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سه نفر در سه كشور مختلف از راهپيمايي و تجمع
اعتراضي بر ميگردند .اولي در كشور جهان اولي
است؛ خوشحال است و احســاس رضايت دارد.
ميگويد ســنديكا به معوقــه حقوقها اعتراض
داشــت .اعضا همه آمده بودنــد؛ پليس مواظب
جمعيت بود؛ اعتراضات با پالكارد و شعار مشخص
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پيشخوان

احتمال تشکیل فوری
جلسه کمیسیون
امنیت ملی
ایلنا :عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی اعتراضات مردمی را ناشــی از عدم
وجود امنیت اقتصادی دانست و تاکید کرد:
به عنوان عضو کمیسیون احتمال میدهم به
زودی جلسهای برای بررسی وضعیت حاضر
و رفع دغدغه مردم تشکیل شود.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،با اشاره به اعتراض
و تجمعات مردم بیان کــرد :این اعتراضات
ناشــی از عدم توجه الیحه دولت به موضوع
گرانی و یارانه و اشتغال است و از عدم پیگیری
دغدغه اشــتغال جوانان ناشی میشود .وی
ادامــه داد :من به عنوان عضو کمیســیون
احتمال میدهم به زودی جلســهای برای
بررســی وضعیت حاضر و رفع دغدغه مردم
تشکیل شود.
فالحتپیشه افزود :تاکنون برنامه دولتهایی
که ســر کار بودهاند امنیت اقتصادی را برای
مردم به ارمغان نیاورده است،زیرا شاکله اصلی
اعتراضات مردم مشکالت اقتصادی است.

تکذیب خبر
احضار علمالهدی
به شورای عالی امنیت ملی
ایلنا :در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی
نسبت به احضار علمالهدی امام جمعه مشهد
به شــورای عالی امنیت ملــی تکذیبیهای از
ســوی دفتر وی منتشر شد .درمتن تکذیبیه
آمده اســت :آیتاهلل علمالهدی شب گذشته
در مراسم گرامیداشت نهم دیماه در مدرسه
علمیه نواب مشــهد سخنرانی داشت و اخبار
مربوط به این مراسم در رسانهها موجود است.
لذا این خبر و اصل ارتبــاط این نهاد امنیتی
با ایشــان تکذیب میشــود .همچنین دفتر
امام جمعه مشــهد اعالم کرد در صورت عدم
عذرخواهی مدعیان و منتشــرکنندگان این
اخبار ،علیه آنان پیگیری قضایی خواهد کرد.

بررسی جزئیات بودجه
چند هفته
به طول میانجامد

ایسنا :ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه کل کشور سال  ۹۷با اشاره به تصویب
کلیات این الیحه در جلسه روز گذشته این
کمیســیون ،گفت که اعضای کمیســیون
تلفیق از هرگونه تصمیم احساسی ،منطقهای
و بخشی در جریان بررسی بودجه خودداری
میکنند و تالش خواهند کرد اقشار کمدرآمد
و متوسط با این تصمیمات آسیب نبینند.
علیاصغر یوسفنژاد در نشست خبری خود
برای تشریح جلسه کمیسیون تلفیق گفت:
در جلســه صبح امروز کمیســیون ،کلیات
بودجه  ۹۷مورد بررســی قرار گرفت و طبق
آییننامه کمیسیون ،آقای نوبخت و  ۱۶نفر
از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف دیدگاه
خود را مطرح کردند و در ادامه نماینده مرکز
پژوهشها ،دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی
نیز مواردی را مطرح کردند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق با بیان اینکه
بررسی جزئیات بودجه در این کمیسیون دو
تا سه هفته به طول میانجامد ،خاطرنشان
کرد :ما از هر تصمیم احساسی ،منطقهای و
بخشــی باید خودداری کنیم و توجه کنیم
که نمایندگان ملت هســتیم و تالش کنیم
تصمیماتمان به گونهای باشــد که اقشار
کمدرآمد و متوسط آسیب نبینند.

تجمع اعتراضی
بسیج دانشجویی تهران
برگزار شد
ایســنا :جمعی از دانشــجویان بسیجی
دانشــگاه تهران در تجمعی ،اعتراض خود
را نسبت به وضعیت اقتصادی اعالم کردند.
روز گذشــته جمعی از دانشجویان بسیجی
دانشــگاه تهران با ایجاد تجمعی جلوی در
اصلی این دانشگاه در خیابان انقالب اسالمی
شعارهایی علیه وضعیت اقتصادی سر داده و
حمایت خود را از نظام اعالم کردند.
همچنین از داخل دانشگاه شنیده میشود
که گروههای دیگر دانشجویی در دستههای
 50تا صد نفره نیز در حیاط دانشگاه تجمع
کردهاند.

پرهيز از هيجان و اغتشاش

مسئوالن و فعاالن سیاسی از اعتراضات روزهای اخیر گفتند:

خشونت ،دستاوردی برای جامعه نخواهد داشت

جامعه فردا :طی روزهای اخیر برخی از شهرهای
ایران شاهد اعتراضاتی بود که درباره چرایی و اهداف
مردم معتــرض اتفاق نظر وجود نــدارد .در همین
راستا با بررسی واکنشهای رسانهای صورتگرفته
توسط مسئولین و فعاالن سیاسی طی روز گذشته
سعی داریم نظرات این افراد نسبت به اعتراضاتی که
شهرهای کوچک و بزرگ کشور را دربرگرفته است،
جمع بندی کنیم.
مسئوالن دولت :غیرقانونی و برخورد با مخربان
اموال
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مطرح و در پايان مشــخصي با صدور قطعنامه و
بيانيه پايان يافت .نمايندگان دولت و دســتگاه
مســئول به ميان ما آمدنــد؛ نمايندگاني از بين
معترضين انتخاب كرديم بــراي مذاكره .دولت
به درخواســتهاي ما توجه كــرده و نمايندگان
معترضين قــدم به قدم مطالبات مــا را پيگيري
خواهند كرد.
دومي در كشــور جهان دومي اســت؛ حزب از او
خواسته به ميدان اصلي شهر برود .درخواستشان
توجه به طبقه كارگر است .ميگويد رهبران حزب

از مسير منحرف شــده اند و بايد سر عقل آمده به
مسير اصلي بازگردند .ماموران به دنبال اين بودند
كه بگويند شما را تحريك كردهاند .عليرغم اينكه
با برخي از هم حزبيهايش درگيري داشــته ،اما
ميگويد پليــس دنبال جمع كــردن غائله بود.
كمي صورتش كبود شــده اما نسبتا راضي است،
چون معتقد است رهبران حزب باالخره سر عقل
خواهند آمد.
ســومي در كشور جهان ســومي است .ميگويد
نميدانم چه كساني و براي چه موضوعي اعتراض
كرده بودند .ما هم ميــان آنها رفتيم .عليه همه و
همه چيز شعار ميدادند .هدفي نبود و درخواست
مشــخصي .كتك خورديم و بازداشــت شديم.

كامال ناراضي است .بيكار است و شغل مشخصي
ندارد .سرخورده شده است و از حركات هيجاني
كه كرده در تخريب و ويرانگري از دست خودش
عصبي است.
در جوامعي كه احزاب ،ســنديكاها و اتحاديهها
نقش جدي در سازماندهي مطالبات مردم ندارند،
هر اجتماعي ميتواند به آشــوب كشــيده شود.
عدهاي با مطالبات نامشخص به صفوف معترضين
ميپيوندنــد و شــعارها و برداشــتهاي خود را
خواهندداشــت .فضاي مجازي هم مزيد بر علت
است و راست و دروغ در هم تنيده ميشود و سره
از ناسره غيرقابل تشخيص مينمايد.
در ايــن شــرايط مطلوب اين اســت كــه وقتي

مالباختگان يك بانك اعتراض ميكنند يا وقتي
كارگران يك شركت صنعتي به معوقهها اعتراض
دارند و يا وقتي ســهامداران يك پــروژه تجمع
ميكنند  ،دولت نمايندگاني تاماالختيار را براي
حل مشكل آنان برگزيند.
وزارت كشور تجمعشــان را به رسميت بشناسد
و براي حفظ امنيت اين اجتماعات وســواس به
خرج دهد .حكومت براي مردم حق اعتراض قائل
شــود و اجازه دهد اصناف مطالبــات را پيگيري
كنند.
اين تنهــا راهي اســت كه ديگر جوامــع تجربه
كردهاند ،تجربه ديگران را بــدون هزينه مد نظر
قرار دهيم.

روز گذشــته برخی مدیران دولتــی در خصوص
اعتراضــات رخ داده طی روزهای اخیر به اظهار نظر
پرداختند .در حالی که اســتاندار تهران با اشاره به
«عدم صدور مجوزی برای تجمع در تهران ،برگزاری
هرگونه تجمعی را غیرقانونی اعالم کرد» ،عبدالرضا
رحمانــی فضلی از رعایــت قانون و نظم توســط
برگزارکنندگان برخی تجمعهای ســالهای اخیر
پیرامون مسائلی همچون پدیده شاندیز ،موسسات
مالی و اعتبــاری و موضوع بازنشســتگان گفت و
یادآوری کرد که خواستههایشان توسط مسئول قوا
پیگیری شد .وزیر کشور به عنوان بلندمرتبه ترین
مقام دولتی که نســبت به تجمعات روزهای اخیر
واکنش نشان داده است ،در ادامه خطاب به «کسانی
که اقدام به تخریــب اموال عمومــی ،بینظمی و
بیقانونیکردهوموجبسلبامنیتمردممیشوند»
از پاســخگویی نسبت به رفتارهایشــان گفت« :با
خشــونتپراکنی و رعب و وحشــت قطعا برخورد
میشود ».و مدعی شــد« :برخی از فضای مجازی
سوءاستفاده میکنند» که «نشان دادند استفاده از
ظرفیت این امکان [برای آنها] بهانه است ».در همین
راستا اســماعیل جبارزاده ،معاون وزیر کشور نیز از
«اقتدار» دولت در برخورد با متعرضان به اموال دولتی
و مردمی گفت .مرتضی بانک ،مشاور رئیس جمهور،
نیز با اشاره به اینکه کشوری مستقل هستیم و دشمن
کم نداریم تاکید کرد علی رغم مشکالت اقتصادی
حل نشده «اگر رفتارها در چارچوب مقررات نباشد،
دشمن در صدد ضربه زدن به ما برمیآید ».از دیگر
مقامهای دولتی که روز گذشته در رسانهها واکنشی
نسبت به تجمعات داشتند معاون سیاسی و امنیتی
استان لرستان بود که در تجمعات روز شنبه دو نفر
از مردم شهر دورود جان خود را از دست داده بودند.
حبیب اهلل خجستهپور با تاکید بر نمایان بودن ردپای
گروههای خارجی از استراتژی کنترل بدون خشونت
اعتراضات توســط نیروهای انتظامی گفت و اعالم
کرد« :در این درگیری هیچ تیری از ناحیه نیروهای
نظامی ،انتظامی و امنیتی به ســمت مردم دورود
شلیک نشده است».
نمایندگان مجلس :مردم مراقب نفوذ عوامل
بیگانه باشند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر زمینه
اقتصادی نارضایتــی مردم ،از نفوذ عوامل بیگانه در
این اعتراضات گفتند و خواهــان برخورد با عوامل
تخریبکننده اموال عمومی و ایجاد آشوب شدند.
در این میان علی مطهری بر بهرســمیت شناخته
شــدن حق اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین
تاکید کــرد .نایب رئیس مجلس افــزود« :این که
مردم احساس آزادی میکنند و نظر خود را در قالب
تجمع یا راهپیمایی بیان مینمایند یک نقطه مثبت
و روشــن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسالمی
اســت؛ اما این که این اظهارنظرهای جمعی توأم با
تخریب اموال عمومی و اخالل در نظم جامعه میشود

یک نقطه منفی و تاریک اســت ».محمدرضا عارف
در موضعگیری دیگــری از وجود ظرفیت قانونی و
راهکارهایی برای تجمعــات و گردهمآیی در قانون
گفت و تاکید کرد« :باید شــرایط زمانی را هم درک
کنیم که در چه شرایطی قرار داریم ».وی با تاکید بر
وجود دشمنان کشــور از کلیه نهادهای حاکمیتی
خصوصا دولت خواست تا عوامل نارضایتی را از میان
بردارند .در این میان عارف انتقاد مشــخصی نیز از
عملکرد صدا و ســیما کرد« :گلهای از صداوســیما
داریم و واقعا باید در رفتــار و کردارش در دهههای
گذشته تجدید نظر کند .در واقع رسانه ملی باشد،
منافع ملی را درک کند».
اکبر رنجبــرزاده ،احد آزادیخواه ،قاســم احمدی
الشــکی ،علی محمد شــاعری و محمدحســین
فرهنگی از دیگر نمایندگانی بودند که نســبت به
اعتراضهــای رخ داده واکنش نشــان دادند .آنان
با اشــاره به نارضایتی اقتصادی در بدنه اجتماعی،
معتقدند در نتیجه سوءاســتفاده دشــمنان نظام
اغتشاشات و هنجارشــکنیهایی رخ داده است .به
اعتقاد این نماینــدگان وظیفه مجلس در قبال این
اعتراضها دقت و سرعت در تصویب الیحه بودجه
 97اســت .در این میان الیاس حضرتی با انتشــار
پیام توئیتــری واکنش متفاوتی داشــت« :چرایی
وقوع اتفاقاتی نظیر آنچه در برخی شــهرها رخ داده
نیازی به تحلیــل پیچیده و امنیتی و چندمجهولی
ندارد .کافی است ما مسئولین کمی در کوچه پس
کوچههای شهرمان بگردیم و با حضور در بین مردم،
دردهایشان را ببینیم و حرفهایشان را بشنویم».
همچنین مشاور امور بین الملل رئیس مجلس نیز
در پیامی به واکنش ترامپ پاسخ داد .به اعتقاد امیر
عبداللهیان «حساب آشوبگران از پیگیری مطالبات
معیشتی مردم جدا است».
فعاالن اصالحطلب :فقدان نهادهای مدنی باعث
بروز خشونت

برخی چهرههای اصالحطلب ضمن قانونی دانستن
حق بیان اعتراض از جای خالی نهادهای مدنی برای
هدایت و مدیریت مطالبات جامعه گفتند .آنها ضمن
محکوم کردن و مضر دانستن خشونتهای خیابانی،
مسئله کاهش اعتماد اجتماعی را نیز از عوامل موثر
در این پدیده اعالم کردند.
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به
حق اعتراض مطابق اصل  27قانون اساسی افزود« :ما
باید مردم را هدایت و ارشاد کنیم که ساختارشکنی
نکنند ».علی صوفی دیگر فعال اصالحطلب بود و در
خصوص اعتراضات معتقد اســت « :در حال حاضر
مردم احساس میکنند که به مشکالتشان به ویژه
مشکالت معیشتی توجه نمیشود و به همین دلیل
است که خواستههایشان را به صورت اعتراض بیان
میکنند .همچنین در قانون اساسی آمده است که
باید همواره بستری برای بیان مطالبات و اعتراضات
مردمی فراهم باشد و مسئولین اجازه دهند تا مردم
حرفهایشان را بزنند».
داریوش قنبری ،نماینده ســابق مجلس شــورای
اسالمی با تاکید بر ضرورت ایجاد ظرفیتهای قانونی
برای بیان اعتراضات مردمــی اظهار کرد« :ضعف
نهادهای مدنی و تاحدودی به حاشیه کشاندن این
نهادها در گذشته یکی از دالیل وقوع اتفاقات روزهای
اخیر در سطح کشور است .معترضان میتوانستند
اعتراضات خود را به صــورت مدنی مطرح کنند».
ش راد نیز مهمترین مسئله اعتراضات
محمد کیانو 
اخیر را اینچنین اعالم کرد« :برخی نهادهای قانونی
بیش از مخالفان نظــام به تضعیف نهادهای قانونی

دیگر میپردازند .به نحوی که متاسفانه زمینههای
بیاعتمادی کامل مردم را فراهــم نمودهاند ».وی
ادامه داد« :اعتراض حق هر شــهروند ایرانی است و
اعتراض کردن نشــانه زنده و پویا بودن این جامعه
اســت؛ اما در فقدان نهادهای مدنی پرقدرت ،بروز
خواستههای مردم بعضا به صورت غیرقانونی بوده و
به عنوان بستری برای سوءاستفاده قرار میگیرد».
این فعال سیاسی اصالحطلب اضافه کرد« :در شرایط
فعلی هیچ امری مهمتر از اجرای قانون اساســی و
ایجاد فضایی برای صحبت همه کسانی که رای مردم
را دارند ،نیســت .مردم باید باور کنند در یک نظام
دموکراتیک و مبتنی بر آرای خود میتوانند به تغییر
افراد و برنامهها مبادرت کنند».
از سوی دیگر علی شکوری راد ،دبیر کل حزب اتحاد
ملت هم گفت« :تظاهرات اعتراضی در شــهرهای
مختلف چه خودجودش و دارای انگیزههای معیشتی
باشد و چه دارای محرک سیاسی داخلی یا خارجی،
نویدبخش دســتاوردی عینی برای بهبود وضعیت
جامعه و کشور نیســت ».حمیدرضا جالییپور هم
تاکید کرد« :اصالحطلبان بــا تجمع کف خیابانی
که ســرنگونیطلبان (منافقین و سلطنتطلبان)
خطدهنده آن باشند با تمام وجود مخالف هستند و
این را با صدای بلند اعالم میکنند».

فعاالن اصولگرا :پارکی برای اعتراض مشخص
شود

چهرهها و فعاالن اصولگرا هــم غالبا با ابراز همدلی
نســبت به دغدغههای معیشــتی مردم معترض،
اعتراض آنان را به حق دانسته ،اما متذکر میشوند
که ادامه اعتراض آنان مورد سوءاســتفاده دشمنان
قرار گرفته است .عباس کعبی ،عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،در این خصوص گفت« :مردم در این
اعتراضات هوشمندی و بصیرت داشته باشند و نگاه
ویژه ای به نقشه دشمن در ایجاد آشوب و تحریک و
به هم زدن انسجام و وحدت ملی بیندازند ».در همین
رابطه کعبی معتقد است در برخورد با معترضان نیز
باید به دو روش برخورد کرد« :اگر الزم باشد نیروهای
انقالبی و مومن این آشوبهای سازماندهی شده را
جمع میکنند البته با خویشــتنداری بین فتنه و
گالیههای مردم باید تفــاوت قائل بود ».در همین
راستا حســن ممدوحی نیز با پررنگ دانستن نقش
دولت در ایجــاد اعتراضات گفت« :به دولت توصیه
میکنم که کاری نکند که مستمســک به دســت
خرابکارها بدهد که بیایند و داد و بیداد کنند ».اسداهلل
عسگراوالدینیزتاکیدکرد«:بایدمشکالتاقتصادی
مردمی که با تمام قوا از انقالب اسالمی دفاع میکنند
را حل کرد ».همچنین سیدرضا تقوی رئیس شورای
سیاستگذاری ائمهجمعه از دستگاه قضایی خواستار
برخورد قاطع با تضییعکنندگان حقوق مردم شــد
و گفت« :حق اعتراض صحیح اســت و امیدوارم به
سرعت مردم به پول از دست رفته خود برسند».
از سوی دیگر برخی فعاالن اصولگرا با طرح ایدهای
سعی در تفکیک کردن میان آنچه که مردم معترض
و عوامل بیگانه مینامند ،دارند .سیدحسین نقوی
حســینی گفت« :در این شرایط بســیاری از مردم
اعتراضات به حقی را مطــرح میکنند ،باید وزارت
کشــور مکان و محل مشــخصی را برای تجمعات
اعتراضی تعیین و اعالم کند و بــرای برگزاری این
تجمعات نیز مجــوز دهد .همانطور که مردم تقریبا
روزانــه در مقابل مجلــس تجمع کــرده و فریاد و
اعتراضاتشــان را بیان میکننــد ،نمایندگان نیز
مشکالت آنها را شنیده و سعی در رفع این مشکالت
مینمایند ».این پیشنهاد از سوی غالمرضا مصباحی

تعريض

چه کسانی میخواهند اعتراضات اخیر را
وارد فاز کشتهسازی کنند؟

جامعه فردا :معاون سیاسی امنیتی استاندار
لرستان میگوید در بررسیهای به عمل آمده
رد پای افــراد ،گروههای تکفیــری و معاند و
سرویسهای اطالعاتی بیگانگان در اغتشاشات
دورود نمایان شده است .حبیباهلل خجستهپور
اعتقــاد دارد در طی اعتراضات شــهر دورود
هیچ تیری از ســوی مأموران نیروی انتظامی
و امنیتی به سوی مردم شلیک نشده است ،اگر
چه نقش نیروهای تأمین امنیت قابل ستایش
اســت و برخورد چند روز گذشــته مأموران و
پلیس تنها ارشادی و کنترل کننده بوده است،
مسئوالن امر باید مراقب باشندکه با تحلیلها
و اظهارنظرهای شــتابزده باعــث نگردند که
احساسات عمومی جریحهدار شود و زمینهای
فراهم گردد تا سرویسها و عوامل امنیتی بیگانه
و نیز رسانههای آنها با استفاده از اظهارنظرهای
نسنجیده فضا را از آنچه که هست غبار آلودتر
کنند.
شــاید مهمترین اقــدام الزم در زمان کنونی
تشــکیل یک کمیته حقیقتیــاب زیر نظر
شورای عالی امنیت ملی باشد تا با ارائه یکسری
تحقیقات شــفاف عوامل اصلی خشونتزا در
اعتراضات اخیر شناســایی و محاکمه شوند و
فضایی ایجاد شــود تا اذهــان عمومی از نحوه
کنترل و بررسی اعتراضات اقناع شوند.
امامتأسفانهطیچندسالگذشتهتجربهآموزی
الزم صورت نگرفته اســت و هنوز هم از روش
قدیمی «انداختن توپ در زمین همســایه»
برای برداشــتن بار مسئولیت از دوش استفاده
میکنیم .سادهترین راه هم ارجاع دادن ماجرا
به داعش یا سرویس اطالعاتی آمریکا و اسرائیل
است.یکمقامامنیتیدرگفتوگوباخبرگزاری
فارس میگوید؛ «اغتشاشــگران برای تکمیل
پازل خود و وارد کردن کشور به فاز بعدی ناامنی
بهدنبال کشتهسازی هستند ».در پاسخ به این
موضوع باید این سؤال را مطرح کرد که آیا زمان
آن نرسیده است که صدای منتقدان را به صورت

مقدم نیز مطرح شده است« :در دنیا مرسوم است که
مکانی را مثل یک پــارک در نظر میگیرند و مردم
معترض در آن حاضر میشــوند و پشت تریبونها
اعتراضات خود را بیان میکنند .رســانهها هم این
اعتراضــات را بازتــاب میدهند و به گوش ســایر
مســئولین میرســانند .گاهی این اعتراضات در
حضور یک شخص نظامی یا دولتی گفته میشود».
مصباحی مقدم با اشــاره به این که قانون اساسی ما
حق اعتراض را به رسمیت شــناخته ،اما سازوکار
مشــخصی برای آن مشخص نشده است ،افزود« :با
این وجود راهکارهایی وجود دارد که باید در چنین
مواقعی از آنها اســتفاده کرد .به طــور مثال مردم
میتوانند به نمایندگان شهر خود مراجعه کنند و از
این نمایندهها بخواهند که مسئولین را مورد سوال
قرار داده و مطالباتشان را پیگیری کنند .احزاب هم
یکی دیگر از نهادهایی هستند که مردم میتوانند از
طریق آنها مطالبات خود را پیگیری کنند».

صحیح بشنویم و برای پراکندهکردن آنها همه
را به سرویسهای جاسوسی بینالمللی متصل
نکنیم؟ طبیعتا عوامل موســاد در انگیزههای
ضدایرانی خود ســعی میکنند آمار کشــته
شدهها را جابهجا کنند و یا اینکه اگر دستشان
برســد ســاحی را به درون یک تجمع برده و
هموطنان معترض یــا نیروهای انتظامی را به
شهادت برسانند و مقابله با ایجاد شرایطی که ما
را با چنین تهدیداتی روبهرو کند ،وظیفه تمام
نهادهای سیاسی و امنیتی چه اصالحطلب و چه
اصولگراست که تجربههای تاریخی خود را در
بزنگاههای تاریخی استفاده کنند .یادمان باشد
در اوایل دهه 50گزارشی از وضعیت اجتماعی و
فرهنگی و توسعه نامتوازن اجتماعی با همکاری
برخی تحلیلگران برجسته برای شاه ارسال شد و
بدون آنکه خوانده شود به بایگانی ساواک ارسال
شد و  7سال بعد همان صداهای شنیده نشده
درج شــده در یک تحلیل اجتماعی و سیاسی
باعث براندازی آن نظام سیاسی شد .به مقامات
امنیتی حق میدهیم که نگران نفوذ موساد در
صف تظاهرات باشد؛ اما وظیفه آنها میدانیم
که با موشکافی و دقتنظر هر اقدام ضدایرانی
را خنثی سازند.
اما آیا مقامات امنیتی گزارشــات منتشر شده
در مراکــز تحقیقاتی نزدیک به خــود را مرور
میکنند یا اینکــه آنها را به بایگانیهای خود
ارسال میکنند؟ فراموش نمیکنیم که موساد
و سیآیای در کمین ایران هستند ،نه تنها آنها
بلکه میت در ترکیه یا سرویسهای شیخهای
عربی هم برای ایران برنامه دارند .اما حوادث روی
داده در روزهای اخیر نشان میدهد که ما به یک
تجدیدنظر در اجرای امور کلی کشور نیاز داریم.
اینصدایخیابانباهمکاریاسرائیلبلندنشده
اســت؛ باید منصفانه به ماجرا نگاه کرد .صدای
اعتراض امروز با صدای ســرویسهای امنیتی
بیگانه یا صدای یک تجمع دولتی و تشریفاتی
متفاوت است.

در اظهارنظــری دیگر عباس ســلیمی نمین مدیر
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نیز از تالشهای
دشمنان میگوید« :امروز برخی تالش میکنند بر
این مطالبات مردم یکسری مطالبات سیاسی هم بار
کنند که البته بسیار ناشیانه عمل میکنند ».وی در
ادامه گفت« :میخواهند بگویند ملت ایران نسبت
به رویکردهای سیاســی و اعتقــادی ایران طغیان
کردند؛ اینکه یک حســینیه قدیمی در تهران را به
آتش میکشند به این دلیل است که میخواهد آن
را طغیان مردم نسبت به مسائل دینی نشان دهند و
کارکردی بیرونی دارد».
او با اشــاره به عــدم توســعهیافتگی اصولگرایان و
اصالحطلبان و بروز رفتارهای غیر اخالقی از سوی هر
دو جناح تاکید کرد« :وقتی نیروهای فعال سیاسی
که به تعالی ایــن مرز و بوم پایبند هســتند دچار
دلمردگی شوند طبیعی است نیروهایی که پایبندی
به منافع ملی ندارند پا به عرصه میگذارند».

واکنش دادستان تهران به اعتراضات چند روز گذشته:

تخریب اموال دولتی مستلزم مجازات سنگین است

ایسنا :دادستان تهران از دستگیری تعدادی افراد به دلیل حمله
به اماکن عمومی در پی برگزاری تجمعات اخیر خبر داد و گفت :در
مصاحبه با این زندانیان ،آنان اعالم کردند که دچار احساسات شده
و با توجه به جو ایجاد شده اقداماتی چون آتش زدن مسجد و اماکن
عمومی را عملی ساختهاند .اینکه مسجد یا حسینیه را که نه نگهبان
دارد و نه حفاظ؛ آن هم در ساعات نیمه شب آتش بزنند؛ یا به افراد
ی حمله کنند ،کامال موید دخالت عوامل بیگانه در این وقایع
بسیج 
و مجرمانه بودن آن است.
جعفری دولتآبادی در بیســت و دومین جلسه شورای معاونان
دادسرای تهران اقداماتی چون فراخوان به شورش و تخریب اموال
دولتی را جرم و مستلزم مجازات سنگین دانست و از قضات خواست
با آمادگی کامل و با همکاری پلیس نسبت به تعقیب قضائی عوامل
اصلی اقدام کنند.
وی از درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعقیب فردی خبر داد
که در خارج از کشور مردم را به اقدامات تروریستی ،آتش زدن اموال
عمومی و مانند آن تحریک کردهاست.
دادستان تهران افزود :این درخواست مســتند به قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم به عمل آمده و امیدواریم پلیس بینالملل در
اسرع وقت اقدام کند.
وی با اشاره به حوادث و تجمعات چند روز اخیر در تهران و برخی
نقاط کشــور ،اظهار کرد :پس از انقالب اسالمی در برخی مقاطع

زمانی دشــمن تالش کرده با سوار شدن بر موج مشکالت به نظام
اسالمی ضربه وارد کند ،اما مردم ما همواره در بزنگاهها نقش تاریخی
خود را ایفا کرده و طرحهای دشمن را ناکام گذاشتهاند.
وی به عنوان نمونه به حوادث ســال  1388اینگونه اشــاره کرد:
دشــمن به بهانــه تقلب در انتخابــات تحرکاتــی را دامن زد که
خاتمهبخش آن حماســه مردمی نهم دی بود و امروز هم به بهانه
مشکالت اقتصادی قصد بهرهبرداری دارد.
تالش آمریکا برای سوار شدن بر موج برخی نارضایتیها

دادستان تهران با اشاره به حوادث سال  1388که در آن زمان تهران
به عنوان مرکز اغتشاشات انتخاب شده بود ،در تحلیل وقایع چند
روز اخیر گفت :در حال حاضر دشمن به عکس عمل کرده و از نقاط
پیرامونی شروع کرده است.
وی در تبیین انتســاب این تحرکات به دشمنان نظام ،با اشاره به
توئیتر ترامپ ،بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ،حمایت
ســلطنتطلبان و گروهک منافقین از تحرکات اخیر ،تاکید کرد:
آمریکا به لحاظ شکست در منطقه خاورمیانه و ناکامی گروههای
تکفیری سعی دارد با سوار شدن بر موج برخی نارضایتیها ،شکست
خود را جبران کند.
ضرورت تفکیک اعتراض به مشکالت اقتصادی و تظاهرات

ساختارشکنانه

وی در تفکیــک اعتــراض به مشــکالت اقتصــادی و تظاهرات
ساختارشــکنانه اخیر گفت :مردمی که هزاران شهید نثار انقالب
کردهاند تا نظام اســامی شــکل گیرد ،هرگز به دوران جاهلیت
پهلوی باز نمیگردند و اینکه اعتــراض به گرانی برخی کاالها و یا
سیاستهایاقتصادیدولت،بهاقداماتساختارشکنانهتبدیلشده
موید آن است که آمریکا پشت پرده این تحرکات است.
وی تاکید کرد :دشــمن از تحرکات و اقدامات ســوء خود دست

برنخواهد داشــت و تــاش میکند بر موج اختالفــات داخلی و
مشکالت اقتصادی سوارشود.وی با اشاره به آشوبهای قومیتی که
در اوایل پیروزی انقالب اسالمی در برخی استانها مانند خوزستان،
کردســتان و ترکمن صحرا به آن دامن زده شد و همچنین برخی
اعتراضات به مشــکالت اقتصادی در دهه  ،80اظهار کرد :دشمن
سعی میکند تحرکاتی را انجام دهد ،اما به نتیجه نمیرسد؛ چرا که
مردم کامال هوشیار بوده و مرز میان اغتشاش با انتقاد از مسئوالن
را تشخیص میدهند .لذا اینکه از دل برخی اعتراضات ،شعارهای
ساختارشکن درآید و اموال عمومی تخریب شود ،موید آن است که
عامالن اینگون ه اقدامات از جنس مردم نیستند.
وی از قضات دادســرای تهران و به ویژه دادســرای شهید مقدس
خواست قاطعانه و ســریع به جرایم افراد دستگیر شده رسیدگی
کنند .وی همچنین افزود :این که ترامپ شخصا به منطقه میآید،
رقص شمشیر انجام میدهد یا اعالم میکند که با اسرائیل در مورد
ایران به توافق رسیدهاست ،باید منتظر چنین حوادثی باشیم.
دادستان تهران با اشاره به آثار سوء چنین تحرکاتی شامل ناامنی،
فرار سرمایهها و ایجاد نگرانی برای مردم ،با اشاره به تجربههای چند
ســال اخیر اظهار کرد :هر چند سال یک بار چنین برنامههایی از
سوی دشمن اجرا میشود .تحرکات ضد امنیتی ،آتش زدن مراکز
دولتی ،تحریق و تخریب اموال عمومی در زمره جرایم عادی نیست؛
لذا برخورد قاطع و سریع دستگاه قضائی ضروری است.

