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بعد از باال رفتن تب و تاب اعتراضات و اغتشاشاِت پس 
از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، برخی از عوام تصور 
می کردند که آیت  اهلل خامنه ای، رهبری انقالب اسالمی، 
وارد  هالیوودی  اکشِن  هاِی  فیلم  اوِل  نقش  بازیگِر  مانند 
خواهند شد و مقابل تصمیم سران قوا که اکثریت قریب 
دینی  ساالری  مردم  واسطه ی  به  نیز  آن ها  اتفاق  به 
این  با  اما مواجهه رهبری  روی کار آمده اند، می ایستند. 
از  کثیری  خیل  تعجب  و  بود  سکه  دیگر  روی  مسئله 
قابل  که  آن چه  میان  این  در  برانگیخت.  را  جامعه  افراد 
انقالب چه  رهبری  نگاه  ورای  که  است  این  است،  تامل 
برای  نیز  خود  از  شدند  حاضر  ایشان  که  بوده  چیزی 
به  بوده که مجبور  بزرگ تر چه  آن هزینه دهند؟ هزینه 
در  اتفاقی  چه  اند؟  شده  کوچکتر  هزینه  این  پرداخت 
گرفته می شد؟ آن  باید جلوی  که  بوده  دادن  رخ  حال 

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس در حال تنظیم 
طرح های دو فوریتی و سه فوریتی بودند، برخی هم تنها 
)همان  زدند  می  استعفا  از  دم  انتخابات  به  مانده  دوماه 
پاریس و برجام گذشتند  از معاهده  تفاوت  هایی که بی 
که  حالی  در  و  گرفتند(  یادگاری  عکس  موگرینی  با  و 
و  شیوه  در  تصمیم  از  را  خود  ای  بیانیه  در  قضاییه  قوه 
زمان اجرای طرح بی اطالع می دانست و دولت را عهده 
البته درست هم گفته  اعالم می کرد]که  این مسائل  دار 
از  جلوگیری  دلیل  به  چه  بنزین  بندی  سهمیه  اما  بود[ 
کمبود  برای  چه  و  مصرف  کنترل  دلیل  به  چه  قاچاق، 
کسری بودجه؛ چه به هنگام، چه بی هنگام، چه بی مقدمه 

چه با مقدمه، چه درست و چه غلط، توسط  منتخبان 
 3 و  مققنه  قوه  از  نفر  مجریه،4  قوه  از  نفر   8( مردم 
اما  قانون درآمده است.  به صورت  قوه قضاییه(  از  نفر 
اقتصادی  یا  به دالیل سیاسی  تصمیم  این  از  بازگشت 
هزارهزار  و  بنزین  فروش  در  ناتوانی  بودجه،  )کسری 
های  جدال  قاچاق،  واسطه  به  ارز  خروج  میلیارد 
حزبی و جریانی، بهانه تراشی و ...( سبب اضمحالل و 
و  متزلزل  فروپاشی دولت می شد، ساختار های دولت 
بین  از  پیش  از  بیش  عمومی  اعتماد  و  می شد  سست 
می رفت. در کنار همه این ها اصولگرایان نیز فرصت را 
غنیمت شمرده و منتظر ناکارآمد خواندن دولت بودند. 
منتظر  اصالح طلبان هم  موقع  این که همان  جالب تر 
بودند تا در حیطه اختیارات دولت دست برده شود تا 
بازی خود را شروع کنند. با توجه به تجربیات گذشته، 
زوال اخالق سیاسی برخی دولتمردان و اصالح طلبان، 
قطعا زمینه ی رخداد این بهانه آوردن ها و فرافکنی ها 
را پیش می آورد که بیان شود دولت بی اختیار است 
دروغ  به  که  ندارد! همان هایی  اجرا  در  قدرتی  و هیچ 
می گفتند که منشی خود را نیز نمی توانیم انتخاب کنیم 
و این همان پیراهن عثمانی بود که سر نیزه می رفت. 
خارجی  شرارت  محورهای  و  مزدوران  این  بر  عالوه 
اغتشاش گران  می کردند،  حمایت  ها  آشوب  از  بی پروا 
تشویق  بیت المال  تخریب  و  مردم  اموال  غارت  به  را 
اما  می دمیدند.  ایران  ناامنی  کوس  در  و  می کردند 
تقسیم  شاید  کرد.  ایفا  پدرانه  نقش  هم  باز  رهبری 
نوع  این  های  خروجی  ترین  مهم  از  یکی  تقصیر 
با  ایشان  بود.  بنزین  گرانی  مسئله  با  رهبری  مواجهه 
احترام  و  مردم  منتخبان  قانونی  ی  بدنه  به  اعتماد 
نگه  علم  یک  زیر  را  قوه  سه  دینی،  مردم ساالری  به 
مسئوالن  که  مسئله  این  به  تاکید  ضمن  و  داشته 
اجرای  مشکل  تا  گیرند  بکار  را  خود  توان  تمام  باید 
تقسیم  آن ها  بین  را  تقصیر  شود،  کمتر  طرح  این 
خود  محبوبیت  و  اجتماعی  ی  بدنه  از  ایشان  کردند. 
پایان  رهسپار  را  دولت  تا  دادند  هزینه  فداکارانه  نیز 
خال  در  رهبری  موضع  کنند.  خود  ریاست  ی  دوره 
رفتارشناسی  موقعیت،  شرایط،  بود،  نگرفته  صورت 
قانون،  به  دادن  ،  مشروعیت  دولتمردان  و  احزاب 
اولو یت دادن به مکانیسم های قانونی و مردم ساالرانه، 
به  ندادن  فرصت  امنیت،  برقراری  و  بندی  چهارچوب 
ضروریات  فاسد  به  افسد  دفع  آخر  کالم  و  بیگانگان 
داد  نشان  راهبرد  این  است.  منطقی  موضع گیری  یک 
جمهوری  در  ها  رویه  و  کارکردها  تغییر  راه  تنها  که 
است  دینی   ساالری  مردم  مسیر  از  عبور  اسالمی، 
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آگاهی  فرآورده ی  نوعی  به  مدنی  اعتراضات 
اگر  جامعه  افراد  است.  جامعه  یک  پویایی  و 
به  دولتمردان  از  تصمیمی  کنند  احساس 
نفعشان نیست مراتب اعتراض خود را با رعایت 
ساختار ها و در قالب یک کنشگر نقاد به آن ها 
اعتراضات  اما  ایران  کشور  در  می کنند.  اعالم 
و  ندارد  را  خود  اثرگذار  روند  ادامه  توانایی 
هیجانی  خرابکارانه،  اقدامات  بصورت  معموال 
و آشوب نمایان می شود. به اعتراضات بنزینی 
کنید.  نگاه  خوب   ۹۶ سال  اعتراضات  یا  اخیر 
چرا در ایران اعتراضات مدنی شکل نمی گیرد؟ 
به سمت  اعتراضات  انحراف  عواملی سبب  چه 
خالصه  طور  به  شاید  شود؟  می  اغتشاشات 
جهت دهی  دلیل  را  عامل  دو  این  توان  می 
دانست ایران  در  مردمی  اعتراضات  نامناسب 

بدین  جامعه  افراد  مدنیت  و  آگاهی  ۱.عدم 
هیجانات  ارضای  خلل  در  که  صورت 
تخریب  همچون  غیرُعقالیی  حرکات  با 
ساختارشکن  شعارهای  و  آتش زدن  و 
شود. می  ذبح  مردم  حق  به  تقاضای   ،

که  ساختارشکن  فعال  عناصر  پراکنی  ۲.نفرت 
دیده  آموزش  شده،  مردم  هیجانات  بر  سوار 
عملیات  می تازد،  رسانه  ابزار  واسطه ی  به  و 
از  یکی  امنیت،  و  می اندازد  راه  سازی  کشته 
می زند.  بر هم  را  کشور  یک  دارایی  ترین  مهم 
مراکز  به  که  میلیاردی  های  خسارت  حال 
خدمات عمومی وارد شده و مردم را از زندگی 
شرایط  در  بعضاً  و  داشته  باز  روزانه  و  عادی 
چه  را  است  کرده  روبه رو  مشکل  با  حیاتی 
بر تمامی فشار  کسی پرداخت می کند؟ عالوه 
جامعه  بر  که  استرسی  و  روانی  روحی  های 
وارد می شود. این هزینه باز هم بر دوش همین 
کنید. نگاه  باال  آمارهای  به  است. خوب  مردم 

آتش اغتشاشات چقدر از اموال مردم را سوزاند

حسین  امام  گردان  فرمانده  مرتضی  آقا 
این  ابراهیمی  خانواده  داماد  بود.  مالرد 
گوید:»پاسدار  می  مرتضی  درباره ی  گونه 
واقعی انقالب بود، برای زندگی برنامه ریزی 
همیشه  شهادت  آرزوی  و  داشت  هدف  و 
مرتضی  اکنون  بود.«  زبانش  و  قلب  در 
وطن  آرامش  راه  در  پرستویی  همچون 
برای  سال ها  که  کسی  است.  پرکشیده 
جان  از  سرزمینش  مردم  امنیت  حفظ 

گروهکی  رئیس  اعتمادی  امیرحسین 
وابسته به رضا پهلوی به نام »فرشگرد« در 
حالی  در  بی بی سی  شبکه  با  ای  مصاحبه 
که برای رضا  پهلوی از عبارت »شاهزاده« 
عملیات  »فرمانده  را  او  کرد،  استفاده 
معرفی  ایران  در  نافرمانی«  و  اغتشاش 
کارشناس  اعتمادی،  همچنین  کرد! 
بی بی سی فارسی تأکید کرد که »بیش از 
برنامه  اعتراضات  این  برای  دو، سه سال« 
ریزی شده است. او به صراحت می گوید: 
به  ها  زدن  آتش  این  نکنید  خیال  »شما 
آسانی صورت می گیرد! برای شعارنویسی 
ها، آتش زدن ها و اقداماتی از این دست 
یکی  است.«  شده  داده  آموزش  پیشتر 
در  هم  سلطنت  جریان  افراد  از  دیگر 
گفت و گو با یکی از شبکه های ماهواره ای 
تصریح کرد که در کانال های تلگرامی دو 
هستیم،  آموزش  حال  در  که  است  سال 
گفت و گوی  مصاحبه ها  این  اوج  نقطه  اما 
مصاحبه  در   ۱3۹8 آبان   ۲8 پهلوی  رضا 
وابسته  اینترنشنال  ماهواره ای  شبکه  با 
حمایت  ضمن  که  بود  سعودی  رژیم  به 
حرکت های  کرد  تأکید  اغتشاشگران  از 

امروز از چندین ماه قبل آغاز شده است!
به  معطوف  اما  اغتشاشات  مدیریت   
نمی  خلق  مجاهدین  و  طلبان  سلطنت 
برایان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  شود. 
امور  وزارت  در  ایران  امور  مسئول  هوک 
خشنودی  ابراز  ضمن  آمریکا  خارجه 
نقش  به  ایران،  در  اخیر  اغتشاشات  از 
کرد. اعتراف  حوادث  این  در  واشنگتن 
بی.بی. با  گفتگو  در  هوک«  »برایان 

ناآرامی  جریان  در  که  کرد  اذعان  سی 
از  ای  عده  ایران  در  اخیر  های 
آمریکا  که  ابزارهایی  از  اغتشاش گران 
کرده اند. استفاده  است،  کرده  فراهم 

گذشته  نیم  و  سال  یک  در  گفت:  هوک 
کردیم  فراهم  ایران  مردم  برای  را  ابزاری 
زمان  در  بتوانند  حتی  معترضان  که 
کنند. برقرار  ارتباط  هم  با  اینترنت  قطع 

وی با ادعای این که »در کنار مردم ایران 
رئیس  ترامپ  دونالد  که  افزود  هستیم«، 
»مایک  با  بار  چند  نیز  آمریکا  جمهوری 
پمپئو« وزیر امور خارجه این کشور درباره 
ایران جلسه داشته است و واشنگتن به فشار 
داد! خواهد  ادامه  ایران  علیه  حداکثری 

اعتراف رسمی و صریح براندازان
 2سال برای این اعتراضات برنامه ریزی شده بود!

کارگروه رسانه تلنگر

مردم این ها هستند، نه آن ها
مرتضی ابراهیمی

 که در اغتشاشات اخیر توسط آشوب گران به شهادت رسید

کارشناسی علوم تربیتینیلوفر دهقانی پیشه

کارشناسی آموزش جغرافیامصطفی رحیم زاده

و  امنیت  برای  روز  شبانه  و  گذاشته  مایه 
بود،  کرده  تالش  مردمش  آرامش  حفظ 
که  بحبوحه  آن  در  توانست  می  چگونه 
بود  خطر  معرض  در  کشورش  امنیت 
تا  می رود  مردم  میان  به  بنشیند؟  ساکت 
نفوذی ها را از مردم عادی تشخیص دهد، 
بودند  شده  سپر  که  کودکانی  برای  دلش 
می سوخت، خودش تازه پدر شده بود. دو 
 38 نوزاد  دیگری  و  ساله   ۷ داشت،  پسر 
روزه! بچه پایین شهر بود، خوب می فهمید 
خون  و  پوست   و  گوشت  با  چیست.  فقر 
بی سالح  بود.  کرده  لمس  را  گرانی  خود 
بزند. حرف  آن ها  با  تا  رفت  مردم  بین 

فتنه گران  این،  و  بود  مردم  جنس  از  او 
به  بود. شاید  را ترسانده  حاضر در صحنه 
کردند.  شلیک  پهلویش  به  دلیل  همین 
زدند.  هم  سرش  و  قلب  به  چاقو  نامردها 
میخواستند مرتضی را بکشند؛ اما فراموش 
نمی میرد. او  کارشان  این  با  کردند 

مرتضی  شهید  ی  خاطره  و  یاد 
همیشه  وطن  مدافع  شهید  ابراهیمی 
ماند . خواهد  باقی  ما  دل های  در 
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تصویب  خبر  ماه  آبان   ۲4 جمعه  بامداد 
اعالم  دولت  توسط  بنزین  قیمت  افزایش 
سازی  زمینه  و  قبلی  اطالع  عدم  شد؛ 
حتی  جامعه  مختلف  سطوح  در  نکردن 
کشوری  نخبگان  سطح  در  نساختن  مطرح 
سبب شد با این خبر ناگهانی، شوک بزرگی 
دهم  دولت  در  شود.  وارد  عمومی  افکار  به 
اما  بودیم،  بنزین  قیمت  افزایش  شاهد  نیز 
به پشتوانه ی ماه ها تالش برای اقناع افکار 
آمادگی  روانی  لحاظ  از  جامعه  عمومی، 
داشت . را  طرح  این  اجرای  و  پذیرش 

طرح  اجرای  صحبت ها،  این  همه ی  با 

زمان  یک  نیازمند  بنزین  بندی  سهمیه 
ملی  پول  ارزش  اکنون  بود.  صحیح  بندی 
ثبات  و  ندارد  قرار  مساعدی  وضعیت  در 
اقتصادی در بازار کشور شکل نگرفته است، 
و به این دلیل افزایش پلکانی 3۰۰ درصدی 
بازار،  رهاسازی  صورت  در  بنزین  قیمت 
خواهد  نشدنی  مهار  تورم  یک  ایجاد  سبب 
اقشار  از  حمایت  برای  دولت  هرچند  شد. 
فراهم  مالی  حمایتی  بسته های  آسیب پذیر 
در  ارقام  و  آمار  از  آنچه  ولی  است  کرده 
در  پول  تزریق  است،  مشخص  اقتصاد  علم 
جامعه مجددا سبب افرایش تورم می شود و 

افزایش قیمت ها دامن  بر سیر صعودی  این 
بنزین  قیمت  افزایش  برای  دولت  می زند. 
تدریجی  بصورت  تا  داشت  زمان  سال   ۶
اجرا  را  بنزین  قیمت   سازی  واقعی  مراحل 
و  قیمت  انفجار  یک  مسبب  اکنون  تا  کند 
نشود. جامعه  در  اجتماعی  تنش  یک  ایجاد 

حال آن چه بر بی اعتمادی مردم می افزاید 
آقای  پارادوکسیکال  های  گیری  موضع 
در  روحانی  است.  سال   ۶ این  در  روحانی 
فساد  عامل  را  نرخی  دو  بنزین   ،۹3 سال 
گذشت  از  پس  اکنون  اما  می دانست، 
شده  حاصل  تغییری  چه  سال   ۵ حدود 
بنزین  قاچاق  از  جلوگیری  برای  که  است 
تصویب  را  دونرخی  بنزین  طرح  مجدد 
دونرخی  قیمت  باالخره  می کند؟  اجرا  و 
فساد؟ مانع  یا  است  فساد  عامل  بنزین 

باید  می شود،  بنزین  یارانه  از  وقتی صحبت 
جامعه  افراد  به  عادالنه  یارانه  این  آیا  دید 
متاسفانه  خیر!  یا  می شود  داده  تخصیص 
این  بنزین،  بندی  سهمیه  اجرایی  طرح  در 
تعلق  بنزینی  نقلیه  وسیله  هر  به  سهمیه 
که  صورت  این  به  افراد.  به  نه  می گیرد 
باشد  اتومبیل  سه  مالک  ای  خانواده  اگر 
اما  می کند  استفاده  اتومبیل  سه  یارانه  از 
باشد  نداشته  اتومبیلی  ای  خانواده  اگر 
مطابق  نمی کند.  دریافت  ای  یارانه  هیچ 
آمارهای اعالم شده ۶۰ درصد یارانه به سه 
و  می یابد  اختصاص  ی  جامعه  باالی  دهک 
است.. برابری  و  عدالت  اصل  با  مخلف  این 

این ها نمونه ای از اشکاالت وارد بر طرح مذکور 
بودند که قابلیت اصالح و بازگردانی نیز دارند

آسیب شناسی
 طرح اقتصادی دولت در اصالح قیمت بنزین

کارشناسی علوم اجتماعیفرهاد پادیر

کارگروه رسانه تلنگر
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حقوق  از   ... و  نقد  گری،  مطالبه  اعتراض، 
َحِقه هر فردی است. اصلی ترین مکانیسم به 
رسمیت شناختن این حقوق و نظرات مردم 
نیز انتخابات است. هر چه مدنیت و سازوکار 
هم  باشد،  تر  مستحکم  جامعه  در  آن  های 
بود  خواهد  کارا تر  و  قوی تر  مردمی  نظارت 
بهتر  نیز  مجریان  عملکرد  آن،  موازات  به  و 
نیز  مردمی  نظارت  شد.  خواهد  تر  شفاف  و 
را  خود  های  بایسته  و  ها  سازوکار  حتما 
این  به  هرچه  اعتراضات،  و  مطالبات  و  دارد 
هدف  به  و  رساتر  باشند،  تر  نزدیک  الزامات 
باید  ترین  اصلی  از  بود.  خواهند  نزدیک تر 
میان  تمایز  مردمی،  اعتراضات  این  های 
بودن  گونه  اغتشاش  و  بودن  آمیز  مسالمت 
به  اعتراضات  تا  مسلما  است.  اعتراضات 
کشیده  عمومی  وسایل  و  اماکن  زدن  آتش 

خارج  خود  مسیر  از  شعارها  و  نشود 
آن ها  سرکوب  برای  ای  بهانه  هیچ  نشوند، 
به  می توان  آن گاه  داشت.  نخواهد  وجود 
نه  کرد  نگاه  فرصت  عنوان  به  اعتراض، 
تصمیمات  فساد،  زمینه  که  فرصتی  تهدید! 
نادرست و رویه های غلط را خواهد گرفت.

در اعتراضات اخیر می توانیم هدف اصلی و 
اولیه را گرانی بنزین بدانیم. حال تنها یک 
محاسبه عقالنی راهگشای ماست که بدانیم 
آیا این جنس اقدامات رادیکال، سریع تر ما 
مسالمت  اقدامات  یا  می رساند  هدف  به  را 
هیجان  اگر  حتی  اخیر  اتفاقات  در  آمیز؟! 
تخریب ها  و  زدن ها  آسیب  عامل  را  جمعی 
ندانیم و هیجانات را دنباله رو غرض ورزی 
این  باز  حداقل  بیاوریم،  شمار  به  برخی 
هیجانات هستند که به این اقدامات، ضریب 

می دهند و آن را گسترده تر می کنند. اینکه 
جنبش های اعتراضی، هیجان جمعِی خاِص 
خود را به همراه دارند اصلی اجتناب ناپذیر 
اما هر چه عقالنیت و مدنیت عمق و  است 
عمومیت بیشتری داشته باشد، زمینه فاعلیت 
هیجانات جمعی کاهش می یابد و این چنین 
آلود  گل  آب  از  که  ورزانی  غرض  جلوی 
شود. می  گرفته  حدی  تا  گیرند  می  ماهی 

اعتراضات  و   ۹۶ ماه  دی  اعتراضات  تجربه 
و  خاموش  اعتراضات  که  داد  نشان  اخیر 
دارد  وجود  جامعه  در  وسیعی  خاکستر  زیر 
فعال شدن  برای  فرصتی  و  بهانه  دنبال  که 
هستند که با اعتراضات اخیر نیز، اعتراضات 
جنس  اساسا  و  شد  فعال  آنان  خاموش 
مطالبات آنان از گرانی بنزین فراتر، حرکات 
آنان رادیکال تر و هدف شان ایجاد ناآرامی 
دشمنان  البته  است.  حاکمیت  با  مقابله  و 
اند  کمین  در  همواره  که  دادند  نشان  نیز 
تا سوار برموج هیجانی گروه های معترض، 
طرف  یک  از  مسلما  بزنند.  ضربه  کشور  به 
اعتراضات  این  صد  تا  صفر  دادن  ربط 
دیگر  طرف  از  و  بیگانه  عوامل  به  رادیکال 
دو  هر  بیگانه،  عناصر  دخالت  هرگونه  نفی 
خود،  دنبال  به  که  است  نادرست  تحلیلی 
مواجهه نادرست با این اتفاقات را به همراه 
را  اعتراض  اگر  آورد. خالصه آن که  خواهند 
وسیله  که چون  اعتراض،  خود  خاطر  به  نه 
ای برای رسیدن به هدف و شنیدن صدای 
که  بدانیم  می کنیم،  انتخاب  هست  مان 
و  تخریب  از  هدف  این  به  وصول  مسیر 
که  کسانی  اولین  و  نمی کند  عبور  تندروی 
خود  شوند،  قائل  را  تفکیک  این  می بایست 
در  حقشان،  به  مطالبات  تا  هستند  مردم 
نماند. باقی  ناشنیده  ها  تندروی  هیاهوی 

مـا ، گرانی بنـزین و اعتـراض!
نگاهی منطق گرایانه به فرایند »از اعتراضات مدنی تا آشوب گری خیابانی«

کارشناسی علوم اجتماعیمهدی مرادبیک لو

کارگروه رسانه تلنگر


