 

سخنان رهبري و حمایت ایشان از تصمیم گرانی 

بنزین اسـت. اوال باید متذکر شــد که تاریخ این 

چهل سال نشان داده که او فردایی را م یبیند که 

ما نمی بینیم. کســــــی نم یتواند رهبري را به 

ندیدن مشــکالت معیشــتی متهم کند چرا که 

ایشـــان ب یآ نکه سمتی اجرایی داشته باشد، از 

ب یکاري جوانان ابراز شرم م یکند و همیشــــه 

بیشــترین تذکراتش به دول تها در جهت بهبود 

اوضاع اقتصــادي بوده است و حتی بارها متذکر 

شده اند که اگر بد راي بدهید دودش به چشـــم 

خودتان می رود. از نکات بسـیار مهم در رابطه با 

گـرانـی بنـزین این بود که رهبــري آن را بدون 

بازگشــت اعالم کردند چرا که بازگشــت از این 

تصمیم چه به دالیل اقتصادي و چه سیاسی می 

توانست به کلی ساختار دولت را دچار فروپاشی و 

اضمحالل کند و ظاهراً ایشــان باقی بودن دولت 

ضـعیف و بی قواره را بهتر از فروپاشـی کامل آن 

دانســتند.«وقتی یک چیزي مصـــوّب هي سران 

کشـور است، آدم باید با چشـم خوشبینی به آن 

نگاه کند؛ بنده در این قضــــیّه سررشته ندارم، 

یعنــــی تخصّص این کار را ندارم، به آقایان هم 

گفتم -چون نظرات کارشـــــنا سها هم در این 

قضیّ هي بنزین مختلف است، بعض یها آن را الزم 

و واجب میدانند، بعض یها مضر میدانند؛ بنابراین 

من هم که صاحبنظر نیسـتم در این قضـایا- که 

من صاحبنظر نیســــتم، لکن اگر سران سه قوّه 

تصـــمیم بگیرند من حمایت میکنم؛ من این را 

گفت هام، حمایت هم میکنم. ســــــران قوایند، 

نشست هاند با پشتوان هي کارشناسی یک تصمیمی 

براي کشــور گرفت هاند، باید عمل بشـــود به آن 

تصمیم.» تصمیم گیري در رابطه با گرانی بنزین 

مســــئله اي بود که در شوراي عالی هماهنگی 

اقتصادي و با حضـور سران قوا صورت گرفت که 

مسـئوالن دو قوه با راي مســتقیم مردم (رئیس 

جمهور و رئیس مجلس شوراي اسالمی) انتخاب 

زهرا جوان

بیژن نامدار زنگنه و رحمانی فضـــلی و در آخر هم 

شــــخص رئیس جمهور. وزیر نفت که مدت ها با 

تمســـخر، منکر افزایش قیمت می شد و در سال 

هاي اولیه ریاستش، با حذف کارت سوخت دومین 

شــــــهر آلوده ي جهان را در تهران پدید آورد و 

موجبات هدر رفت هرچه بیشـــتر سرمایه ي ملی 

شد و وزیر کشور که متولی امنیت درجه یک وضع 

فعلی کشــور هســتند.  در درجه ي بعد می توان 

مزدوران مثلث عرب�یغربی را در ایجاد این وضــــع 

مقصر دانست. افرادي که همواره با تجهیزات کامل 

ـراي احمله در  در انتظار کوچک تـرین نا آرامـی ـب

سطح شهر و تخریب اموال  عمومی هســـتند. هر 

چند که سعی کنند خود را به عنوان نیروي امنیتی 

جا بزنند! به حاشیه رفتن اعتراضات به حق مردم 

در این دایره ي مضـحک که بی تدبیري و عوامل 

نفوذ، حصار هاي آن هسـتند، موجب مظلومیت 

جمهور در کشــــور و فراموشی اصل 27 قانون 

اساسی شـده اسـت. در این بین فعاالن فرهنگی 

نیز بر خالف عمال مزدور آمریکایی آل سـعودي 

تدبیري در جهت سامان دادن اهرم فشــــار در 

دست مردم نمی کنند   و تمام توجه ایشـــــان 

معطوف به اسـتکبار خارجی اســت در حالی که 

دسـت آمریکا امروز از آســتین خودي ها بیرون 

زده است.اگر فرهنگ سازي صـحیحی در جامعه 

وجود داشـــــت  و مردم همان  روز اول بجاي 

بستن اتوبان و اختالل در سیستم  ترابري در 

میدان بهارسـتان و پاسـتور، تجمع می کردند تا 

ـــــی که نمایندگان مجلس( اختیار داران  زماـن

استیضــاح و عزل تمام دولت ) و هیئت دولت در 

میان آنان بروند؛ هیچ کدام از این خسـارت هاي 

جانی و مالی به کشــور وارد نمی شد. به مثابه ي 

جلیقه زرد هاي فرانســـه که قریب به یک سال 

است با کمترین خسارت  به اعتراضات خود ادامه 

می دهند. ســـــخنگوي جنبش جلیقه زرد ها 

چیوا» در گفتگوي رسمی  «الکســاندر بیووای س

اعالم کرده بود از انقالب 1979 ایران الهام گرفته 

ایم! و این در حالی است که مسئوالن فعلی  دهه 

ي پرشــور اول انقالب را که دوا�ت ملت تکیه گاه  

یکدیگر بودند را به دست فراموشی سپرده اند.

 و از ســوي دیگر نیز اردوگاه دوم خرداد که حامی 

دولت بود نیز بار ضمانت را از دوش خود برداشته و 

هیچ اعمال فشاري بر دولت یا مجلس ندارند و تنها 

هم و غم ایشــان انتخابات هاي آتی و استحاله ي 

مردم است تا زمانی که سبد راي آنان را پر کنند و 

اگر گمان حمایت مردم را نداشــته باشـــند کنج 

عزلت گزیده و به آلزایمر ســـیاســــی مبتال می 

شوند.در پایان باید گفت شرایط نا آرام این روزهاي 

منطقه از عراق و لبنان گرفته تا ایران طی تحریک 

هاي مشـــابه سیاستمداران در گرانی حامل هاي 

انرژي، اخالل در استفاده از اینترنت رخ داده اسـت 

و تنها امید منتقدان دلسـوز این است که سیاست 

هاي فعلی حاصل بالهت باشد نه چیز دیگري ...

نمی شود مردم به کسی راي دهند اما  انتظار بهبود 

شرایط را از رهبري داشـته باشـند! نمی شـود که 

رهبري جور انتخاب مردم را بکشد!  عجبا که امروز 

بیشترین  اعتراض ها  به حمایت  رهبري از  تصمیم

      سران قوا (دولت و مجلس)  را کسانی  دارند، که

    در  شرایط  معمول  رهبري  را به  دخالت  در همه

     امور کشــور متهم می کنند! خالصه تفکرات و 

منظومه فکري متکبرانه ، غیر پاسخگو، طلبکار، بی 

تدبیر و بی توجه به مردم را می توان در اتفاقات این 

چند وز کشور فهمید.  باشد تا درست انتخاب کنیم!
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نعل وارون


