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خشم يشه هاير  
 

در كشور  را يتيق خشم و نارضايعم ن در اواسط نوامبر جنبشيمت بنزيق يش ناگهانيافزا

ان طبقات متوسط يكه فعاالن آن از م ٢٠٠٩در سال  » جنبش سبز« برخالف . بوجود آورد

ن اقشار به پاخواسته ينبار محروم تريبودند، ا )تاليسوس(يفرد يها يزادآ يبا خواست ها

.ن هاستيهستند كه به سود ثروتمندتر يبرالياست نئوليان سين قربانيكه اول يمانهائاند، ه  
 

ن امر يا. افتيش يافزا يناگهان ين بصورتيمت بنزينان در سپتامبر گذشته ، ق يبها يدرصد ٥٠پس از گران شدن 

ن باعث رشد يمت بنزيش قيفزان باورند كه ايها به تجربه برا يرانيا. شهر سبب شد ١٠٠ش از يع را در بيوس يتظاهرات

مت يق  يسونام ير جلويك مجموعه از تدابيدهد كه به واسطه  ينان ميدولت اطم. شود يگر محصوالت ميد يبها ينجوم

.نگرند يمن وعده ها يا هتلخ ب يديرد اما مردم با ترديگ يها را م  

 

يدرصد ٤٠ يتورم  
 

)  ورويم يسانت  ٢٢( تومان ٣٠٠٠تر اول و يل ٦٠ يبرا) ورويم يتسان  ١١( تومان ١٥٠٠تومان به    ١٠٠٠ن از يمت بنزيق

د در نظر گرفت كه قدرت يبا د، يآ يمسخره مبنظر اروپا  يبرامت ين قياگر ا. افتيش يافزاش از آن يمصرف ب يبرا

دستور روز  درش ين از دو سال پيبنز يش بهايطرح افزا. است يصنعت يبرابر كمتر از كشورها ٣٠تا  ١٠ ها يرانيد ايخر

م يل تحريس جمهور ترامپ از برجام و تحميران از زمان خروج رئيا. ق افتاديبارها به تعو يل شرائط اقتصاديدله ب يبود ول

.روبرو است يدرصد ٤٠ يد با تورميجد يها  

 

ون نفر، يليم ٦٠(ون خانوادهيليم ١٨ن يبارانه يبصورت ما ين مستقيمت بنزيش قيافزاحاصل از  كند كه سود يدولت ادعا م

ك ي يهزار تومان برا ٢٠٥تا ك مجرد ي يهزار تومان برا  ٥٥ن  يب يمبلغ :دشو يع ميتوز) تيك به سه چهارم جمعينزد

.ورو در ماهيم يو ن ١٥تا  ٤خانواده با سه فرزند ، معادل   

 

ك يش از ير كالنشهرها  بگيكه ارزش ملك آنها در تهران ود يائهشوند ؟ خانواده  ينم ها  ارانهين يشامل ا يچه كسان

 يسوار يك خودروي يكه دارا يكسان.  باشدتومان ون يليم ٩٠٠ش از يو در شهرستانها بتومان ون يليم ٢٠٠ارد و يليم

....رهيداشته اند و غ يارتيرزيغ يش از سه سفر خارجيكه ب يآنهائ. ون تومان باشند يليم ٣٠٠ش از يب  
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هاثروتمند تر يبرا يرانتبازهم   
 

ن يب بنزين ترتيبد.كند يه ميشود، توج يهزار تومان برآورد م ٦ن كه حدودا يد بنزيتول يبهارا با  نرخش ين افزايا دولت

ا ياز جمله آنكه گوشود  يز مطرح مين يطيست محيل زيدال. د استيدرصد سوبس ٥٠مت شامل  يش قيپس از افزا يحت

رفت هرچند شركت يمشكل بتوان آنرا در دراز مدت پذكه  يامر.شود ين باعث كاهش مصرف آن ميبنز يش بهايافزا

 يز مطرح مين نيئله قاچاق بنزسم. در روز خبر داده است يتريون ليليم ١٠ يران از كاهشيا ينفت يپخش فرآورده ها يمل

ه در كران يگان ايان همساين در ميمت بنزيبا توجه به ق. كاهد يآن مقاچاق زان ين از ميمت بنزيش قينكه افزايشود و ا

ور آسود  يكارن هم چنان يران است، قاچاق بنزيبرابر گران تر از ا ٢م و يو ن ٢، ٦ب يه، افغانستان و پاكستان بترتيترك

.ماند يم يباق  

  

الت متحده و كاهش يا يم هايران بدنبال تحريا يدرآمد نفت.جستجو كرد يگريد يد در جايم را باين تصميا يل اصلياما دل

گر يكبار دي. پر شود يجز فروش دالر نفت يگريد يوه هايد به شيكرده است و صندوق دولت با نفت بشدت سقوط يبها

هر  يبه ازا «دهد كه  يح مياقتصاددان و استاد دانشگاه توض يفرشاد مومن.آورده است يتورم زا رو ياست هايدولت به س

ارد تومان رانت به يليهزار م ١٥ن، يمت بنزيقش يافزا زا مانند تورم يها استين سياز ا يك درصد تورم اضافه شده ناشي

: ساده  يحساب .)١(»شود يل ميدكنندگان تحميكه فشار آن به خانوارها و توليكند در حال يجاد ميا ها يينفع صاحبان دارا

ك يا ب يرساند تا خانواده ا يك خانواده با چهار خودرو سود ميشتر به يد است چهاربرابر بين سوبسآدرصد  ٥٠كه  ينيبنز

  .بدون آن يحتا يخودرو و 

  

  طبقات مرفه يبرا يبهشت
  

 يآغاز شد كشور را به بهشت) ١٩٩٧-١٩٩٣( يرفسنجان يآقا ياست جمهوريران كه در دوره دوم ريبرال در ايگردش نئول

تغالت ات بر ثروت و مسيسهم مال ٩٨حه بودجه يدر ال «كند كه  يم يادآوري يفرشاد مومن. ل كردياقشار مرفه تبد يبرا

 يوقت ك درصد است كهيات بر امالك و مستغالت حدود يدرصد و سهم مال ٧.٣كشور حدود  ياتيمال ياز كل درآمدها

ات بر يسهم مال ين جهانيانگيكه م يدر حال رسد يدرصد م ٠٧.٠ م بهيريرا در نظر بگ يد ناخالص داخلينسبت آن به تول

 به نفع يرعاديغ يريگ ك جهتين يدر واقع ا. درصد است ٥.٥ تا ٥ن يب يداخل د ناخالصيثروت و مستغالت از تول

ن بود يمانند چ يدر استاندارد كشور ات بر امالك و مستغالت كشورياگر سهم مال. ثروتمندان و به ضرر فرودستان است

ش يبرابر افزا ٩٠دولت از امالك و مستغالت  يدرآمدها ٩٨سال  بود، در يد ناخالص داخليدرصد تول ١٠ يعني

  )٢(».افتي يم
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د فوق لوكس در شمال تهران يكه مراكز خر يدر همان حال: برال وحشت آور استينئول ياقتصاد يرين جهت گيج اينتا

ران و يدر دوره جنگ ا يروند كه حت يفرو م يفقر باتالق از طبقات متوسط در  يروند بخش بزرگ ين مياز زممانند قارچ 

ن كشور از مرز ينش هيت حاشيجمع ريسال اخ يدر س يرسم يها براساس گزارش «.ندز مانند آنرا تجربه نكرده بوديعراق ن

ون بر يليم ٤تا  ٣حداقل  ١٤٠٠شود تا سال  يم ينيب شيبه صراحت پ ون نفر عبور كرده است و در همان گزارشيليم ١٩

ت كشور يسوم جمع كيكه  كشانده ياست ما را به طرفيكرد كه كدام س يد بررسيچرا نبا. ت اضافه شوديجمع نيا

ن يان كشور را هميبا سه چهارم زندانيكشور تقر يمسئوالن رسم يها جالب آنكه براساس گفته.  » ن است؟ينش هيحاش

  )٣(.دهند يل مينان تشكينش هيحاش

  

  

  ن تظاهراتيالن سنگيب

  

، رهبر، بر  يت اهللا خامنه اينوامبر آ ١٧كشنبه يو روز  اعالم شدرمنتظره يغ يبصورتنوامبر  ١٥ن جمعه يبنز يش بهايافزا

ت يرند من حمايم بگيتصم لكن اگر سران سه قوه ... ه سررشته ندارمين قضيبنده در ا «:م دولت صحه گذاشتين تصميا

 .»ميد عمل بشود به آن تصميبا اند، كشور گرفته يبرا يميك تصمي يكارشناس ي اند با پشتوانه ند، نشستهيقوا سران..كنم يم

ه بود، آوردان يز به ميمجلس و مراجع را ن يها آغاز شده و پا يريكه از روز قبل و بدنبال درگ يحث هائب بين ترتيبد

ك هفته بعد به مرور ينترنت از روز شنبه ظهر قطع شد و تنها يا.ت كردنديم دولت حمايافت و تمام جناح ها از تصميان يپا

  .آغاز به كار كرد

  

عفو . ر نشده استشتعداد كشته شدگان منت يهنوز آمار رسم. ز تظاهرات بودنده شهر ها مركيو حاش يمردم يله هاحم

تعداد  . ستيران نيا يد مراجع قضائين تعداد مورد تائيا. كنديم يابينفر ارز ٢٠٦ر را  يان حوادث اخيقربانن الملل يب

ن دو يا.  شتر استيهستند، بت كرد يآن عرب زبانند و در كرمانشاه كه اكثر يك سوم اهاليدر خوزستان كه  انيقربان

هزار  ١٠منابع رقم  يبعض. قاچاق اسلحهرواج از جمله  ،متاثرند يمنطقه ا يتنش ها ازعراق و  يگيمنطقه در همسا

  .را اعالم كرده اند  يريدستگ

  

  

   يخارج» توطئه «
  

االت متحده و يزند و ا يمحرف » يتوطئه خارج« ؟ حكومت از  يو تا ك يمتيآرامش به كشور باز گشته است اما به چه ق

 يروزنامه ها. كرده بودند يزيرا برنامه ر نرايش طرح آشوب در ايكند كه از مدتها پ ياش را متهم م يمتحدان منطقه ا
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 و با محكوم كردن  دهند يده در خارج ارائه ميشده و آموزش د يسازمانده يحضور گروه ها يبرا يليمحافظه كار دال

. دهند ي، صفحه اول خود را به تظاهرات طرفدار حكومت اختصاص م يبانكها و مراكز دولت دنيتش كشآآشوب ها و به 

جنوب  يبوده اند و در آشوب ها ي، ترك و افغانيآن آلمان يك گروه هفت نفره كه اعضاي يريروزنامه جوان از دستگ

  .دهد ي، خبر م يگ كنگران بر اساس مدل هنيدن ايآشوب كش يا برايتهران نقش داشتند و از طرح  سازمان س

  

 يها يشه در شوك تراپيكه ر يقيعم يتيشان را   در مقابل نارضايتوانند چشم ها يگر نميد يرانينها دولتمردان ايبا همه ا

كرده،  تر ها را سخت يرانيا ياالت متحده شرائط زندگيظالمانه ا يم هايست كه تحرين يشك. دارد ، ببندند يدر پ يپ

اما فساد همه . ژه در حوزه سالمت با محدود كردن واردات دارو بوجود آورده استيرا بو يعيو فجا اده ش ديرا افزا يكاريب

 يدولت ها ياقتصاد يريجه جهت گيبرال نتينئول ين و راهكارهايعگر به نفع محروميتوز ياتياست ماليك سير، نبود يگ

ها  يتينارضا نخواهد بود كه  يكاف يبه تنهائبا فساد  يستم قضائيو مبارزه س يتيو طرح كمك معش. ران هستنديمتعدد در ا

كا  و يآمر يچگونه ممكن است در تمام منطقه رودرو. طلبد يم يعملكرد اشتثنائ يشرائط استثنائ. را كاهش دهد

    .دنبال كرد ياست اقتصاديس را در»  توافق واشنگتن«  يدر همان حال دگم ها نش قرار داشت ويمتحد

  

ثبات كنند  يران را بيخواهند ا يكه م يش به اجرا گذاشته شده ، آنهائيسال پ يكه از س يبرالينئول يهااست يل سيبه دل

ا وطن پرستانه ، يو  يغات حكومت، از نوع مذهبيدارد كه تبل ياحتمال كم. افته اندي يجد يان طبقات محروم متحديدر م

  .»مان نداردين و اينه دششكم گ« بقول ضرب المثل معروف . باشد يرام كردن انها كافآ يبرا
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