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دکتر محمد مهدی شیر محمدی

يکم: از کجا
ناآرامی ه��ای دی ماه جاری از کج��ا پديد آمد؟! 
هنوز چند هفته از اعتراضات معيشتی مردم نگذشته 
است که توقع داشته باشيم، معترضان هم شعارهای 
خود را فراموش کنند. بخشی از آنها حداقل از 16 ماه 
پيش با تجمعات پراکنده به دس��ت اندازی مؤسسات 
مال��ی و اعتب��اری ورشکس��ته به س��رمايه های خود 
اعتراض داش��تند و پس از ده ها تجمع در نمايش��گاه 
مطبوعات در سال 95 و 96 و نيز در مقابل نهادهای 
مختلف از جمله مجلس و رياس��ت جمهوری، هشدار 
داده بودند که به زودی با تظاهرات خيابانی مطالبات 

خود را پيگيری خواهند کرد. 
آنان و ديگر اقشار مستضعف و بيکار، در روزهای 
پنجشنبه هفتم تا شنبه نهم دی ماه، در مشهد، تهران، 
قم، اصفهان و... در قالب راهپيمايی و تظاهرات محدود، 
به هش��دار خود جامه عمل پوشاندند و در ابتدا نيز با 
استقبال برخی از شخصيت ها و سياستمداران منتقد 
دول��ت مواجه ش��دند. تاجايی که دول��ت و هواداران 
آن، اين ش��خصيت ها از جمله آي��ت اهلل علم الهدی را 
به اردوکش��ی خيابانی عليه دول��ت، متهم کردند و با 
ش��ايعاتی پراکنده مثل احضار ايشان به شورای عالی 
امنيت ملی، کوش��يدند مطالب��ات مردمی را در قالب 

يک کشمکش سياسی، تصويرسازی کنند.

دوم: ناآرامی در سه موج
پس از موج نخست اعتراضات طی دو روز نخست، 
تقريباً غروب روز نهم دی ماه 1396، در حالی که در 
بس��ياری از ش��هرها، اجتماعاتی برای گراميداش��ت 
س��الروز قي��ام 9 دی برگ��زار ش��ده بود، م��وج دوم 
ناآرامی ها، با س��يمايی سياسی و ادبيات اپوزسيونی، 
پررنگ تر ش��د و همزمان نطفه موج سوم برای ايجاد 
تحرکات خشن و حتی تروريستی بسته شد. بررسی 
ميدانی فعاالن اين موج دوم از س��وی نگارنده و نيز 
گزارش های همکاران رس��انه ای نشان می دهد از اين 
مقطع زمانی، يعنی عصر ش��نبه؛ مطالبات معيشتی، 
کاماًل رنگ باخت و مردم مطالبه گر، با نگرانی از ورود 
عناصر بيگانه به صفوف خ��ود، به اعتراضات ميدانی 

خود پاي��ان دادند اما همزمان، ب��ا تغيير گفتمان از 
معيش��ت به سياس��ت، راه برای موج س��وم و ظهور 
چهره امنيتی در صحنه باز ش��د. اين موج، با کشته 
ش��دن چند شهروند در برخی شهرس��تانها از جمله 

شهرستان درود، در استان لرستان بارز شد. 
در براب��ر تمهي��دات نيروی انتظام��ی و مقامات 
مس��ئول برای کنترل عناصر شورشی، شخصيت های 
بيگانه به ويژه دولتمردان آمريکا و رژيم صهيونيستی، 
با رويکردی مداخله جويانه به حمايت از آش��وبگران 
پرداختند و دنباله های رسانه ای آنان، به تهييج مردم 

و آموزش تخريب پرداختند.
از روز سه ش��نبه 12 دی ماه تا روز يکش��نبه 17 
دی ماه، ي��ک موج مردمی در صحن��ه برای حمايت 
از ني��روی انتظامی و برگزاری تظاهرات و راهپيمايي 

پشتيبانی از نظام اسالمی، غائله را پايان داد.

 سوم: دولت مسئول
اکنون دولت محترم در قبال دو صورت مس��أله 

روشن، مسئول است؛ 
يک( پاسخگويی به مطالبات به حق و معيشتی 

مردم به ويژه سپرده گذاران و بيکاران
دو( پاس��خگويی در قبال القيدی و رها شدگی 
فضای مجازی که آشوبگران و ايادی دشمن از آن به 
بستری برای اردوکشی خيابانی سوء استفاده کردند.

ام��ا همزمان دول��ت محترم، با ک��م اعتنائی به 
صورت مسأله نخست و مش��کالت معيشتی جامعه، 
صورت مس��أله دوم را ه��م وارونه قرائت می کند و از 
ضرورت بازگشايی مرزهای مجازی به روی »پلنگان 

تيز دندان« سخن می گويد! 

چهارم: همه کالس ها؛ انشاء!
جامع��ه ايران��ی باه��وش و ذکاوتمند اس��ت؛ و 
با مش��اهده هجوم يکباره دش��من و »آمد و ش��د« 
آش��وبگران ش��به داعشی از س��وراخ فضای مجازی، 
ني��ازی ندارد دوباره در کالس انش��اء »اهميت فوايد 
فضای مجازی و آزادی ارتباطات« بنشيند. دولت در 
قبال رهاش��دگی فضای مجازی بايد پاسخگو باشد، 
ن��ه اينکه انش��اء بخواند. هم اکنون حج��م و کيفيت 
محتوايی که اقش��ار مختلف جامعه ايرانی در فضای 
مجازی منتشر می کند، آن قدر غنی است که نشانگر 
درک آنه��ا از اهميت و فوايد اين فضا و بی نيازی آنها 

به کالس گذاشتن دولت باشد. 
ح��ال که دولت می خواهد همه 8 س��ال خود را 
در کالس انش��اء فرض کند و با خطابه و س��خنرانی، 
فرصت ها را بگذراند الاقل در انشای خود دو جمله هم 
بنويسد؛ دولت محترم، چرا به اين پلنگان تيز دندان، 
فرصت داده از راه فضای مجازی به اردوکشی خيابانی 
عليه حق��وق اين ملت بپردازن��د و دولت محترم، در 

قبال مطالبات معيشتی مردم، چه می تواند بگويد؟!

عامل آشوب های اخیر را بشناسیم!

حسین ارجلو

هرچند اغتشاش��ات اخير تهران و ديگر شهرهای کشور 
با رنگ و بوی اعتراضات اقتصادی کليد خورد اما ش��واهد و 
قرائن متقن نش��ان می دهند که کنترل ناآرامی های روزهای 
گذشته، به دس��ت مخالفان نظام و کشور افتاده است. وقتی 
اواخ��ر هفته قبل، تصاوير و ويديوهای اعتراضات مش��هد در 
شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای پيدا کرد، اين گمانه 
به ش��دت تقويت ش��د ک��ه بدخواهان زخم خ��ورده انقالب 
اسالمی بر موج گاليه های ناشی از گرانی، تورم، بی عدالتی و 
فس��اد خواهند نشست و روند تحوالت را از فاز »مطالبه گری 
مشروع« به سمت »نافرمانی های خشن مدنی« سوق خواهند 
داد. نکت��ه جالب ماجرا اينجاس��ت که مب��دأ اصلی تحوالت 
روزهای گذش��ته، يوم اهلل 9 دی بود و پيام اين اتفاق آن بود 
که س��رويس های اطالعاتی غربی، عبری، عربی روی سالگرد 
خاموش شدن آتش فتنه 88 حساسند و نمی خواهند که اين 

روز به نقطه عطفی برای تاريخ انقالب تبديل شود. 
اما مهم تر از جوالن پادوهای خارجی و عربده کشی آن ها 
در ش��هرهای ايران اس��المی، عوامل و داليلی است که سبب 
بسترس��ازی خروج دجال های نظام س��لطه شده است. ماجرا 
از آنجا آغاز شد که جماعتی در بدنه حاکميت، اينگونه تصور 
يا وانمود می کردند که باطل الس��حر مشکالت اقتصادی، زدن 
پل ه��ای ارتباطی با غرب و فتح ب��اب گفتمان در زمينه های 
مختلف اس��ت. به گمان اين عده، مشکالت راهبردی انقالب 
اسالمی با غرب، ناشی از سوء تفاهم و فقدان ديپلماسی فعال 
بوده و برخالف آنچه تبليغ می شود، آنچنان جدی هم نيستند! 
با اين پيش فرض نادرس��ت، برخی تالش کردند غربی ها را به 
صلح طلب بودن جمهوری اس��المی متقاعد کنن��د و اين در 
حالی بود که کشورمان در طول قرن های گذشته، آغازکننده 
هي��چ جنگی نبوده و تا جايی که تاريخ به ياد دارد، هميش��ه 

قربانی تهاجم بيگانگان از جمله جنگ تحميلی بوده است. 
کار به اينجا ختم نشد و برای اينکه آمريکا و اروپا مطمئن 
ش��وند که واقعا هيچ ريگی به کفش انقالب اس��المی نيست، 
مسئله توافق هسته ای به طور جدی در دستور کار قرار گرفت 
و »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( به تصويب رسيد. نوبت 
به اجرای تعهدات که رس��يد، با فراموش کردن بدعهدی های 
حريف در طول قريب به ۴ دهه گذشته، همه پيش پرداخت ها 
انجام شد ولی طرف مقابل از پايبندی به تعهداتش شانه خالی 
ک��رد. آمريکا و اروپا بنا بود در قبال محدود کردن بخش قابل 
توجهی از فعاليت های هسته ای، گروه 1+5 تحريم های غيرقانونی 
که بر اقتصاد و معيشت کشور سايه اند اخته بود را بردارند ولی 
نه تنها مهم ترين حوزه تحريمی يعنی محدوديت های مالی و 
بانکی برداشته نشد، بلکه مقامات کاخ سفيد با سکوت معنادار 
اروپا، مدعی شدند ايران به الزامات برجامی خود پايبند نبوده 
و حتی س��خن از خروج از توافق هسته ای به ميان آوردند! در 
  نهايت، پس از اينک��ه ترامپ، پايبندی ايران به برجام را تاييد 
نکرد، ارکس��تر سنا، مجلس نمايندگان و کاخ سفيد، سمفونی 
شوم »کاتسا« را به اجرا درآوردند و بی سابقه ترين و شديد ترين 
محدوديت ها را در قالب تحريم های جديد اعمال کردند که اين 

قصه کماکان ادامه دارد. 
بنابراين، سنگ بنای کجی که شاقول آن چشم دوختن 

به آن س��وی مرز ها برای رونق اقتصادی بود، موجب ش��د تا 
ديوار وضعيت کنونی کش��ور، سس��ت و ناايمن باال رفته و با 
فراموش کردن توانمندی های داخلی که در نسخه شفابخش 
»اقتصاد مقاومتی« بر آن تاکيد شده است، مقدمات تحوالت 
ناميمون اخير در کش��ور رقم بخورد. سوال اينجاست که اگر 
واقعا و به دور از ش��عارزدگی به دنبال رونق اقتصادی منهای 
سياس��ت های نئوليبراليسم بوديم، آيا کار به اينجا می رسيد 
که بجای اتکاء به پتانس��يل عظيم صنعتگران و کش��اورزان 
به برداش��ت از »صندوق توس��عه ملی« چشم دوخته شود و 
عرصه چنان به مردم تنگ آيد که دست به اعتراض بزنند؟! 
برخی از مسئولين که از قضا دست اندرکار اجرای نقشه 
راه اقتصاد مقاومتی هس��تند، با تاکيد صوری بر مقاوم سازی 
اقتصاد، ترجيع بند »ضرورت سرمايه گذاری خارجی« که در 
تناق��ض کامل با اس��تقالل اقتصادی اس��ت را تکرار کرده و 
می کنند ولی گويا فراموش کرده اند که ظرفيت بسيار عظيم 
و مغفول مانده ای به نام »سپرده های بانکی« در کشور وجود 
دارد ک��ه به فرموده رهبر حکيم انقالب، درصورت اس��تفاده 
درس��ت از آن ها، مش��کل تامين اعتب��ارات و معطل ماندن 

پروژه های عمرانی و اقتصادی نيز حل خواهد شد. 
از طرفی، نفوذ عوامل دش��من در رأس هرم دس��تگاه ها 
و ارگان ها يک واقعيت غيرقابل انکار اس��ت. همه مس��ئولين 
بخص��وص مقامات اجراي��ی بايد مراقب عناص��ر نفوذی که 
هدفی جز تحميل ش��رايط کنونی ب��رای پيروزی حريف در 
»نبرد اقتصادی« و تحقق س��ناريوی اعتراض��ات خيابانی با 
مستمس��ک اوضاع معيش��تی و قرار دادن آن ه��ا در مقابل 
حاکميت ندارند، باشند. به عنوان نمونه، چگونه است که در 
يک چش��م بهم زدن، برخی کاالهای اساسی ناگهان بيش از 
5۰ درصد افزايش قيمت پيدا می کنند ولی در مدت کوتاهی 
با واردات   همان کاال ها، قيمت ها نس��بتا متعادل می شود؟ آيا 
ممکن نبود که پيش از ش��يوع نگرانی ها در س��طح جامعه، 
تدابير الزم برای افزايش قيمت ها به صورت تصاعدی صورت 
بگيرد؟ آيا پشت پرده دست هايی مشغول صحنه آرايی برای 

اغراض خاص و ايجاد نارضايتی عمومی نيستند؟! 
رهبر معظم انقالب در ديدار اخيرش��ان با اعضای شورای 
هماهنگی تبليغات اس��المی، نکته بس��يار مهم��ی را در اين 
خصوص به مسئولين يادآور شده و فرمودند: »در مورد کارهای 
تبليغات��ی، جنگ روانی، مقابله  با نفوذ، مراقب باش��ند نفوذی 
دشمن در دستگاه های تصميم ساز و تصميم گير وارد نشود.« 

و باالخ��ره بايد گفت برای اينکه تراز اقتصادی و ش��رايط 
معيش��تی کش��ور به ميزان ديگر مولفه های اقت��دار جمهوری 
اس��المی رش��د و پويايی داشته باش��د و چالش ها و تهديدات 
معاندان نظام در اين حوزه خنثی ش��ود، چاره ای جز حرکت به 
سوی اقتصاد درون زا نداريم. به تعبير مقام معظم رهبری: »آن ها 
تحريم می کنند، ما بايستی اقتصادمان را درونی کنيم، درون زا 
کنيم، اقتصاد مقاومتی کنيم تا تحريم اثر نکند. اقتصاد مقاومتی 
را مسئوالن محترم جدی بگيرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد 
مقاومتی با واردات بی رويه نمی سازد، با ضعف توليد نمی سازد؛ 
توليد داخل��ی را قوی کنند... اين ها را اگر دانس��تيم، اين ها را 
اگر مراعات کرديم، بدانيد که جمهوری اس��المی همچنان اين 
حرکت روبه جلو را پيش خواهد رفت و اين مشکالتی که وجود 
دارد - که بنده می دانم مش��کالت گرانی ها و مشکالت تورم و 
مشکالت رکود و مشکالت گوناگونی که مردم در زمينه  مسائل 
معيشتی و اقتصادی دچارش هستند - با همت مسئولين قابل 
رفع اس��ت و خدای متعال پاداش اي��ن همت را خواهد داد که 

انشااهلل گره ها را باز کند.« )6 دی 96(

یادداشت وارده

حداقل مسئولیت پذیر باشید!

ناصر ایمانی

بيانيه 16 تن از اصالح طلبان درخصوص علل حوادث اخير کشور، 
شايسته توجه بيشتر است. امضاکنندگان بيانيه داليل وقوع اعتراضات 

اخير را چنين تبيين می نمايند:
1- کمبوده��ای اقتص��ادی و معيش��تی بخش��ی از م��ردم و نيز 

محدوديت های اجتماعی و سياسی برخی ديگر
- عملکرد جناح تندروی مخالف با تکيه بر تريبون ها و رسانه های 

خود به ويژه صداوسيما
3- ع��دم اصالحات سياس��ی و گس��ترش و تقوي��ت نظارت های 

مردمی و استقالل نهاد  های نظارتی رسمی
اين بيانيه دخالت مستقيم عوامل خارجی در کشور را رد نموده و 

صرفاً آنها را در بهره برداری از وقايع داخلی ايران موثر می داند.
اين افراد عامل ريش��ه ای در اعتراض��ات اخير را که بر عوامل ديگر 
مقدم اس��ت، عدم اصالحات سياس��ی و عدم استقالل نهادهای نظارتی 
رس��می و نهادهای حل منازعه می دان��د که منظور آنها نهادهايی مانند 
قوه قضاييه و شورای نگهبان و نهاد رهبری است. امضاکنندگان در اين 
بيانيه از حق اعتراض مسالمت آميز مردم بسيار سخن گفتند اما اين حق 
را برای جناح مخالف دولت به رسميت نمی شناسند. اگر چه اين حق را 
برای خود، به عنوان جريان مخالف دولت قبل به رسميت می شناختند.

از نظر اين افراد، ريش��ه اصلی اعتراضات به بخش��ی از حاکميت 
مربوط اس��ت و تا اين نهادها" استقالل "نداشته باشند، اين اعتراضات 
ادامه خواهد يافت. آنچه ش��ايان توجه بسيار است، اينکه اين افراد به 
هيچ وجه عملک��رد دولت مورد حمايت خود و نيز مجلس اصالح طلب 
را مورد انتقاد و اعتراض قرار نمی دهند و ريشه اعتراضات را به عوامل 
ديگ��ر مربوط می کنند. در حاليکه دول��ت مورد حمايت آنان در چهار 
س��ال و نيم زمان قدرت را به دس��ت داشته و باالخص با امضا برجام، 

اميد زيادی به اصالحات اقتصادی کشور را نويد دادند.
در واقع بيانيه مذکور با زيرکی  از پرداختن به مسئوليت دولت و 
مجلس مورد حمايت آنان ) حداق��ل بعنوان عوامل اصلی کمبود های 

اقتصادی( طفره می رود.
اگ��ر اصالح طلبان به واقع اعتقاد دارند ک��ه علل اصلی اعتراضات 
مردمی، عدم استقالل نهادهای نظارتی رسمی و نهادهای حل منازعه 
است، چرا تالش می نمايند که قدرت را در نهادهای غيرنظارتی مانند 
مجلس و دولت به دست بگيرند؟ آنها طی هشت سال دولت اصالحات 
و مجلس ششم به اين نتيجه رسيدند که اصالحاتی را که آنان مدنظر 
دارند، محقق نمی ش��ود و حتی در اعتراضات خشونت بار سال 88 نيز 
اي��ن واقعيت را آزمودند. پس چرا مج��دداً برای حضور در قدرت و به 

دست گرفتن مجلس و دولت، اعالم آمادگی کردند؟
 به نظر می رس��داصالح طلبان، هيچ گاه مس��ئوليت پذير نيستند و از 
پاسخگويی نهادهای تحت حمايت خود طفره می روند. تا زمانی که قدرت 
را در دولت و مجلس در اختيار ندارند، از فقدان آزادی و رای مردم و بسته 
بودن حاکميت سخن می رانند و هرگاه اين دو نهاد را در اختيار می گيرند، 

ريشه مشکالت کشور را به نهادهای نظارتی منتسب می کنند.
اگر صداقت با مردم، راهکار اساس��ی برای شنيدن اعتراضات بحق 
مردم اس��ت، پس بايد صادقانه مس��ئوليت خ��ود را و نهادهای مورد 
حمايت را پذيرفت. طی بيس��ت و چهار سال گذشته، حداقل شانزده 
س��ال قوه مجري��ه در اختيار اصالح طلبان بوده اس��ت. آي��ا زمان آن 
فرانرسيده اس��ت اصالح طلبان که از کمبودهای اقتصادی و معيشتی 
مردم ابراز ناراحتی می کنند، حداقل بخشی از مسئوليت آن را متوجه 

خود نمايند؟)الف(

روزنامه سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

#تقاص_می دهيد
بررسی بیانات مقام معظم رهبری 

درباره تبعات شیطنت های امریکا علیه جمهوری اسالمی

جمه��وری اس��المی اي��ران اه��ل تعامل با 
درحـــاشیه

مائده شیرپور
دوس��تان، پناه گاهی برای مظلومان جهان 
اس��ت اما جايی نيست که کشوری بخواهد 
با تهديد و زور و حتی راه انداختن کش��تار و تفرقه افکنی کارش 
را پيش برده و به مقصود برس��د. اينکه مسئوالن نظام خودشان 

در پذيرفتن يا نپذيرفتن اس��تکبار نقش داشته باشند يک مساله  
قابل تامل است اما اصل ماجرا روحيه استکبارستيزی گسترده ای 
اس��ت که در وجود مردم نهادينه ش��ده اس��ت. به اين شيوه که 
حت��ی بر ف��رض محال اگر مس��ئولی برای منافع ش��خصی خود 

حاضر به تساهل و تسامع با استکبار شود...

تالش های جدید اصالح طلبان برای حفظ برجام

توجیه 
برای رهایی از 

انتقادات
اخیراً برخی از رسانه های اصالح طلب به 

نمایندگی از سران این گروه، هشدار می دهند 
که برای پا برجا ماندن برجام ایران از مواضع 
خود عقب نشینی کند. یکی از این رسانه ها 
در این باره نوشت:  واقعیت آن است خطر 
خروج از برجام بیشتر از گذشته در کمین 
است و اگر حاکمیت نخواهد و یا به جهت 

دست باالی تندروها نتواند در نوع بر خورد 
خود با معترضان تجدید نظر کند، چه بسا 
که در این هم افزایی در حال شکل گیری، 

احتمال نقض و یا لغو برجام از سوی اعضای 
اروپایی 1+5 نیز تقویت شود

رونمایی سناتور آمریکایی 
از توافق پشت پرده با اروپا 

برای اصالح برجام 
در حال��ی از دي��روز س��فر برجام��ی 

وزيرخارجه کشورمان ابتدا به مسکو و پرونـــــده
س��پس ب��ه بروکس��ل آغاز ش��ده، که 
رئي��س کميته روابط خارجی مجلس س��نا از پيش��رفت در 
مذاک��رات با اروپايی ها برای تهيه طرح »اصالح برجام« خبر 

داده است.

صفحه 2

صفحه 7

بررسی سیاست روز از دومینوی گرانی ها؛

واردات برنج »  ری « کرد

جدال شهرداری و بنیاد شهید برای وضعیت شهدای آتش نشان پالسکو به کجا رسید؟

آقایان مسئول یکسال گذشت


