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   پديده آبان ماه، آشوب 
عطاءاهلل مهاجراني، وزير ارش��اد دولت اصالحات در 
كانال تلگرامي خود در متني تفصيلي به آشوب هاي 

اخير در ايران پرداخته و نوشته است: 
آشوب را مي توان در اليه هاي مختلف شناسايي كرد. 

هويت هر يك از اين اليه ها با يكديگر متفاوت است. 
يكم: فرض كنيد مس��ابقه فوتبالي برگزار مي ش��ود. يك تيم مشهور 
و محبوب مي ب��ازد، طرفداران احس��اس مي كنند كه حق تيمش��ان 
خورده شده است. داور، عادالنه داوري نكرده... در پايان مسابقه آشوب 
مي كنند و… اين پديده يك آشوب بدون برنامه ريزي است. اگر فرضاً 
نتيجه مسابقه مساوي مي شد يا تيم مورد نظر برنده، اين اتفاق و آشوب 

رخ نمي داد. 
دوم: ممكن است يك گروه سياس��ي براي دست يافتن به اهداف خود 
دست به آشوب بزند. از زمينه نارضايتي اجتماعي مثل گراني استفاده 
كند اما در پس اقدام به آش��وب، يك برنامه منطقه اي يا جهاني وجود 

ندارد. 
سوم: آشوب س��ازماندهي ش��ده، در جهت تغيير يك نظام و با هدف 
براندازي اس��ت. تصميم گيري براي آش��وب در اتاق هاي فكرامنيتي، 
سياسي و نظامي طراحي مي شود. برنامه چند روزه نيست. ممكن است 

طراحي چند ساله باشد. 
ادعاي من در اين نوش��ته، اين اس��ت كه آش��وب آبان ماه از نوع سوم 
 بود. دس��ت كم يك بازيگر جهان��ي- امريكا- و ي��ك بازيگر منطقه اي 
رقيب- عربستان س��عودي- در اين پديده نقش داش��ته اند و خواهند 

داشت. قرائن مختلفي را مي توان براي اين مدعا برشمرد: 
۱- ترامپ و وزير خارجه اش كه س��ابقاً رئيس سازمان سيا بود و به 
صراحت گفته اس��ت كه از دروغ هيچ گاه پرهيز نمي كرده اس��ت، 
در اين آشوب حضور داش��تند، البته جان بولتون كه قرار بود طبق 
وعده اش همراه با سازمان مجاهدين خلق، در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ 
در تهران باشد، عزل ش��د و كاخ س��فيِد طرفداِر آزادي اطالعات و 
منتقد بسته شدن اينترنت يك هفته اي در ايران، براي دو ماه صفحه 
توئيتر جان بولتون بينوا را بست و به او اجازه دسترسي به توئيتر نداد. 
جست وجو در مواضع دو تا سه سال گذشته اين افراد و نيز سخنان 
برايان هوك به روشني نشان مي دهد كه امريكا براي آشوب در ايران 
برنامه ريزي كرده بود؛ برنامه ريزي ای كه ابعاد مختلفي داشته است: 
»ما ابزار ارتباط در اختيار ايرانيان قرار داديم تا از ميانبرها استفاده 
كنند و ديديم كه ده ها هزار ايراني از اين ابزار ميانبر استفاده كردند. 
اين برنامه را ما در طول ۱/5سال سازمان داديم تا معترضان بتوانند 
ارتباط برقرار كنند، حتي در شرايطي كه حكومت ايران اينترنت را 
قطع كرده بود. ما بسيار خشنوديم كه دركنار مردم ايران ايستاديم.« 
امروز وزارت اطالعات ايران اطالعيه اي منتشر كرد و از دستگيري 
شش نفر از عناصر مرتبط با سيا خبر داد. س��فير امريكا در آلمان، 
ريچارد گرنل، در صفحه توئيترش دست به كاري غيرمتعارف زد. در 
روز ۱۷نوامبر به زبان فارسي توئيت كرد كه من با همكارانم در كاخ 
سفيد تماس داش��تم، ما از مردم ايران حمايت مي كنيم و بر كمك 
به مردم ايران متمركزيم. آنها از اين رژيم رنج بسياري كشيده اند. 
مجدداً دو روز بعد در ۱۹نوامبر توئيت كرد ك��ه: » ما صداي مردم 
ايران را مي شنويم. ما مش��كل را مي دانيم اگر چه فعال نمي توانيم 
جزئيات بيش��تري از آنچه تا حاال انجام داده ايم منتش��ر كنيم، اما 
بدانيد كه صدا و خواسته شما را واضح و شفاف مي شنويم.« پمپئو 
وزير خارجه هم دو روز بعد توئيت فارسي كرد و خواست كه: »براي 

ما فيلم و عكس و گزارش بفرستيد.«
۱/ ۱- اعمال تحريم و فشار حداكثري بر اقتصاد ايران، ممانعت از فروش 
نفت، جلوگيري از فعاليت ه��اي بانكي و بيم��ه اي و ممانعت از خريد 

كاالهاي اساسي همراه با تهديد. 
 ۱/ 2- سازماندهي گروه هاي سياسي، با تأكيد بر تشكل هاي قومي و با 
استراتژي تجزيه طلبانه، برگزاري سمينارهاي ساالنه در واشنگتن، با 

حضور سازمان هاي سياسي و نظامي تجزيه طلب. 
۳/۱- سازماندهي جنگ تبليغاتي رواني عليه جمهوري اسالمي ايران 
توسط رس��انه هاي فارس��ي امريكايي و گروه هايي كه با بودجه وزارت 

خارجه امريكا اداره مي شوند، مثل موسسه توانا. 
2- عربستان س��عودي رقيب و دشمن آش��كار منطقه اي ايران است. 
ناكامي هاي خود در سوريه، عراق، لبنان و يمن را از چشم ايران مي بيند 
حتي حمل��ه حوثي ها به تاسيس��ات نفتي آرامكو را به حس��اب ايران 
گذاشته است. عربستان از طريق كشورهاي عربي منطقه كوشيده است 

جنگ سياسي عليه ايران را سازمان دهد. 
۱/2- عربس��تان در طول دو س��ال گذشته، دس��ت به ابتكار تاسيس 
تلويزيون فارسي و سايت هاي فارسي زد. تلويزيون ايران اينترنشنال، 
در هفت روز آشوب در ايران به عنوان ستاد خبري، پشتيباني و راهبري 

بي وقفه آشوب عمل كرد. 
2/ 2- گروه هاي قومي كه در منطقه خوزستان، سيستان و بلوچستان 
و كردستان فعاليت نظامي امنيتي مي كنند، از سوي عربستان حمايت 

مي شوند. 
۳- برخي نمونه ها حاكي است كه آشوب از مدت ها پيش برنامه ريزي 

شده و منتظر ساعت صفر آغاز حركت بوده اند. 
۳/ ۱- اميرحس��ين اعتمادي از اعضاي فرش��گرد، حلقه نزديك به 
رضا پهلوي گفت: »بيش از دو س��ه سال اس��ت كه شبكه سازي و 
شعار سازي و شعارنويسي صورت گرفته اس��ت. ما منتظر اين روز 
بوديم. مردم نام رهبرشون را دارن صدا مي كنن. اين حركت رهبر 
ملي و ميداني داره. چندين ش��هر از كنترل دولت خارج شده. من 
كه نمي تونم نام رهبران ميداني را به ش��ما بگ��م! اين حركت ثمره 
استراتژي 40ساله شاهزاده است كه به اين نقطه رسيده...« حداقل 
مي توان گفت اميرحس��ين اعتم��ادي راوي آرزوهاي ب��ر باد رفته 

سلطنت طلب هاست. 
2/۳- يكي ديگر از چهره هاي تبليغاتي اپوزيسيون برانداز در گفت  وگو 
با راديو مصور ايران فردا، مي گفت كه دو پايگاه نظامي كه بهتر اس��ت 
ايشان فعاًل اسمشان را نياورند، به مردم پيوسته اند. اين تفسير مي تواند 
نشانه يك برنامه از پيش تعيين شده بوده باشد، يعني جهت آشوب به 
سوي پايگاه هاي نظامي و احتماالً خلع س��الح بوده است. وزير كشور 
در تبيين وقايع هفته گذشته، اشاره كرد: »در اغتشاشات اخير بيش از 
50 مورد حمله به پايگاه و پاسگاه هاي امنيتي بوده كه قطعاً در هر يك 
از اين مراكز اس��لحه و مهماتي وجود دارد، لذا نيروي انتظامي وظيفه 
قانوني دفاع از اين مراكز را دارد.« بديهي است كه در هرجاي دنيا وقتي 
عده اي به مركز نظامي يورش مي برند، جانشان را بر سر اين قمار ابلهانه 

خواهند گذاشت. 
۳/ ۳- وزير س��ابق اطالعات و جهانگردي بختي��ار كه ۳۷روز وزير 
بود و البته موفق به حضور در وزارتخانه در تمام مدت وزارت نشده 
بود، در برنامه اي گفت: »خبرهاي هيجان انگيزي شنيده ام. جوانان 
شيراز ش��هر را در اختيار گرفته اند. جوانان اهواز هم تا امروز بعد از 
ظهر اهواز را در اختيار خواهند گرف��ت.« احمد احرار، روزنامه نگار 
بسيار باسابقه از »انقالبي تازه در ايران« سخن گفت و بالفاصله شرح 
تفصيلي دار زدن شيخ فضل اهلل نوري را در روز دوم فتح تهران توسط 

مجاهدين تفسير كرد! 
از سخن و تفسير سيروس آموزگار و احمد احرار، مي توان استنباط 
كرد كه منتظر واقعه اي بوده ان��د. از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد! 
احرار كه ۹0سالگي را پشت سرگذاشته و به ضرورت از روي نوشته 
مي خواند، در ماج��راي كودتاي نوژه دنبال نخس��ت وزيري مظفر 
بقايي بود. كودتا شكس��ت خورد و رؤيا بر باد رفت. مظفر بقايي كه 
نخست وزيري نصيبش نشده بود، ۳2س��ال پيش درگذشت. عمر 
آقايان بلند، اما آرزويشان در افق محال است، حلقه اقبال ناممكن 

مي جنبانند...

انتق�ادات از نح�وه تصميم گي�ري و اجراي�ی ش�دن 
طرح س�هميه بندي بنزي�ن، توس�ط دولت تدبي�ر و اميد 
ش�كل گس�ترده تر و فراخ ت�ري ب�ه خ�ود گرفته اس�ت و 
اگر چه برخ�ي از اَبَر س�رمايه داران وابس�ته ب�ه يك نحله 
فكري خاص به ش�كلي متعصبانه از صفر ت�ا صد اين طرح 
حمايت مي كنند ام�ا از ميان حاميان دولت هس�تند افراد 
و رس�انه هايي كه پ�رده تعصب را كن�ار زده و ب�ه عملكرد 
دول�ت در اي�ن بخ�ش انتقاداتی ج�دي مط�رح می كنند. 
از جمله اي�ن اف�راد مي توان ب�ه محمدعلي ابطح�ي معاون 
پارلماني دولت اصالحات يا غالمحس�ين كرباسچي دبير كل 
حزب سازندگي اشاره كرد كه نوع تصميم گيري دولت و اجراي 
سهميه بندي بنزين توسط دولت را با اقدامي نابجا و هزينه زا 
معرفي كرده و از اتخاذ چنين رويكردي احساس تأسف كرده اند. 
اساساً جمع كثيري از مدعيان اصالح طلبي طي ماه هاي اخير و 
به ويژه روزهاي پساسهميه بندي بنزين ضمن انتقاد از اقدامات 
دولت در حوزه ه��اي مختلف اقتصادي و معيش��تي اين تلقي 
را در م��ردم به وجود آوردند كه »اصالح طلب��ان« منتقد دولت 
و مطالبه گر منافع مردم هس��تند، در حالي ك��ه فاصله گذاري 
هدفمند اي��ن جماعت با دولت آن هم بعد از ش��ش س��ال كه 
مش��اركت و معاونت رهب��ران و عناصر اين طي��ف در پيروزي 
ش��خص رئيس جمهور و تمام تصميمات اتخاذ ش��ده توسط 
دولت مشهود و قطعي است قطعاً نمي تواند به اقبال عمومي در 

انتخابات امسال و سال ۱400 بينجامد. 
اما جالب اين است در شرايطي كه بس��ياري از شخصيت هاي 
برجسته اين طيف س��از جدايي از دولت كوك كرده و آخرين 
اقدام بحث برانگيز دولت در س��هميه بندي قابل تامل بنزين را 
نقد و آن را هزينه زا معرفي مي كنن��د، رئيس دولت اصالحات 
 همچنان ب��ر رويه س��ابق خ��ود ك��ه هم��ان »اتهام زني هاي 
سياسي- اقتصادي عليه حاكميت است« پافشاري مي كند و به 
جاي انتقاد از اقدامات دولت، به صورت خاص انگشت اتهام را به 

سمت حاكميت نشانه مي رود. 
   از تعصب خاتمي تا ابراز برائت سايرين از روحاني

بدون ترديد امروز خاتمي يكي از افرادي است كه بايد به مردم 
به دليل ش��كل گيري دولت و مجلس كنوني پاس��خگو باشد و 
با تشريح نس��بت خود با نمايندگان ليس��ت اميد در مجلس و 
هيئت وزيران دولت های يازدهم و دوازدهم، مسئوليت ناشي از 
اقدامات ضدمنافع ملي را كه طي شش سال اخير صورت گرفته 
است با شهامت بپذيرد. همانطور كه اشاره شد، برخالف رئيس 
دولت اصالحات، ديگر چهره ه��اي جريان مدعي اصالح طلبي 
حداقل در حد لفاظي حاضر به انتقاد از دولت شده اند به عنوان 
نمونه محمدعلي ابطحي مطلبي در فضاي مجازي به انتقاد از 
موضع گيري اخير رئيس جمهور مبني بر اعالم بي اطالعي او از 

زمان اجرايي شدن طرح افزايش قيمت بنزين پرداخت و نوشت: 
اگر واقعاً رئيس جمهور صبح جمعه خبر گران ش��دن بنزين را 
شنيده باشد، نشانه نهادينه ش��دن غرور و بي توجهي به مردم 
است. وزارت كشور آن قدر دور از واقعيت هاي جامعه بوده است و 
اين تغيير نرخ را كوچك مي پنداشته كه قبول كرده، بدون اطالع 
رئيس جمهور، مجلس و ساير نهادها به اين امر اقدام كند. وي 
با بيان اينكه بايد دفتر رئيس جمهور جواب دهد، نوشت: از بعد 
از ظهر پنج شنبه خبر درز كرده بود و اوايل شب، پمپ بنزين ها 
شلوغ شده بود، پس يا دفتر رئيس جمهور بي اطالع از شهر بوده 
يا شب جمعه اي نخواسته مزاحم وقت رئيس نشود تا روز جمعه، 

هر دو فاجعه است. 
ابطحي با بيان اينكه اين محاسبه غلط، باعث شد كه اين كشتار 
كم نظير ص��ورت گيرد و عوامل خارجي دس��ت به كار ش��وند 
و تخريب ه��ا صورت گيرد، اظهار داش��ت: همه اينها نش��ان از 

بي تدبيري و مهم تر، بي اطالعي از وضع جامعه است. 
وي تصريح كرد: رئيس جمهور بايد به جاي خنده و تمسخر در 

اعالم اطالعش در روز جمعه، گريه و عذرخواهي كند. 
اين فع��ال سياس��ي اصالح طلب ب��ا بي��ان اينكه ب��اور اينكه 
رئيس جمهور از اين موضوع )اجراي زمان طرح افزايش قيمت 

بنزين( اطالع نداشته سخت است، تصريح كرد: شايد چون كار 
خراب شده، خواسته با اعالم بي اطالعي، پشت وزارت كشور و 
شوراي امنيت كش��ور را خالي كند، اگر هم چنين بوده چيزي 
از مسئوليت او كم نمي كند. ابطحي در پايان مطلب خود آورده 
است: ما به دولت تدبير و اميد رأي داديم، اين بي تدبيري و نااميد 
كردن نس��ل جوان كه نتيجه اش فاجعه خون هاي ريخته شده 
جوانان ايران و تخريب اموال و جريح شدن عوامل خارجي است، 

منتخب مردم ايران نبود. 
 به  عنوان حامي دولت غرق در عرق شرم بودم

همچنين غالمحس��ين كرباس��چي دبيركل حزب كارگزاران 
سازندگي هم در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره سخنان 
روز گذش��ته رئيس جمهور و اعالم بي اطالعي از زمان اجرايي 
شدن طرح افزايش قيمت بنزين و همچنين مصاحبه اخير وزير 
كشور، نوشت: به عنوان يكي از حاميان اين دولت غرق در عرق 
شرم از مصاحبه وزير كشور بودم كه س��خنان همراه با قهقهه 
جناب رئيس جمهور پاك نااميدمان كرد. دريغ از كمي انصاف 

و احساس و تدبير. 
اشاره ابطحي و كرباسچي به اين بخش از سخنان رئيس جمهور 
است كه در سفر هفته اخير خود به اس��تان آذربايجان شرقي 

درباره س��هميه بندي بنزين گفته بود: »من هم مانند شما روز 
جمعه فهميدم كه بنزين سهميه بندي شده است.«

     سخنان در شأن رئيس جمهور نبود 
انتقاد به شيوه اجرای طرح افزايش قيمت بنزين فقط به حاميان 
دولت محدود نشد و برخی نمايندگان منتقد دولت نيز به اين 
روش اي��راد گرفتند.حميدرض��ا حاجي باباي��ي نماينده مردم 
همدان در مجلس نيز با اشاره به اظهارنظر رئيس جمهور درباره 
بي اطالعي از زمان اجراي طرح سهميه بندي بنزين گفت: اين 
سخن اخير رئيس جمهور انصافاً در شأن رئيس جمهور ايران و 
ملت بزرگ ايران نبود. اين روزها مردم نگاه ش��ان به استدالل، 
توجيه منطقي و عقالني اين اقدام )اجراي طرح افزايش قيمت 

بنزين( از طرف دولتمردان بود. 
وي اف��زود:  اي كاش آق��اي رئيس جمهور در اي��ن رابطه اصاًل 
صحبت نمي كرد چراكه صحبت هاي چند روز اخير، ضد و نقيض 
اس��ت؛ با بيان صحبت  هايي كه در دولت انجام شده و سخناني 
كه رئيس جمهور مي گويد همه اينها نشان مي دهد كه حرفي 

براي زدن ندارند. 
همچنين سيداميرحسين قاضي زاده عضو هيئت رئيسه مجلس 
نيز با انتقاد از عملكرد مجلس در مواجهه با تصميمات آني دولت 
گفت: مجلس به وظيفه خود در هدايت و برخورد با دولت عمل 
نكرد و در مقابل وزراي ناكارآمد نايستاد و به آنها رأي اعتماد داد 
و به راحتي از كنار سوءتدبير وزرا گذشت. دولت هم پر از افراد 
پير و خسته و بيمار بود كه به لحاظ جسمي توانايي اداره كشور 
را نداشتند. آقاي روحاني نيز هيچ تصميمي براي ترميم كابينه 
نگرفت و اين دو امر دو لبه قيچي بود كه زمينه ساز ناآرامي هاي 

مدني و تبديل ناآرامي هاي مدني به اغتشاش ميداني شد. 
   يأس حاميان مذاكره

آنچه بر اس��اس مواضع حامي��ان دولت مي ت��وان درك كرد آن 
است كه رهبران و تئوريس��ين هاي اين طيف مهم ترين ضربات 
تصميمات آني و عجوالنه دولت طي شش س��ال اخير و به ويژه 
بحث س��هميه بندي بنزين را ب��ه تئوري »س��ازش« مي دانند و 
معتقدند اقدامات دولت نه تنها مسير مذاكرات مجدد با غرب را 
هموار نمي كند بلكه افكار عمومي را به اين باور مي رساند كه انعقاد 
توافق در حوزه هاي مورد مناقشه با غرب نه تنها مشكالت اقتصادي 
كشور را كاهش نمي دهد بلكه مي تواند بستري براي رشد تصاعدي 
آنها نيز به  وجود آورد و ش��كل گيري اين باور به معناي س��قوط 

هميشگي تئوري مذاكره با غرب به هر قيمتي است. 
احساس اينكه مردم اساساً به نسخه هاي پيشنهادي شش سال 
اخير مبني بر اينكه مذاكره با غرب كاهش دهنده مش��كالت 
اقتصادي است بدبين شده اند را مي توان به معناي پايان يافتن 
تفكر غرب زدگي در كش��ور تلقي كرد و چني��ن تصوري براي 

جماعت غرب زده زجرآور است.

روش اجرای طرح افزايش بنزين مدافعی ندارد 

تدبیر دولت در نقد حامیان و منتقدان

گزارش

»اختالل استرس��ي« پس از حادث��ه اي عبارتي 
متداول در بين روانشناسان و متخصصاني است 
كه روي افراد حادثه ديده كار مي كنند. اين اختالل 
س��راغ كس��اني مي آيد كه با يك حادثه سنگين 
روبه رو شده و دچار عوارضي همچون تكرار ذهني 
حادثه يا مسائلي مانند بي خوابي مي شوند. چنين 
اختاللي مي تواند شخص را در بازگشت به زندگي 
عادي دچار مش��كل كرده و حت��ي روند بهبود 
جسمي وي را هم به تأخير اندازد. در اين ميان اگر 
جامعه را در يك نگاه كلي به عنوان يك شخص در 
نظر بگيريم، برخي شوك هاي ناگهاني و صدمات 
وس��يع مالي و جاني نيز مي تواند تاثيري مشابه 
استرس پس از حادثه داشته باشد؛ عوارضي كه 
شايد باز هم زمينه س��از حوادث مشابهي در يك 
جامعه ش��ود كه نياز به هوشياري س��ريع براي 

مقابله با مشكالت بعدي دارد. 
اتفاقاتي را كه پس از س��هميه بندي بنزين روي 
داد، مي توان مصداق كامل يك شوك تمام عيار 
اقتصادي و امنيتي ب��ه جامعه ايراني دانس��ت؛ 
ش��وكي كه در ابتدا ب��ا تحير اقش��ار مختلف به 
رغم محتمل ب��ودن آن همراه ب��ود و در ادامه با 
موج سواري گسترده ش��بكه اخاللگر و آغاز يك 
جنگ خياباني در برخي مناطق حومه اي به يك 

شوك امنيتي منجر شد. 
بدون شك با بررس��ي عملكرد دولت مي توان به 
اين نتيجه رسيد كه قوه مجريه قصد داشته است 
با مواجه كردن جامعه با يك كار انجام ش��ده از 
برخي مشكالت ناشي از اجراي طرح هدفمندي 
و افزايش قيمت بنزين جلوگيري كند، به عنوان 
مثال در تابستان سال گذشته بنا به گفته صريح 
وزير كش��ور دولت قصد افزايش قيمت بنزين را 
داشته اما به دليل لو رفتن اين خبر در رسانه هاي 
اجتماع��ي و به وج��ود آمدن صف گس��ترده در 
مقابل پمپ هاي بنزين از انجام آن منصرف شده 
است. در سال 86 نيز چنين اقدامي از سوي دولت 
نهم در سهميه بندي بنزين انجام شد اما به دليل 
شرايط اجتماعي و امنيتي متفاوت و تفاوت هاي 

جدي در شيوه اجرا به شيوه متفاوتي انجاميد. 
    دكترين شوك چه مي كند

استفاده از دكترين شوك نيز سابقه طوالني براي 
انجام اصالحات اقتصادي گسترده و طوالني در 
دنيا دارد كه اغلب به تغييرات وسيع اجتماعي و 

حتي سياسي انجاميده است. 
خانم نائومي كالين نويس��نده كتاب »دكترين 
شوك ظهور سرمايه داري فاجعه« با اشاره به موارد 
استفاده از اين روش سوءاستفاده كورپوريشن ها 
)ابرشركت هاي چندمليتي( در استفاده از حوادثي 
چون جن��گ، حمله ه��اي تروريس��تي، كودتا و 
حوادث طبيعي را شوك اول مي نامند. در مرحله 
دوم، بنگاه ها و ش��ركت هاي بزرگ با استفاده از 
قدرت سياسي و سياستمداران وابسته به خود، 

با انجام طرحي برنامه ريزي شده و با كاشتن بذر 
ترس، از بُهت و پريشاني و سردرگمي مردم در آن 
لحظات استفاده كرده و شوك دومي را كه چيزي 
جز تغييرات راديكال اقتصادي و سياسي نيست 
به وجود مي آورند. در اين ميان افرادي كه با موج 
دوم شوك، به مقابله برمي خيزند با شوك سومي 
كه ش��امل پليس، ارتش، زندان و بازجويي است 

روبه رو و سركوب مي شوند. 
در ايران نيز اگرچه چنين الگويي مدنظر نبوده و 
دولت تنها به دنبال اس��تفاده از سردرگمي اوليه 
مردم براي تنظيم و تنسيق امور بود، اما بالفاصله 
پس از شوك اوليه ش��بكه هاي معاند و منافقين 
بالفاصله وارد ميدان شده و بر برخي هسته هاي 
اعتراضي مردم در شهرهاي كوچك سوار شدند 

كه منجر به صدمات فراوان مالي و جاني شد. 
در اي��ن ميان ش��دت ب��االي خش��ونت در كف 
خيابان ها و تخريب هاي گس��ترده س��بب شد تا 
نهادهاي امنيت��ي و انتظامي نيز ب��رای كنترل 
اوضاع وارد ميدان شوند. مسلح بودن برخي افراد 
حاضر در ميانه ميدان س��بب شد تا تعداد تلفات 
باالتر از انتظار رفته و بر شوك حاصل از اين اتفاق 

افزوده شود. 
اگرچه در اين ميان ورود قدرتمند اتوريته نظام 
در قالب حمايت ش��خص رهبري از اين تصميم 

توانست در برطرف  ش��دن اين حالت مؤثر باشد 
و به حضور گس��ترده مردم از جمله راهپيمايي 
گس��ترده هفته پيش مردم تهران بينجامد، اما 
همچنان مي توان تاثيرات اين اتفاق را به صورت 
گسترده در برخي طبقات جامعه ديد؛ عارضه اي 
كه شبكه هاي خارجي معاند نيز با تمام قدرت به 

دنبال دميدن در آن هستند. 
    ضرورت واكنش منطقي سياستمداران

اولين مرجعي كه بايد به دنب��ال برطرف كردن 
عوارض اين حادثه و عادي كردن وضعيت جامعه 
باش��د، ش��خص دولت و رئيس جمهور است. در 
تاريخ مي توان م��وارد فراواني ياف��ت كه قدرت 
يك حادث��ه و يكس��ري از اتفاق��ات موجب فلج 
ش��دن جامعه ش��ده اما واكنش سياستمداران 
و رهبران يك جامعه س��بب رفع آن و بازگشت 
جامعه به حالت عادي شده است. در نمونه داخلي 
مي توان واكن��ش رهبر كبير انقالب نس��بت به 
آغاز جنگ تحميلي را بيان كرد كه در ش��رايط 
بحرانی روزه��اي ابتدايي جنگ اي��ران و عراق 
شالوده نيروهاي نظامي از جمله نيروي هوايي را 
حفظ كرد و سبب شد نقشه دشمن براي سقوط 

خوزستان به شكست بينجامد. 
در م��ورد خارجي نيز مي توان از واكنش ش��ارل 
دوگل رئيس جمهور اسبق فرانسه نام برد كه در 

شرايطي كه همه از سقوط جمهوري فرانسه در 
جريان اعتراضات گسترده سال ۱۹68 مطمئن 
بودند با حفظ آرامش خود و به خيابان كشاندن 
طبقه متوسط فرانسه سبب ش��د تا ثبات به اين 

كشور بازگردد. 
متأس��فانه در اين مي��ان برخي س��يگنال هاي 
ارسال ش��ده از طرف دولت نه تنها آرامشي را به 
جامع��ه تزريق نمي كند بلكه موجب وحش��ت و 
بي اعتمادي بيش��تر آن مي ش��ود، نمونه آن نيز 
س��خنان رئيس جمهور در خصوص مطلع شدن 
وي از آغ��از س��هميه بندي بنزي��ن در صبح روز 
جمعه اس��ت كه ظاهراً نش��ان دهنده آشفتگي 
كامل در درون سيس��تم اجرايي است. بنابراين 
ارسال سيگنال عادي ش��دن وضعيت جامعه در 
ابتدا بايد از سوي دولت و شخص رئيس جمهور 

پيگيري شود. 
     رسانه هاي شوك زده به خود بجنبند

يك��ي از مهم تري��ن گروه ه��اي مرج��ع در هر 
جامعه اي رسانه ها هس��تند، البته به رغم اينكه 
رس��انه هاي كش��ور و نفوذ آنها تا حدود زيادي 
توسط ش��بكه هاي اجتماعي به چالش كشيده 
ش��ده اس��ت، اما نمي توان اين نكته را انكار كرد 
كه هنوز وظيفه توليد محتوا حتي در شبكه هاي 
اجتماعي نيز تا حدود زيادي بر عهده رسانه هاي 

مرجع و اصلي است. 
متأس��فانه رس��انه هاي كش��ور ني��ز در جريان 
س��هميه بندي بنزين و اتفاقات پ��س از آن خود 
دچار ش��وك و اختالل پس از حادثه هس��تند. 
نمونه كامل اين مسئله را مي توان در صدا و سيما 

مالحظه كرد. 
انفعالي بودن صدا و سيما نسبت به حوادث پس 
از س��هميه بندي بنزين و تكرار الگوي مشابه در 
حوادث گذش��ته به گونه اي مش��هود اس��ت كه 
حتي صداي برخي از حاميان فعال رس��انه ملي 
نيز درآمده است. شايد اگر رس��انه ملي واكنش 
هوش��مندانه تري نس��بت به اين اتفاق داشت، 

جامعه با شوك فعلي مواجه نمي شد. 
مهم ترين وظيفه رس��انه هاي كش��ور در شرايط 
فعلي خارج كردن ماجرا از ف��از امنيتي و ايجاد 
فضايي ب��راي گفت وگوي آزاد و حت��ي انتقادي 
اس��ت. اين فضاي باز مي تواند نقش يك جلسه 
درمانگري رواني ملي را بازي كرده و از فشار رواني 
بر گروه هاي مختلف اجتماعي بكاهد. متأسفانه 
با وجود گذش��ت يك هفته از اي��ن ماجرا قدمي 
براي اين كار برداشته نش��ده است. در اين ميان 
وظيفه نهادهايي همچون وزارت ارشاد اسالمي 
به عنوان متولي اصلي رس��انه اي در كش��ور بايد 
اين باشد كه يك بسته سياس��تي خاص ايجاد و 
با مشاركت رسانه ها به بازگش��ت آرامش روانی 

مردم كمك كند. 
    اميد، اميد و فقط اميد

آخرين و مهم ترين نكته اي كه در اين ميان قابل 
ذكر است، نقش بازگرداندن اميد به سطح جامعه 
است. مي توان تا ابد ش��رايط را در فضاي امنيتي 
محبوس كرد اما واقعيت اين است كه كشور و نظام 
جمهوري اسالمي به عنوان يك نظام مردم ساالر 
به حضور مردم در عرصه هاي مختلف نياز دارد، 
البته بازگشت اميد به جامعه واژه اي كلي است كه 
مصاديق فراواني را مي توان براي آن ذكر كرد، از 
يك اتفاق جدي همچون صعود تيم ملي ايران به 
جام جهاني تا هر رويداد ديگري كه مردم را به يك 

اتفاق جدي در اداره كشور اميدوار كند. 
نقطه آغاز ب��راي چنين روندي نيز باور داش��تن 
مش��كل و برنامه ريزي براي چنين امري اس��ت. 
بدانيم كه اميد براي رسيدن به هر هدفي ضروري 
است و تحوالت پيش رو نيز نشان از در پيش بودن 

رويدادهاي سنگين ديگري است. 
اگ��ر چني��ن برنام��ه اي در ذه��ن دولتم��ردان 
و سياس��تمداران كشور نباش��د، اين شبكه ها و 
رسانه هاي بيگانه خواهند بود كه خوراك نااميدي 
براي جامعه را فراهم خواهند كرد و در مقابل اين 
وعده واهي را به جامعه خواهند داد كه بايد اميد 
را در مرزهاي خارج از كش��ور جست و جو كرد، 
آنجا كه شايد برجام هاي ديگري در انتظار نظام 

جمهوري اسالمي باشد.

مسئله »اختالل استرسی« پس از شوک بنزینی دولت
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