
 

 
  تحلیلی بر اغتشاشات بنزینی آبان ٩٨

 
 پرستو مروجی:

 نهادهای امنیتی و مردم می دانند، بعد از انقالب، فعالیت گروهک های معاند با سرکردگی آمریکا و اسرائیل و این دهه
 اخیر، ملیژکی عربستان سعودی شدت یافته است. تمزیج سیاست و اقتصاد _ مسئله معیشتی مردم است _ در دستورکار

 چنین گروهک هایی است.
 

 از نظر بنده دولت روحانی؛ امنیتی ترین دولت بعد از انقالب است، سمت ایشان طی سالها، گواه بر این ادعاست و همچنین
 با کوچکتر شدن سفره مردم، افزایش بی رویه نرخ دالر و بنزین، بیدادی بیکاری، صعود صد درصدی اجاره بها و

 مسکن... ایشان بدون مشکلی به کار ادامه میدهد.
 

 مهمترین سوال مطروحه در این باب اینست چرا دولت بی سر و صدا تصمیم گرفت، درحالیکه کشور در خواب شبانه بود
 یواشکی اعالم کرد؟!

 
 قبل از ورود به این موضوع؛ این مهم را همه میدانند که همه دولت ها کسری بودجه و پرداختی ها را با بنزین و نفت،

 کجدار و مریز جلو برده اند. دولت روحانی با پیش فرض ایجاد ناآرامی و بروز اغتشاش، ساعت صفر شوک بنزینی ایجاد
 کرد و فضای مجازی در همان ابتدا، جوالنگاه اخبار زرد و حقیقی شد. بدون ساختار سازی، بحران معیشتی و امنیتی

 بوجود آورد.
 

  از فهم سیاسی به دور است که ساده لوحانه بپذیریم رئیس جمهور، نمی داند چه میکند؟
 ایشان اولین دبیر شورای امنیت ملی از سال ۶٨ تا ٨۴ بوده است به نوعی استاد تمام تئوری های امنیتی بعد از انقالب

 است. پس با این فهم ادامه دهم که؛ هم موج شدن افراد آموزش دیده گروهک های فعال داخل کشور با مردمی که نگران
 آینده و معیشت خود بودند، دوراهی اطالعاتی-امنیتی باز کرد.

 
 تو پرانتز توضیح دهم؛ مروجین تئوری توهم، اغتشاشات را یک توطئه از قبل طراحی شده مطرح کردند و عموما تک

 تحلیل همیشگی شأن، از این چارچوب خارج نمی شود. در صورت پذیرفتن این توهم؛ عملکرد نهادهای امنیتی-اطالعاتی
 کشور زیر سوال می رود، و متهم به ١) همکاری با عوامل اغتشاش ٢) بی خبری از جریانات زیر پوستی توطئه گران

 خواهند شد و مهر کم کاری « عمدی» بر پیشانی شان نقش خواهد خورد.
 

 معاندین و برانداز های فعال داخلی؛ منتظر جرقه های عمومی هستند تا پلن های طراحی شده شان را اجرایی کنند. با
 حضور اعتراض گونه مردم، آنها هم با پوشش مردمی به خیابان ها آمدند و این اعتراض را به سمت بحران و قربانی

 گرفتن کشاندند و آدرس های غلط پی در پی در شبکه های اجتماعی، دامن به ناآرامی ها زد.
 

 دولت می توانست با مطرح کردن یک ماهه و توضیح طرح، افکار عمومی را برای پیاده سازی، گران شدن نرخ بنزین
 آماده کند. چرا اجرای این طرح و پیاده سازی آن بصورت ناگهانی انتخاب شد؟!

 
  دقیقا سوال همین است علت شتابزدگی دولت چه بود؟!

 آیا ارزشش را داشت!؟
  دولت به دنبال چه بود؟!



 

 تنها پاسخ آقای روحانی بیشتر شوک برانگیز بود؛ «من هم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده...!!»
 

  نتیجه گیری:
 قبل از پاسخ به سوال مطروحه عرض کنم؛ با گذشت یک سال عالوه بر توضیح مبسوطی که دولت موظف است به مردم
 ارائه دهد، با یک چرخش نرم اصالحاتی از جنس «َتکرار میکنم» رسیدیم، بطوریکه دولت روحانی متهم ردیف اول بود

 در حالی که فی الحال در جایگاه شاکی نشسته است.
 

 در نهایت تحلیل و پاسخ بنده به سواالت اینست که؛ صراحتا اصل مطلب را عرض کنم بجای قطع ید قاچاقچیان بنزین و
 حذف تدریجی یا ناگهانی شان در این و آن شرایط، می تواند و می توانست کسری بودجه را جبران کند، با وجود شبکه
 قدرتمند و وابسته _ احتماال آقازادگان_  دست دولت دگر بار تو جیب ملت رفت و با نگاه طلبکارانه، ملت محکوم به

 اغتشاش شدند.
 

 تنها منطقی که پاسخگوست، حذِف مردم ساالری و غریبه پنداشتن شان تا زمینه گفتگو با آمریکا را بستر سازی کنند، و
 تقویت نگاِه ناز منشانه با چاشنی دلبری دیواِن واشنگتن دی سی. لعنت به خوش رقصی که امید به هم آغوشی دارد علی

 رغم آنکه میداند نتیجه اش خیانت است.
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