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    ردپاي منافقين و گروه هاي تجزيه طلب  در آشوب هاي اخير
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر در مورد ردپاي منافقين و 

گروه هاي تجزيه طلب در آشوب هاي ايران، نوشت:
مدير بنياد رند پ��ال: دولت ترامپ از طريق »مرك��ز مأموريت ايران« 
در س��ازمان س��ي آي اي به رهبري آيت اهلل مايك )مايل دي آندريا( 
در اعتراض هاي چند روز اخير ايران نقش ب��ازي كرد. هدف آيت اهلل 
مايك تغيير رژيم ايران با كمك س��ازمان مجاهدين خلق و گروه هاي 

تجزيه طلب است. 
........................................................................................................................

    ويراني طلب اينگونه كار مي كند
پوي��ان فخرايي از كاربران توئيتر نوش��ت: يكي از دوس��تان اقتصادي 
مي گفت بين 10هزار تا 15هزار ميليارد تومان برآورد خسارت اين چند 
روز است؛ خسارتي كه از جيب مردم ايران پرداخت شده و قطعا براي 
عده اي در خارج از كشور تبديل به س��رمايه ادامه فعاليت خواهد شد. 

ويراني طلب اينگونه كار مي كند. 
........................................................................................................................

   بازي هاي كثيف عليه مقاومت
كانال تلگرامي لبنان ايران نوش��ت: عده اي  شماره تلفن 
خبرنگاران الجديد را بين م��ردم پخش كرده اند و باعث 
ايجاد مزاحمت تلفني و فحاشي به آنها شده اند تا تصور 
شود كار طرفداران حزب اهلل است، چون در اين مدت عليه 
مقاومت سياست هاي كثيفي را اجرا كردند. از پخش زنده شبكه الجديد به 
يكي از آنها زنگ زده و مي پرسند شما از كجا با ما تماس گرفتيد؟ مي گويد 
ما تلفن عمومي دكوانه هستيم )منطقه مسيحيان قوات لبنانيه(. بسياري از 
پيام هايي كه در واتس آپ براي خبرنگاران الجديد ارسال شد، محترمانه بود 
و خودشان در توئيترشان منتشر كردند و از آنهايي كه فحاشي كرده بودند 

خواستند مثل هواداران حزب اهلل احترام را حفظ كنند.

دفاع رهبري از تصميم قوا در غيبت 
مسئوالن تصميم گيرنده فداكارانه بود

اينكه مس�ئوالن تصميم گيرن�ده و ابالغ كنن�ده در روزهاي اول 
غايب مي شوند و با مردم حرف نمي زنند جاي سؤال دارد و رهبري 
به تنهايي تصمي�م گرفتند از تصمي�م قوا ش�جاعانه دفاع كنند. 
محمدهادي همايون، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( و رئيس 
دانشكده معارف اسالمي، فرهنگ و ارتباطات در گفت وگو با تسنيم، درباره 
ناآرامي هاي اخير كشور، با اشاره به اينكه اينگونه رسانه اي كردن خبر گران 
شدن بنزين سوءتدبير بوده است، خاطرنشان كرد: اعالم كردن يكباره 
اين خبر زمينه ايجاد فتنه را فراهم ساخت. اگر شما صحبت امريكايي ها 
را در روزهاي اخير دنبال كنيد مي بينيد كه مي گويند ما احساس كرديم 
در ايران چنين آشوبي اتفاق خواهد افتاد؛ اما براي همه ما محرز است كه 
تصميم گيري آنها براي آشوب هاي ايران تنها به احساسشان محدود نشده 
باشد  بلكه يك برنامه ريزي جدي پشت تصميماتشان بوده و متأسفانه 

جريان نفاقي نيز در داخل كشور با آنها همدست است. 
وي در خصوص موضع گيري رهبر انقالب در قبال تصميم اخير س��ران 
قوا نيز گفت: اگر بصيرت مردم همانند فتنه هاي سال قبل باال باشد فائق 
آمدن براين فتنه نيز طولي نخواهد كشيد و اين فتنه ادامه پيدا نمي كند 
اما اينكه مس��ئوالن تصميم گيرنده و ابالغ كننده در روزهاي اول غايب 
مي شوند و با مردم حرف نمي زنند جاي سؤال دارد، به همين خاطر رهبر 
معظم انقالب به تنهايي تصميم گرفتند از تصميم س��ران قوا شجاعانه 
دفاع كنند. براي همه روشن است كه اين روشنگري و دفاع بايد از سمت 
مسئوالن تصميم گيرنده گراني بنزين صورت مي گرفت اما متأسفانه اين 
كار را نكردند و مثل دوره هاي قبل رهبري و مردم سربلند و پيروز آمدند 

اما مسئوالن و خواص خير. 
در اين بين پاسخگو نبودن دولت، عدم عملكرد درست مجلس يا اختالف 

بين اين دو مي تواند به منزله سوراخ كردن اين كشتي باشد. 
همايون خاطرنشان كرد: رهبر انقالب در سخنان سه روز گذشته، خودشان 
را هدف همه انتقادات قرار دادند. انتقادات مردم در اين شرايط بسيار موجه 
است، اما چيزي كه بايد در اين بين تبيين شود فرق بين فتنه 88 و فتنه 
98 است. در سال 88، فتنه با يك مسئله سياس��ي در انتخابات رياست 
جمهوري آغاز شد اما در فتنه 98 ما با يك مسئله اقتصادي در ميان مردم 
كف جامعه مواجه هستيم. در واقع درگيري ميان قشر مستضعف جامعه 
وجود دارد نه قشري كه يكسري اعتقادات و گرايشات خاص سياسي دارند. 
وي در پايان سخنان خود درباره تفاوت ميان دو فتنه 88 و 98 خاطرنشان 
كرد: درسال 88 صف بندي دو قشر امت حزب اهلل و غيرحزب اهلل به خوبي 
مش��خص بود، اما در فتنه حال حاضر موضوع افرادي هستند كه از ابتدا 
پاي كار انقالب بودند، در عين حال بيرون آمدن از فتنه 98 نشان مي دهد 
مردم ما چقدر در اين 10سال و دوره هاي قبل از نظر بصيرت و پايبندي به 
انقالب اسالمي رشد داشته اند و همه اين اتفاقات باعث مستحكم تر شدن 

رابطه مردم با ولي فقيه گشته است. 
........................................................................................................................ 

آيت اهلل جنتي:

حساب معترضان از اشرار جداست 
دبير ش�وراي نگهبان گفت: همه آنهايي كه اعت�راض كردند و به 
خيابان ها آمدند از اشرار نبودند و دغدغه هاي مردم بايد درك شود. 
به گزارش تس��نيم، آيت اهلل احمد جنتي دبير ش��وراي نگهبان صبح 
چهارشنبه در جلسه اين ش��ورا به حوادث اخير در كشور اشاره كرد و 
گفت: جلب نظر مردم و اقناع آنها و حماي��ت نخبگان، مقدمه اجراي 
طرح افزايش قيمت بنزين بود كه مغفول واقع شد. وي افزود: مسئوالن 
بايد براي چنين جراحي مهمي از مدت ها پيش اذهان و افكار عمومي را 
آماده مي كردند و از فوايد چنين طرحي همچون واريز بسته حمايتي 
كه براي خود مردم مفيد بود، سخن مي گفتند و در مقابل به مضرات 
ارزاني بنزين همچون قاچاق گس��ترده سوخت اش��اره مي كردند كه 

متأسفانه اين اقدام به خوبي صورت نگرفت. 
دبير شوراي نگهبان با اشاره به نگراني مردم از اجراي اين طرح، حساب 
معترضان را از اشرار جدا دانست و افزود: همه آنهايي كه اعتراض كردند 
و به خيابان ها آمدند از اشرار نبودند و دغدغه هاي مردم بايد درك شود؛ 
اكنون هم گراني وجود دارد و اگر بخواهد اين طرح، فشار جديدي به 

اقشار ضعيف وارد كند، صحيح نيست. 
وي در ادامه به تخريب اموال عمومي اشاره و تأكيد كرد: ناامني و آشوب 
خواست مردم نيس��ت؛ غارت اموال و آتش زدن خانه ها و مغازه ها كار 
مردم نيست؛ حمله با اس��لحه و چاقو به مردم و مأموران انتظامي كار 
مردم نيست؛ مختل كردن رفت وآمد و ايجاد راهبندان كار مردم نيست؛ 

نيروي انتظامي از امنيت و آرامش مردم در برابر اشرار دفاع كند. 
آيت اهلل جنتي تصريح كرد: حمايت مقامات امريكايي، خاندان منحوس 
پهلوي و منافقين جنايتكار از آش��وب ها و ش��دت و گستره خشونت و 
تخريب انجام ش��ده توسط اش��رار، نشان مي دهد كه دش��من از قبل، 
طراحي چنين اقدامي را كرده بود، اما مترصد بستري بودند كه روي آن، 
خباثت هاي خود را اجرايي كنند و از فرصت پيش آمده- اعتراض به گراني 
بنزين- استفاده كرد، البته با هوشياري مردم صف معترضان از آشوبگران 
طي چند روز جدا شد و دشمن ناكام ماند. وي به راهپيمايي خودجوش 
روز هاي اخير در نقاط مختلف كشور همچون تبريز، زنجان و شهركرد و 
اعالم برائت مردم از آشوب ها اشاره كرد و گفت: اين راهپيمايي ها نشان 
داد مردم انقالب و نظام اسالمي و رهبري را دوست دارند و نمي خواهند 

دشمن از اعتراضات و مطالبات آنها سوءاستفاده كند.

رئيس جمهور ب�ا گراميداش�ت ي�اد و تالش و 
فداكاري نيروهاي امنيتي كشور كه در روزهاي 
اخير و براي تأمين امنيت مردم ش�هيد ش�ده 
يا آس�يب ديده اند، با خانواده هاي آن�ان ابراز 
همدردي كرد و گفت: »تعدادي از افتخارآفرينان 
ما در ني�روي انتظامي، س�پاه و بس�يج در اين 
جريان�ات دچار آس�يب ش�دند كه نس�بت به 
عظمت و تالش هاي آنان س�ر فرود مي آوريم.«
رئيس جمهور ب��ا قدردان��ي از اجتماعات عظيم و 
خودجوش مردم در ش��هرهاي مختلف كش��ور از 
جمله زنجان، تبريز، شهركرد و ساير شهرها عليه 
آش��وبگرها، تأكيد كرد: اي��ن بزرگ ترين نمايش 
قدرت ملت ايران است و در اين جريانات هم توان 
دشمنان ما مشخص ش��د و هم ميزان ايستادگي، 

بزرگواري و عظمت ملت ايران به نمايش درآمد. 
  مقابل آگاهي و صبوري مردم س�ر تعظيم 

فرود مي آورم
حس��ن روحاني روز چهارش��نبه در جلسه هيئت 
وزيران اظهارداشت: امروز مي خواهم از ملت بزرگ 
و هوشيار ايران تشكر و سپاسگزاري كنم و به خاطر 
آگاهي، صبوري و موقع شناسي مردم سر تعظيم 
فرود بياورم. مردم ايران از يك آزمون تاريخي ديگر 
سربلند بيرون آمدند و نش��ان دادند به رغم اينكه 
ممكن اس��ت مش��كالت اقتصادي يا گله هايي از 
مديريت كشور داشته باش��ند، اما هرگز نخواهند 

گذاشت آب به آسياب دشمن ريخته شود.
 روحاني خاطرنشان كرد: ملت ايران به خوبي آگاه 
هستند كه هدف اصلي خودكفايي كشور در زمينه 
تأمين انرژي اس��ت تا محتاج به بيرون نباش��يم و 
بتوانيم با تولي��دي كه در داخل انج��ام مي دهيم 
انرژي مورد نياز را به درستي تأمين و به طور صحيح 
مصرف كنيم و مقداري عدالت را در جامعه پياده 

و اجرا نماييم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه به دنبال اين هس��تيم 
كه از يارانه سوخت، مردم نيازمند بيشتر از آنهايي 
كه غيرنيازمند هستند استفاده كنند، گفت: آنچه 
حاصل طرح اصالح قيمت ان��رژي بوده، پرداخت 
مبالغي به 18ميليون خانوار متوسط و كم درآمد 
اس��ت كه بر اين اس��اس دو مرحله آن تاكنون در 
تاريخ 27آبان براي حدود 7ميلي��ون و 850هزار 
خانوار و در تاريخ 29 آب��ان براي 4ميليون و 448 
هزار خانوار وج��وه مورد نظر پرداخت ش��ده و به 
مابقي خانوارها نيز روز شنبه پرداخت خواهد شد. 
    كمك حمايتي ش�امل انصراف دهندگان 

از يارانه هم شد
روحانی افزود: ممكن است طرح اصالح شامل 
برخ��ي از افراد بش��ود كه حتي خودش��ان از 

دريافت يارانه ها انص��راف داده بودند و در اين 
گروه ها هس��تند به گونه اي كه برخي افرادي 
كه مبالغ را دريافت كرده اند نمي دانستند كه 
اين پول از كجا آمده و دچار تعجب شده بودند 
كه بايد در اين راستا توضيحات بيشتري براي 

مردم بيان شود. 
  آشوب طلبان سازمان يافته و مسلح بودند
رئيس جمه��ور تأكيد كرد: م��ردم در اين حوادث 
نشان دادند كه نقشه آشوب و حادثه سازي دشمن و 
تالش سرويس هاي بيگانه و تروريستي را به خوبي 

مي شناسند و فريب آنها را نمي خورند. 
روحاني با اش��اره به گزارش وزير كشور در جلسه 
ديروز هيئت دولت به عنوان مسئول اجراي طرح 
و ارائه آمار و ارقام اف��رادي كه در چند روز اخير به 
خيابان ها آمده بودند، گفت: مشخص شد كه چه 
تعداد از افراد به خيابان ها آمده بودند و آشوبگران 
تعداد كمي از آنه��ا بودند؛ منتها آش��وب طلبان 
سازمان يافته، برنامه ريزي شده و مسلح بودند كه 
كاماًل بر اساس برنامه طراحي شده از سوي ارتجاع 
منطقه، صهيونيست ها و امريكايي ها اقدام كردند. 

رئيس جمهور اظهارداش��ت: همانط��ور كه رهبر 
معظم انقالب فرمودند مردم ما در حوادث مختلف 
در برابر نقشه دشمن پيروز شدند و اين بار هم در 
اغتشاشات كه نقشه دشمن براي ايجاد ناامني بود 
مردم به پيروزي رس��يدند و آنهايي كه در دو سال 
گذش��ته با اعمال تحريم هاي حداكثري ناامني و 
اقدام عليه نظام را طراح��ي كرده بودند و به دنبال 
اين بودند كه اين فش��ار باعث ش��ود روزي مردم 
عليه نظام به خيابان ها آمده و ايس��تادگي كنند، 

نتوانستند موفق شوند. 
روحان��ي تأكيد كرد: به رغم فش��ار دش��منان در 
سال هاي 97 و 98 مردم نش��ان دادند كه نسبت 
به منافع و امنيت ملي و يكپارچگي خود حساس 
هستند و معلوم شد دشمنان ملت ايران كه در اين 
دو سال و سال هاي گذشته برنامه ريزي گسترده اي 
براي آشوب طلبان داشته اند چقدر سربازان كمي 
داشته اند؛ گرچه انسان هاي شروري را به خدمت 
گرفته بودند و خس��ارات زيادي به زندگي و جان 
مردم وارد كردند و حتي به ك��ودكان و نوجوانان 
هم رحم نكردند و با س��الح گرم و س��رد به مردم 

حمله ك��رده و به مغازه ها، خانه ه��ا، داروخانه ها، 
مراكز پزشكي و اماكني كه خدمات رسان به مردم 
بودند، خسارت وارد كردند. اين نشان مي دهد كه 
اين جمع كوچك ضد كشور و عليه وطن و منافع 

ملي اقدام كردند. 
    همواره نسبت به نظرات مردم گوش شنوا 

داشته باشيم
روحاني با اش��اره ب��ه نمايش قدرت مل��ت ايران 
عليه آش��وبگران در روزهاي اخير ادامه داد: ملت 
ايران همواره به دنيا هوش��ياري، بيداري، اتحاد و 
همبستگي خود با كل نظام را نشان مي دهند و ما 
بايد همواره نسبت به نقدها و نظرات مردم گوش 
شنوا داشته باشيم هرچند آنهايي كه نقد دلسوزانه 
دارند هميشه زمان شناس بوده و مي دانند كه چه 
وقت بايد براي از بين بردن نقشه هاي دشمنان در 

برابر آنها متمركز شوند. 
رئيس جمهور با تقدير از ملت ايران و رهبر معظم 
انقالب كه با بيانات حكيمانه خود مردم را راهنمايي 
و واقعيت ها را تبيين كردند، گفت: دولت همچنان 
مانند گذشته در طرح هاي مهم با دو قوه ديگر در 

جلسات هماهنگي و مشورت مي كند و همانطور كه 
اين بار نيز با تصميم سران سه قوه و با هماهنگي دو 
قوه ديگر فعاليت خود را براي كمك به خانوارهايي 
كه تحت فش��ار بيش��تر اقتصادي هس��تند انجام 
داده ايم، در آينده نيز هر طرحي داشته باشيم با دو 

قوه ديگر هماهنگ خواهيم بود. 
روحان��ي همچنين با تقدي��ر از تالش هاي وزارت 
كشور، استانداران، فرمانداران و وزارتخانه هايي كه 
در خدمات رساني به مردم در شرايط سخت سهيم 
بودند، گفت: از وزرايي ك��ه در بخش اقتصاد براي 
آرام كردن اقتصاد و ب��ازار جامعه تالش مي كنند 

نيز تشكر مي كنم. 
    نسبت به فداكاري نيروهاي امنيتي 

سر فرود مي آورم
رئيس جمهور با بيان اينكه خوشبختانه مردم، كسبه 
و بازاريان هم همكاري كردند و در كنار اين طرح و 
نظام بودند، اظهار داشت: بايد از عزيزاني كه در اين 
ايام براي امنيت ايران شهيد شدند و صدمه ديدند 
و مجروح شدند ياد كنيم؛ تعدادي از افتخارآفرينان 
ما در نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در اين جريانات 
دچار آسيب شدند كه نسبت به عظمت و تالش هاي 
آنان سر فرود آورده و با خانواده هاي عزيز و بزرگوار 
آنان ابراز همدردي مي كنيم. نيروهاي فداكار كشور 
نش��ان دادند كه براي امنيت مردم و حفظ اموال و 
آرامش آن��ان، از نثار جان خود ني��ز دريغ نكرده و 

ايستادگي مي كنند. 
رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: امروز ملت ايران 
آزمايش خود را به خوبي پشت سر گذاشته و با نمره 
بااليي در قبولي موفق شدند و امروز نوبت مسئوالن 
اعم از دولت و وزرا براي خدمت و تالش بيشتر در 
مسير خدمت به مردم و كاهش مشكالت از زندگي 
مردم است و بايد براي انجام اين رسالت بزرگي كه 

بر دوش داريم تالش كنيم. 
روحاني با بيان اينكه بايد نس��بت ب��ه مراقبت از 
وحدت و انسجام مردم نيز هوش��يار بوده و تالش 
كنيم، گفت: آن دس��تگاه هايي كه از اين به بعد و 
پس از پايان اين ماجراها نسبت به آگاه سازي مردم 
موظف هستند از جمله دس��تگاه هاي اطالعاتي، 
قوه قضائيه و صدا و س��يما نيز بايد به وظايف خود 
عمل كنند و م��ردم را آگاه كنند كه چه كس��اني 
و با چه نياتي به خيابان ها آمدن��د و چه اقداماتي 
براي تخريب اموال مردم و جان آنها داش��ته و چه 
نتيجه اي را كسب كردند. رئيس جمهور تأكيد كرد: 
ما بايد در برابر مردم متواضع بوده و سر فرود آوريم 
و در برابر مزدوراني كه عليه امنيت كش��ور اقدام 
مي كنند قاطع باشيم تا كش��ور در مسير تعالي و 

توسعه و امنيت قرار بگيرد.

دشمن در آشوب اخير برنامه ریزی گسترده اما مزدور اندكی داشت
رئيس جمهور: يك جمع كوچك ضد وطن و منافع ملی، حتی به كودكان و نوجوانان و داروخانه ها و مراكز پزشكی هم رحم نكردند

اين روزه�ا تقريباً تمام توجه رس�انه ها به ماج�راي بنزين و 
خساراتي كه به دليل آشوب ها متوجه كشور شده، معطوف 
اس�ت. س�يل تحليل ها در مورد داليل انجام س�هميه بندي 
بنزين، تاثير آن بر معيشت مردم و داليل اقدام دولت و بدون 
برنامه بودن آن به سمت روزنامه ها سرازير شده است. در كنار 
اين شكي نيست كه دخالت دستگاه هاي امنيتي خارج از ايران 
و به خصوص نفوذ منافقين و گروه هاي معاند در اين اعتراضات 
امري بديهي بوده و اغلب دستگاه هاي امنيتي نيز به آن اشاره 
كرده اند. در اين ميان برخي نيز بر ضرورت تعيين مكاني براي 
اعتراض و تالش براي جدا كردن صف معارضان از اغتشاشگران 
تأكيد كرده و آن را راهي براي جلوگيري از تكرار وقايع مشابه 
مي دانند. سؤال اين اس�ت كه در ميانه اين جنگل پر هياهو 
واقعيت بديهي در مورد حوادث يك هفته گذشته چيست؟

    حاشيه ؛ نقطه جوش امروز جامعه ايران
نقطه مشترك اغتشاشات س��ال های96 و 98 تمركز بر مناطق 
حاشيه اي ش��هرها بوده اس��ت. در تهران به غير از برخي تحرك 
آشوب طلبانه در شرق تهران سنگين ترين درگيري ها در مناطق 
حاش��يه اي تهران همچون محمد ش��هر، كرج، مالرد، شهريار و 
اشتهارد متمركز بوده است. در شهرهايي همچون اصفهان و شيراز 
نيز تحركات آشوب طلبانه در مناطق حاشيه اي متمركز بوده است. 
خش��ونت اعتراضات به طرز فزاينده اي باالتر از ساير نقاط بوده و 
بيشترين شهداي امنيت نيز از همين مناطق بوده است. اين مسئله 
نشان دهنده اين است كه تغييري جدي در جهت دهي به هر گونه 

حركت اعتراضي در ايران به وقوع پيوسته است. 
نهادها و اتاق هاي فكري كه در ح��ال برنامه ريزي براي تحريك 
هر گونه آَشوب در ايران هس��تند در حال انتقال نقطه ثقل آغاز 
درگيري ها به سمت حاشيه ها و دهك پايين جامعه هستند. چرا 

چنين اتفاقي در حال رخ دادن است. 
    سياست هاي اقتصادي اشتباه و محو طبقه متوسط

در طول 20سال گذش��ته عمده حركت هاي براندازانه در ايران 
مبتني بر تحرك طبقه متوسط در ايران بوده است، اساس اين نظر 
نيز بر اين مسئله استوار بوده كه گسترش طبقه متوسط عالوه بر 
تغيير ساختار مشاركت مردم ايران در انتخابات هاي گوناگون و 
تحرك هاي اجتماعي به آلترناتيوي براي تغيير سياست هاي نظام 

جمهوري اسالمي ايران تبديل شده است. 
در گفت و گويي كه سال 2015 ميالدي باراك اوباما با فريدمن 
خبرنگار نيويورك تايمز داشت به همين نكته اشاره كرد و يكي از 
داليل توافق با ايران را تالش براي گسترده شدن طبقه متوسط در 
ايران براي فشار بر نظام جمهوري اسالمي و تغيير سياست هاي 
به اصطالح مخرب عنوان كرد، با اين حال از زمان افزايش  فشارها 
بر ايران به خصوص سياست صفر كردن فروش نفت و تحريم هاي 
خرد كننده و در سايه سياست هاي غلط دولت، تغييرات جدي در 

ساختار جامعه ايران به وجود آمده است. بحران ارزي كه از سال 
1396 آغاز شد و منجر به افزايش چند ده درصدي تورم شد فشار 

سنگيني را بر اقتصاد ايران وارد كرد. 
رشد منفي اقتصادي در سال های 97 و 98 عمال به شكاف گسترده 
درآمدي در ايران انجاميده است. نگاهي به شاخص ضريب جيني 
در ايران نشان مي دهد شكاف درآمدي در ايران به شدت در حال 
افزايش است. در حالي كه اين شاخص در سال 96 حدود 0/36 
بود در سال 98 اين رقم به 0/4 افزايش يافته كه به معناي گسترش 

شكاف درآمدي در ايران است. 
افزايش سنگين قيمت مسكن در دو سال اخير منجر به مهاجرت 
بخش وسيعي به مناطق حاشيه اي ش��ده كه نمونه آن افزايش 
ش��ديد كرايه مسكن در شهر هاي حاش��يه اي تهران است. تمام 
اين داده ها تنها يك معنا دارد؛ طبقه متوس��ط ايران به آرامي در 
حال محو شدن است و اين به معناي اين است كه بخش زيادي از 

كنشگران سياسي ايران جايگاه خود را از دست داده اند. 
در نهايت براي روشن شدن اوضاع بايد به آمار گسترش فقر مطلق 
در جامعه ايران اش��اره كرد. طبق آمارهاي منتشر شده از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس نزديك 50ميليون نفر از مردم ايران 
نياز به كمك هاي معيشتي دارند و اين به معناي اين است كه طبقه 

فقير در جامعه ايراني به شدت گسترش يافته است. 
    آمارها چه مي گويد

مشكل حاشيه نشيني در ايران محدود به دو سه سال اخير نيست 
بلكه در سال هاي گذش��ته به صورت مرتب هشدارهايي در اين 

زمينه مطرح شده است. 

در ايران پديده حاشيه نش��يني از دهه 40شمس��ي و همزمان با 
اصالحات ارضي آغاز ش��د و در ادامه و به دليل مسائلي از قبيل 
تمركزگرايي در حوزه هاي اقتصادي، رفاهي، خدماتي و سياسي و 
نيز جنگ تحميلي هشت ساله، روند مهاجرت به شهرها به عنوان 
مهم ترين عامل افزايش حاشيه نشيني ادامه يافت به گونه اي كه 
هم اكنون بالغ بر 73درصد جمعيت كشورمان در شهرها و مناطق 
حاشيه اي آنها س��كونت دارند كه اين ميزان 20درصد بيشتر از 
متوسط جهاني است. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده عوامل 
كششي در شهرها مانند جاذبه هاي شغلي و رفاهي شهرها سهم 
بسيار بيشتري را نسبت به عوامل رانشي مانند بالياي طبيعي و 
خشكسالي در مهاجرت هاي بي رويه به شهر ها دارا بوده است، به 
عبارتي حاشيه نش��يني و فضاهاي غير رسمي سكونتي، معلول 

بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي در سطوح كالن است. 
در تاريخ 9م��رداد 1396 وزارت راه و شهرس��ازي اي��ران تعداد 
حاشيه نش��ينان در ايران را 19ميليون نفر اع��الم كرد، يعني از 
هرچهار نفر ايراني يك نفر در سكونتگاه غيررسمي سكونت دارد 
و حاشيه نشين است. عمده اين جمعيت حاش��يه نشين نيز در 
شهرهايي همچون مشهد، تهران و  اصفهان متمركز شده است. 
اين حجم عظيم از حاشيه نش��يني آسيب هاي فراواني همچون 
گسترش استفاده از مواد مخدر، فحشا، جرائم مرتبط با سرقت و 

غيره  را منجر مي شود. 
حاال و با توجه به اتفاقات اخير و افزايش س��ريع حاشيه نشيني 
به دليل تحوالت اقتصادي تاثير حاش��يه نشيني از مرحله تاثير 
بر ساحت فرهنگ و مسائل اجتماعي گذش��ته و به مرحله تاثير 

بر فرآيندهاي سياس��ي ايران رسيده اس��ت. نمونه واضح چنين 
تاثيري را مي توان در اعتراضات اخير س��ال 98 ديد. خش��ونت 
باالي اين آشوب ها نش��ان مي دهد كه س��رمايه گذاري فراواني 
روي اين مناطق در حال انجام اس��ت و به دليل اشتباهات دولت 
در سياستگذاري هاي كالن اقتصادي دامنه آن به شدت گسترش 

يافته است. 
   تكثير »جوكرها« در جامعه ايران

براي درك رفتار سياس��ي مناطق حاشيه نش��ين در بزنگاه هاي 
اي��ن چنيني ديدن فيل��م جوك��ر  می تواند كمك مناس��بي به 
مخاطب كند؛ يك درام اجتماعي كه در سال 2019 اكران شد و 
روايتي از شورش فردي به حاشيه رانده شده در اجتماع در مقابل 

ساختارهاي جامعه است. 
در قالب جوكر با ش��خصي آشنا مي ش��ويم كه از نعمت داشتن 
والدين مهربان محروم بوده، از كودكي به او دروغ گفته مي شده، 
در طفوليت مورد تعدي قرار گرفته و حتي ضربه مغزي شده، در 
دوران بلوغ به سبب همين تروماها )ضايعه روحی( نتوانسته ارتباط 
و تعامل خوبي با ديگران برقرار كند و بر تنگدس��تي زندگي اش 
اضافه شده و بعد در ذهن خود به قهرمان توانگري با همه وعده هاي 
توخالي روتين سياسيون، دلبسته و سرخورده شده و در نهايت 
دست اتفاق و فشار روزگار او را به سمت جنايت و سقوط به سمت 

رفتار عصيان گرايانه سوق داده است. 
اين شخصيت عالقه اي به رفتار هدفمند سياسي ندارد و به شدت 
به انتقام هاي تكانه اي عالقه مند اس��ت. براي وي مهم نيست كه 
شخص مقابل وي از چه راهي به ثروت رسيده بلكه صرف پولدار 
بودن وي مي توان��د انگيزه اي براي انتقام باش��د. دقيقا بر چنين 
بستري است كه سرويس هاي اطالعاتي بيگانه مي توانند يك رفتار 
اعتراضي را به سمت يك آنارش��ي)هرج و مرج( همه جانبه سوق 
دهند كه نمونه آن غارت بانك ه��ا، مغازه ها و ضربه به تجهيزات 

عمومي است. 
به طور حتم هم��ه اتفاقات دو س��ال اخير نياز به ي��ك مطالعه 
جامعه شناسي همه جانبه عميق دارد، اما در اين ميان نمي توان 
شكي داشت كه سياست هاي اقتصادي دولت در به حاشيه راندن 
طبقه متوسط و افزايش شكاف طبقاتي نقش مهمي دارد. از يك 
طبقه به حاشيه رانده شده نمي توان انتظار داشت كه در قالب يك 
فرآيند سياسي به اعتراض بپردازد يا با مشخص شدن يك مكان 

خاص به دنبال رفتارهاي آَشوبگرانه نرود. 
به نظر مي رسد بهترين راه براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي تجديد 
نظر در سياست هايي است كه ثروت را به نفع طبقات باالي جامعه 
توزيع مي كند. شايد اگر دولت به جاي گران كردن بنزين سياست 
دريافت ماليات را در پيش مي گرفت هرگز شاهد چنين اتفاقاتي 
نبوديم. هنوز راه براي تجديدنظر باقي است اما مسير فعلي چيزي 

جز تكثير جوكرها در جامعه امروز ايران نيست.

نگاهي ديگر به رويدادهاي يك هفته گذشته 

بستر رفتارهای آشوبگرانه شکافی که باید ترمیم شود

گزارش 2 | مهدی  پورصفا
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