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همرزم شهيد حججي  را  
در وطن  شهيد کردند

شهيد سجاد شاه سنايي مدافع حرم و همرزم شهيد حججي با 
تير مستقيم مزدوران غرب و سعودي اين بار نه در حرم كه در 
حريم و وطن خود به شهادت رسيد. اغتشاشگران كه با اسلحه 
شكاري وارد تجمعات مردمي در كهريزسنگ نجف آباد شده 
بودند، س��جاد را كه پدر دو فرزند 2 و 5 ساله است، به همراه 
چند پاسدار ديگر از نيروهاي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي هدف گرفتند كه سجاد شاه سنايي به شهادت رسيد و 

چند نفر ديگر زخمي شدند. 
ديروز رئيس جمهور كش��ورمان گف��ت كه امري��كا و مزدوران 
عرب منطقه اي اش از پيش��رفت هاي ايران در سال هاي اخير و 
پيروزي هاي سياسي و نظامي ما در منطقه و وحدت ملي ايرانيان 
و انتخابات باشكوه ايران و نيز از همه موفقيت هاي ايران اسالمي در 
سال هاي اخير عصباني شده اند و اين عصبانيت خود را مي خواهند 
به گونه اي تالفي كنند كه اين بار اين كار را با هدايت اغتشاشگران 

و اخاللگران در امنيت عمومي روزهاي اخير انجام دادند.
در ناآرامي هاي روزهاي اخير، اغتشاشگران فقط در چند شهر 
دست به اسلحه بردند و به سمت مردم و نيروهاي نظامي شليك 
كردند. در يك ش��هر نيز با به دس��ت گرفتن كنترل خودروي 
آتش نشاني و رها كردن آن به سمت خودروي پرايد، سرنشينان 
آن را كه يك پدر و پس��ر بودند، مظلومانه كش��تند.  خون اين 
شهروندان ايراني به دست كس��اني به زمين مي ريزد كه رفتار  
اغتشاشگرانه آنها با اشتهاي فراوان در شبكه هاي العربيه سعودي 
و شبكه ملكه انگلستان با تصاوير و گزارش هاي مشابه كه دروغ 
و اغراق دو ركن اصلي آن است، پوش��ش خبري داده مي شود. 
شبكه ملكه )بي بي س��ي( در همين مورد خودروي آتش نشاني 
بدون اشاره به ربودن خودرو به دس��ت اغتشاشگران و خالص 
كردن دنده آن روي پل، گزارش كرد كه »چند نفر هم در برخورد 

خودروي آتش نشاني با يك پرايد كشته شدند)!(«
رهبر انقالب ديروز فرمودند كه »دش��منان با پول، س��الح و 
سياست خود عليه ملت ايران هم پيمان شده اند. « هم پيماني 
بي بي س��ي با العربي��ه و توئيت ه��اي ترامپ و ش��بكه هاي 

صهيونيستي، نماد همين هم پيماني است. 
براي وهابيون س��عودي، دش��مني با ملت اي��ران يك تجربه 
چند ده ساله و براي صهيونيست ها تجربه اي طوالني تر و براي 
امريكايي ها، تجربه اي يكصد ساله است اما براي خبرنگاران، 
مجريان و كارشناسان ايراني بي بي سي كه در همين سال هاي 
اخير جيره خوار ملكه انگليس شده اند، ننگي است كه تا ابد از 

دامان به لجن كشيده آنها پاك نخواهد شد. 

ویژگی های اختصاصي 
اغتشاشات اخير

اغتشاش��ات اخي��ر در برخ��ي 
ش��هرهاي كش��ور در نوع خود 
تجربه جدي��دي را مقابل مردم 
و حاكمي��ت ق��رار مي دهد كه 
مي تواند به تجربه هاي اندوخته 
قبلي حاكميت بيفزايد و درس ها 
و نگرش هاي متفاوت و جديدي 
را ارائه نمايد. تمايز و تفاوت هاي 
آن با همه شورش ها، اعتراض ها و 
اغتشاشات بعد از انقالب متفاوت 
است، اگرچه ممكن است در بعد روش و نحوه مواجهه بيگانگان 

با موارد پيشين اشتراكاتي داشته باشد.  
1- اولين و مهم ترين ويژگي اين است كه اصالح طلبان برخالف 
1378 و 1388 پش��ت آن نيس��تند، محدود ب��ودن جمعيت 
حاضر در اغتشاشات خصوصاً در تهران و بي سر بودن آن از اين 
زاويه قابل تأمل است. اگرچه برخي دستگيرشدگان از اعضاي 
ستادهاي روحاني بوده اند اما اصالح طلبان پشت آنان نيستند اما 
چون بين مخالفان نظام و بخشي از اصالح طلبان مرز مشخصی 
وجود ندارد، اين عناص��ر دوگانه عمل مي نماين��د و با نگرش 
بين االذهانی بين درون و بيرون حاكميت رفت و برگشت دارند. 
2- ويژگي دوم نداشتن مطالبه مشخص است. اگر چه ذهنيت 
حاكميت و نخبگان به سمت مسائل معيشتي مي رود اما به جز 
روز اول، مطالبه معيشت در هيچ شهري به گوش نمي رسد، به 
همين دليل دولت نيز نمي تواند براي پاسخ به مطالبات جواب 

روشن و پايان دهنده اي ارائه كند. 
3- تأثير شبكه هاي اجتماعي موبايلي در تحريك حاضران در 
اين اغتشاشات تجربه جديدي است. در يك بررسي، 60درصد 
تهراني ها و 54 درصد شهرس��تاني هاي حاض��ر در تجمعات، 
كانال هاي ضدانقالب به خصوص آمدنيوز را منشأ و محرك خود 
دانسته اند. تحريك جمعي و دوطرفه بودن اين رسانه ها تجربه 

جديدي است كه در ادوار قبلي نبود. 
4- ش��روع حركت از پيرام��ون به مركز خصل��ت ديگر اين 
اغتشاشات است. معموالً موج اجتماعي از پايتخت سرازير 
مي شود اما اين دفعه از شهرس��تان ها و خصوصاً شهرهاي 
كوچك شروع شده كه مي توان داليلي براي آن ذكر نمود. 
اگر آن را برنامه ريزي شده بدانيم مي توان داليلي، همچون 
محدوديت هاي پليس محلي در برخورد ضعيف در مديريت 
كنترل بحران در شهرستان ها و تحريك پذيري به دليل ضعف 
در پختگي سياس��ي را برای آن برشمرد اما اگر علت پايه اي 
آن را معيشت و اش��تغال بدانيم ش��روع آن از شهرستان ها 

طبيعي تر به نظر مي رسد. 
5- گسترش منطقه اي و عدم گسترش ملي آن نيز تجربه 
جديدي اس��ت كه بايد م��ورد مطالعه قرار گي��رد. چرايی 
آرامش نسبي در مناطق سني نش��ين، استان هاي بزرگي 
مثل فارس، آذربايجان ش��رقي، شهرستان هاي كرمان و... 
قابل تحليل اس��ت و تمركز اصلي ش��ورش در استان هاي 
لرستان و اصفهان حتماً داليل جامعه شناختي، فرهنگي و 

قومي دارد كه بايد مطالعه شود. 
6- قضاياي مسئله آفرين تاريخي در برخي شهرستان ها نمي تواند 
بر مسائل اخير تأثير نداشته باشد. در برخي از شهرستان هاي 
لرستان سابقه فعاليت هاي گروهك ها در دهه اول انقالب زبان زد 
است. از سوي ديگر شهرهاي خمينی  شهر، نجف آباد و فالورجان 
جزو اولين شهرها در تعداد شهداي دفاع مقدس هستند و از نظر 
مذهبي نيز سرآمدند. اما دو نكته را در تحليل وضعيت اين شهرها 
نمي توان دخيل نكرد. اول اينكه رودخانه زاينده رود دقيقاً به اين 
شهرها كه مي رسد خشك مي شود و تأثير بسزايي روي شغل، 
كشاورزي و نهايتاً عصبانيت آنان دارد. دوم اينكه بقاياي فريزشده 
باند مهدي هاشمي و معدومان اين گروه در همين منطقه و از 
جمله شهر كوچك قهدريجان هس��تند. طبيعتاً آنان مترصد 
انتقام هستند و هر موقع فرصت را مغتنم بشمارند به ميدان وارد 
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دادستان کل کشور: ر  ها بودن فضای مجازی به ضرر کشور و خانواده   ها است
دادستان کل کشور  گف�ت: م�ردم بايد   جامعه
بدانند که ر  ها بودن فضای مجازی به ضرر کشور و 
خانواده   ها اس�ت و بايد س�اماندهی شود و اينكه 
برخ�ی تبلي�غ می کنن�د ک�ه ب�ا اس�تفاده از 
پيام رسان های داخلی اطالعات رصد می شود همه 
شايعاتی است که دشمن ايجاد کرده و قطعاً حريم 
خصوصی افراد از هرگونه تعرضی به لحاظ موازين 

شرعی و قانونی مصون است. 
حجت االس��الم منتظری با تأكيد ب��ر برخورد قاطع 
دس��تگاه قضا با اغتشاش��گران روز های اخير اظهار 
كرد: ش��أن و جايگاه مردم عزيز ما باالتر از اين است 
كه بخواهيم مطالبات به حق و قانون��ی آنها را با اين 
اغتشاش��ات پيوند دهيم و بايد اي��ن موضوعات را از 

هم جدا كرد. 
وی با اش��اره به اينكه ردپای جريانات ضد انقالب در 
اين اغتشاش��ات كاماًل مشخص اس��ت، بيان داشت: 
پش��ت پرده اين آش��وب   ها و اغتشاش��ات دشمنان 
قسم خورده ای هستند كه از ابتدای انقالب تا به امروز 
ضربه های فراوانی از نظام خورده اند و در هر مقطعی 
هم تصريح داشتند كه می خواهند از ملت بزرگ ايران 
و از انقالب و اين كشور انتقام بگيرند، بنابراين مردم 
عزيز ما قطعاً و مسلماً بصيرت الزم را دارند و تحليل 
صحيحی خواهند داشت و می دانند كه اين جريان، 
يك جريانی اس��ت كه كاماًل ريش��ه در خارج دارد و 

دشمنان توطئه می كنند. 
دادستان كل كشور تصريح كرد: دشمنان با دالر   هايی 
كه عربس��تان س��عودی هزينه كرده و گفته كه بايد 
آشوب را به داخل ايران بكش��انيم ، درصدد انتقام از 
ضربه   هايی كه خورده اند، هس��تند؛ اما مردم عزيز ما 
قطعاً اجازه نخواهند داد كه ضربه دشمن كينه توزی 
كه چهار دهه به دنبال انتقام اس��ت، بخواهد اثرگذار 

باشد. 
حجت االسالم منتظری با اش��اره به اهميت امنيت 
جامعه آن را بزرگ ترين س��رمايه هر كشور دانست و 
افزود: هر نوع كار اقتصادی و فعاليتی كه به نفع جامعه 
است، اگر بخواهيم در همه عرصه   ها و بخش   ها انجام 
دهيم، مستلزم داشتن امنيت است و مردم عزيز ما در 

برخی از شهر   هايی كه ش��اهد جريانات و اغتشاشات 
بودند می دانن��د و می بينند كه ناامن��ی چقدر برای 
مردم ناگوار اس��ت، بنابراين با تالش مسئوالن و در 
صحنه بودن مردم، بايد امنيت از هر جهت مورد توجه 
قرار گيرد.  وی با بيان اينكه حضور مردم در صحنه و 
هوشياری آنها در ايجاد و گسترش امنيت نقش مهم 
و اثرگذاری دارد، گفت: مردم باي��د بدانند كه ايجاد 

امنيت بدون حضور آنها در صحنه امكان ندارد. 
حجت االسالم منتظری تأكيد كرد: عناصر اطالعاتی، 
امنيت��ی و انتظامی قطعاً و مس��لماً ب��ا حضور مردم 

می توانند امنيت مورد نياز را تأمين كنند. 
دادستان كل كشور افزود: انتظار اين است كه مردم 
عزيز ما و آن ملتی كه اين انق��الب را به وجود آورده 
و هميش��ه هم در طول اين قريب به سال در صحنه 
بوده و هست، خودشان در ايجاد و گسترش امنيت، 
همكاری و هم افزاي��ی الزم را با مس��ئوالن امنيتی، 

انتظامی و قضايی داشته باشند. 
وی ادامه داد: هر فرد ايرانی وقتی می بيند يك چنين 
حوادثی در حال رخ دادن اس��ت بايد اطالعات مورد 
نياز را به مس��ئوالن امنيتی بدهد و در اولين فرصت 
مسائل را در مورد هر حادثه ای كه در نطفه دارد منعقد 
می شود در اختيار مس��ئوالن اطالعاتی و امنيتی و 
انتظامی قرار دهند كه اين اقدام در پيشگيری بسيار 

موثر است. 
حجت االسالم منتظری خاطرنشان كرد: وقتی چنين 
حوادثی اتفاق می افتد، ب��ه هرحال عده ای درصحنه 
اغتشاشگرانی هستند كه به جان مردم، مال مردم و 

اموال عمومی هيچ ترحمی ندارند. 
وی افزود: در طول اين چن��د روز حوادثی كه رخ داد 
نش��ان داد كه اينها جز ايجاد ناامنی و اغتشاش هيچ 
هدفی ندارند و بايد بدانند كه دستگاه های امنيتی و 

قضايی شوخی با كسی ندارند. 
حجت االسالم منتظری به كسانی كه در جامعه ناامنی 
ايجاد می كنند هشدار داد كه به صورت قاطع با آنها 

برخورد خواهد شد. 
وی ادامه داد: دادستان   ها در سراسر كشور به صورت 
شبانه روز در صحنه حضور داشته و مراقبت های الزم 
را انجام می دهند، با دستگاه های امنيتی و انتظامی 

همكاری الزم را خواهند داشت و ما از آنها انتظار داريم 
همانگونه كه تاكنون هم چنين بوده، بيش از گذشته 

مراقبت های الزم را داشته باشند. 
دادستان كل كش��ور افزود: پرونده   هايی كه تشكيل 
می شود به دادگاه خواهد رفت و طبق مقررات قانونی 
رسيدگی خواهد شد اما آش��وبگران و عوامل پشت 
پرده آنها بايد بدانند كه نه دستگاه قضايی و نه دستگاه 
امنيتی و نه دستگاه اطالعاتی در ارتباط با اين مسئله 

كوتاه نخواهند آمد. 
منتظری با تأكيد بر اينكه اي��ن حوادث برای ما يك 
هشدار است، بيان داشت: مسئوالن در هر رده ای اعم 
از اجرايی، قضايی و تقنينی بايد بيشتر به مردم توجه 
كنند و واقعاً اين مردم هس��تند كه س��رمايه گذاری 
كرده، هزين��ه پرداختند و ش��هدای فراوانی تقديم 

نمودند تا نظام روی كار آمده است. 
دادس��تان كل كش��ور ابراز اميدواری ك��رد كه اين 
حركت   ه��ا تبلوری باش��د برای همه مس��ئوالن كه 
مراقبت بيشتری كرده، به وظايف و تكاليفشان بيشتر 

اهتمام داشته باشند. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه آماری از تعداد 
دستگيرشدگان داريد يا خير، گفت: دستگيرشدگان 
دو دسته هس��تند، يك عده كس��انی هستند كه در 
صحنه دس��تگير   می ش��دند كه خيلی عوامل اصلی 
و تأثيرگذار در اغتشاش��ات نبودن��د و فريب برخی 
تبليغات را خورده اند كه با تذكری كه داده می ش��ود 
چنانچه مرتكب جرمی نشده باش��ند قطعاً برخورد 

قضايی آنچنان با آنها نخواهد شد. 
دادستان كل كشور تصريح كرد: اما آنهايی كه مرتكب 

جرم می ش��وند و اقدام به تخريب می كنند و آسيب 
به مردم می رسانند قطعاً دس��تگاه قضايی و امنيتی 

اطالعاتی با آنها برخورد شديد خواهد كرد. 
وی با بيان اينكه كاماًل دم خروس آشكار و مشخص 
شده كه ريشه اين جريانات در سيا و موساد است كه 
اين اغتشاش��ات را هدايت كردند، گفت: يك مشت 
الش��خور به دنبال اين بودند كه يك حوادثی اتفاق 
افتد تا آنها بتوانتد از اين الشه تعفن اغتشاش استفاده 
كنند كه البته خوشبختانه دستگاه های اطالعاتی و 

امنيتی ما كاماًل اطالعات الزم را در اختيار دارند. 
وی در پاي��ان رابط��ه با فض��ای مج��ازی و ضرورت 
ساماندهی آن نيز گفت: مردم عزيز ما بايد بدانند كه 
ر  ها بودن فضای مجازی و در اختيار بودن اين فضا در 
دست دشمن، برای همه عرصه های زندگی ما مضر 
اس��ت همانگونه كه در اين جريانات اخير ديده شد 
كه اينها چه شرارت   هايی دارند و به هيچ چيز ترحم 
نمی كنند، لذا تصور نشود كه مسئوالن به دنبال اين 
هس��تند كه اين فناوری روز از مردم سلب شود بلكه 

بايد نظارت و كنترل شود. 
حجت االسالم منتظری افزود: مردم ديدند كه اگر فضا 
باز باشد اينها چه كار   هايی می كنند و رسماً در فضای 
مجازی به كار بردن و ساختن اسلحه و مواد آتش زا را 
به مردم آموزش دادند و كار   هايی كردند كه كه با عقل 

و منطق سازش ندارد. 
دادستان كل كشور خاطرنش��ان كرد: اگر چنانچه از 
سال های قبل در اجرای فرمايش مقام معظم رهبری 
ش��بكه های ملی خودم��ان را راه ان��دازی و تقويت 
كرده بوديم، امروز نيازمند اي��ن نبوديم كه از طريق 
شبكه های خارجی كه اطالعات را به خارج از كشور 

منتقل می كنند، استفاده كنيم. 
وی در پايان خطاب به مردم عزيز كش��ورمان يادآور 
ش��د: مردم بايد بدانند كه ر  ها بودن اين فضا به ضرر 
كشور و خانواده   ها است و بايد ساماندهی شود و اينكه 
برخی تبليغ می كنند كه با استفاده از پيام رسان های 
داخلی اطالعات رصد می ش��ود همه شايعاتی است 
كه دشمن ايجاد كرده و قطعاً حريم خصوصی افراد 
از هر گونه تعرضی به لحاظ موازين ش��رعی و قانونی 

مصون است. 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سال نوزدهم- شماره 5276 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

تحريم هاي جديد با رمز اغتشاش

    در قضاياي چند روز اخير، دشمنان ايران با ابزارهاي گوناگوِن در اختيارشان از جمله پول، 
سالح، سياست و دستگاه امنيتي هم پيمان شدند تا براي نظام اسالمي مشكل ايجاد كنند. 
من در خصوص اين قضايا حرف هايي دارم و در وقت آن با مردم عزيزمان سخن خواهم گفت

    ملت ايران تا ابد مديون شهيدان عزيزي است كه دل از خانه و خانواده خود كندند و در 
مقابل دشمن خبيثي سينه سپر كردند كه مورد حمايت غرب و شرق و ارتجاع منطقه بود. 
ارزش كار پدران و مادران شهدا و شجاعت و فداكاري آنان كمتر از جوانان شهيدشان نيست

رهبر معظم انقالب در ديدار خانواده هاي شهدا با اشاره به حوادث اخير: 

معاون وزير خارجه امريكا: ما در حال بررسی تنوعی از گزينه    ها از قبيل تحريم    ها عليه ايران هستيم

دشمنانباپولوسالحوسياستخودعليهايرانهمپيمانشدهاند

صفحه15

صفحه2

امروز و فردا در سراسر کشور برگزار مي شود

شمخانی: پاسخی غيرمنتظره 
به دخالت و تحريک غرب و سعودی می  دهيم

راهپيمايي انزجار
 از اخاللگران
  نظم عمومي 

صفحات 2 و 5

ويژه هاي جوان  

 حمله تخم مرغی به وزيری با 21 مشاور
 زيباکالم طرفدار بنزين 2600 تومانی

 رونمايی »من و تو« 
صفحه 2    از دومين معجزه در ايذه!

باشگاهداري دولت 
خالف قانون است

6

گفت وگوي »جوان« با رئيس کميسيون اقتصادي 
مجلس درباره هزينه دولت در ورزش حرفه اي

  محمدرضا پورابراهيمي : دولت ها چه دولت فعلي و چه 
دولت قبلي اگر چه مي گويند مايل به واگذاري هستيم اما 
با توجه به وجود يك ظرفيت سنگين سياسي پشت اين 
باش��گاه ها عماًل دولت تمايلي به واگذاري ندارد. اين در 
حالي است كه متقاضي هم براي خريد دو باشگاه استقالل 

و پرسپوليس وجود دارد و آنها حاضرند هزينه كنند
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مزدوران غرب و سعودي پريشب در كهريزسنگ نجف آباد با شليك مستقيم از تفنگ شكاري، پاسدار سجاد شاه سنايي  را  كه مدافع حرم و همرزم شهيد حججي و پدر 
دو كودك 2 و 5 ساله بود، به شهادت رساندند. شبكه العربيه سعودي، شبكه ملكه انگلستان و شبكه هاي صهيونيستي با تصاوير مشابه و گزارش هايي با دو محور دروغ و 

اغراق در پوشش اين جنايت ها هم پيمان شده اند.


