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تخصصساالريدرمياناصالحطلبان
جایگاهيندارد

فاطمه دانش��ور كه عضو اصالح طلب ش��وراي ش��هر قبلي 
پايتخت بود، معتقد است نه تنها حس��ن روحاني در دولت 
از نيروهاي متخصص استفاده نكرده است، بلكه كاًل اصالح 
طلبان منش تخصص ساالري ندارند. او در مصاحبه با روزنامه 
آرمان مي گويد: »آقاي روحاني بر خالف انتظار از نيروهاي 
متخصص استفاده نكرد. نه تنها در دولت بلكه در شهرداري 
و ش��وراي ش��هر هم از نيروهاي متخصص اس��تفاده نشد. 
حتي در روش و منش ش��وراي سياستگذاري اصالح طلبان 

تخصص ساالري جايگاهي ندارد. «
دانش��ور در مورد آش��وب هاي دي ماه هم مي گويد: »امروز 
مردم شرايط بسيار سختي را به ويژه از منظر اقتصادي تحمل 
مي كنند. از سوي ديگر مسئوالني روي كار آمدند كه از نظر 
تخصصي چندان قوي نيستند. در نهايت مردم نگران اند كه به 
دولت يا شرايطي در كشور اميدوار باشند اما در نهايت تغيير 

محسوسي در وضعيت اقتصادي به وجود نيايد.«
پيش از اين فاطمه دانشور، صراحتاً از ليست فروشي اصالح 
طلبان در انتخابات شوراي ش��هر گفته بود و اينكه شوراي 
سياستگذاري اصالح طلبان پيش��نهاد داده كه او ۲ ميليارد 
تومان براي گنجاندن نامش در ليست اصالح طلبان پرداخت 

كند. پس از آن بود كه روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد خبر اين 
ليست فروشي را تأييد كرد و حتي از نقش كليدي غالمحسين 
كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران در اين خصوص نوشت.

تقدمحقوقدراویش   
برشهدایانتظامی!

 س��ايت جهان نيوز در مطلبي به انتقاد از دلس��وزي دو تن 
از نمايندگان مجلس براي آش��وبگران اغتش��اش پاسداران 
پرداخ��ت. در اين مطل��ب آمده اس��ت كه »نگران��ي براي 
بازداشت شدگان« تيتري است كه روزنامه شرق از گفت وگوي 
با جعفرزاده ايمن آبادي- نماينده پرحاشيه مجلس- انتخاب 
كرده اس��ت. اين نماينده مجلس كه ظاهراً جنايات خيابان 
پاسداران براي وي چندان جدي نبوده، گفته است: »اخباري 
كه داريم اين است كه برخي از آنها بعد از بازداشت مثل آن 
راننده اتوبوس مورد ضرب وش��تم قرار گرفته ان��د. اين كار، 
كاري خالف است. همان طور كه ما مي گوييم كار درويشان و 

آشوبگران خالف است، اين هم خالف است. «
محمدجواد فتحي، نماينده فراكسيون اميد مجلس نيز گفته 
اس��ت: »آنچه در فيلم پخش ش��ده از متهم دستگيرشده بر 
تخت بيمارستان مش��اهده مي شود، حكايت از ضرب وجرح 
شديد وي مي نمايد كه اگر از س��وي ضابطان صورت گرفته 

باشد، دادستان محترم بايد نسبت به تعقيب مأموران متخلف 
اقدام كند و اگر از سوي مردم عصباني تحقق يافته باشد، بايد 
مأموراني كه قدرت ممانعت داش��ته و اقدام نكرده اند مورد 

بازخواست قرار گيرند. «
جهان نيوز مي نويسد: »وقتي تعداد اظهاراتمان درباره حقوق 
دراويش  بيش از جنايات آنها باش��د و تأكيدمان بر برخورد 
با چند مأمور انتظامي – درصورت تخلف ش��خصي- بيش 
از درخواس��ت قاطع براي برخورد با ناامن كنندگان امنيت 
مردم باشد، حتماً جايي از كار مي لنگد. گرچه اين نوع مواضع 
بخشي از حقايق و واقعيت هاي خيابان پاسداران نيز مي تواند 
باش��د – هرچند ميزان صحت ادعاهاي مطرح شده نياز به 
بررسي دقيق دارد و اينكه متهمان در حال درگيري و تدارك 
جنايت تازه براي قتل عام مردم و مأموران انتظامي و امنيتي 
مورد آس��يب قرار گرفته اند يا پس از بازداشت دچار آسيب 
شده اند - ولي برجسته كردن اين مسائل آنهم بيش از اصل 

جنايات جاي تأمل دارد.«
نكته اي كه در سخنان اين نمايندگان ديده نمي شود وصف 
شرايط دستگيري متهمان، حين آش��وب و فرار و تعرض به 
خانه هاي مردم اس��ت يا اينكه راننده اتوبوس قاتل سه نفر 
است و نبايد مي گذاشتند موفق به فرار شود يا حمله ديگري 

را انجام دهد. 

توطئه به نام دراويش،   اقتدار پليس
 و غفلت هايي كه شد

چهره خشونت، بار ديگر رخ نماياند و با طراحي توطئه اي ديگر درست در 
زماني كه هنوز زخم هاي فتنه دي ماه 96 التيام نيافته بود، بر خالف نگاه 
برخي مسئوالن كه گروهي به ظاهر درويش پيشه را مردماني معتدل و 
آرام و چه بسا نجيب معرفي مي كردند، در بستر اقدامات همين جماعت 
به ظاهر آرام، توطئه اي ديگر شكل گرفت و ضمن تخريب چهره امنيت 
نظام، جان چهار تن از سربازان برقراري امنيت را آن هم در پايتخت و با 
خشن ترين رفتار گرفت و شهادت را براي آنان به ارمغان آورد، هر چند 

اين شقاوت دور از هرگونه انتظاري بود. 
آنچه در خيابان پاسداران تهران رخ داد، نه يك حادثه، بلكه يك توطئه 
كاماًل هدفمند و سازمان دهي شده بود، توطئه اي كه از بستر آن، جرياني 
ش��كل بگيرد و به حركت درآيد تا ش��ايد بتواند فضاي فروكش كرده و 
شكست خورده اي كه در دي ماه امسال توسط ضدانقالب چهره 83 شهر 
كشور را آلوده  كرده بود، بار ديگر مخدوش كرده و شعله اي را برافروزد. 
شاهد اين ادعا، دست به كار شدن رسانه ها و شبكه هاي خبري دشمن 
همچون بي بي سي، من وتو و دهها شبكه خبري بيگانه بود كه از همان 
آغازين ساعات تجمع، با برگزاري ميز گرد و مصاحبه و دريافت تصاوير 
از تجمعات اندك غيرقانوني و ساختارشكنانه آنها فعال بودند. هرچند 
نيروي انتظامي در كمترين زمان پس از دستور مقابله و جمع كردن غائله 
خيابان پاسداران موفق عمل كرد ولي نبايد اين واقعيت را انكار كرد كه 
در همين 48 ساعت تشنج، مسئله امنيت آنهم در پايتخت كشوري كه 
مدعي هستيم در عمق ناامني منطقه از امن ترين پايتخت هاي كشورهاي 

منطقه است، دستخوش ناامني شد. 
به ندرت كسي پيدا مي ش��ود كه منكر مس��ئله امنيت، خواه در سطح 
فردي يا اجتماعي يا در شكل نهادينه آن يعني سطح ملي باشد، از اين 
رو مي توان گفت كه امنيت در جامعه بش��ري حالت محوري دارد، زيرا 
دولت ها بر پايه شرايطي كه تعيين كننده امنيت در سطوح مختلف باشد 
مي توانند اعمال قدرت كنند و بالعكس اگر نتوانند امنيت شهروندان و 
جامعه خود را برقرار كنند، طبيعي اس��ت كه قادر نخواهند بود اعمال 
قدرت كرده و شهروندان را در انقياد قوانين و مقررات درآورند. با توجه به 
همين اهميت است كه مكرر معصومين )ع( دو نعمت سالمتي و امنيت 
را از بزرگ ترين نعمت ها برشمرده اند يا حتي نظريه پردازان غربي، امنيت 
را رهايي نسبي از تهديدات زيان بخش تعريف مي كنند. اگر بپذيريم كه 
اقدامات خشن و ساختارش��كنانه دراويش خيابان پاسداران و حاميان 
آنها، تعرض به حريم امنيت ش��هروندان و زير س��ؤال بردن نظامي بود 
كه وظيفه آن تأمين امنيت ش��هروندانش است، نمي توانيم از كنار اين 
اقدامات تخريب گرايانه به سهولت بگذريم و با برخي الفاظ دوپهلو و يكي 
به نعل و يكي به ميخ، گذشته و دراويش را انسان هاي وارسته، معتدل، 
معقول و بسياري الفاظ مثبت بدانيم چراكه در اين صورت جامعه را دچار 
تعارض كرده ايم، چرا كه هيچ گاه نمي ت��وان فرض كرد جماعتي با اين 
همه ويژگي هاي مثبت، مي توانند خش��ن ترين رفتارها را بروز داده و با 
كمال آرامش، جان دهها مأمور تأمين كننده امنيت و شهروندان جامعه 
را به خطر اندازند و اموال مردم را تخريب و هراس را بر آنان مس��تولي 
نمايند. امنيت اگر در معناي عيني آن فقدان تهديد نسبت به ارزش هاي 
كسب ش��ده يك جامعه و در معناي ذهني يعني فقدان هراس از اينكه 
ارزش هاي مزب��ور آن جامعه نبايد مورد حمله قرار گي��رد، با اين نگاه و 
تعريف، رفتار خشن و تهديدآميز دراويش فرقه تابنده خيابان پاسداران از 
كدام صيغه بوده است. در جايي كه مردم حتي انتظار هراس از ارزش هاي 
مادي و معنوي خود را ندارند، چگونه ممكن اس��ت جماعتي آن هم نه 
يك ساعت، بلكه دو روز مستقيماً ارزش هاي شهرونداني را تهديد كنند 
و فراتر از ايجاد هراس، اموال مادي آنها را تخريب، حافظان امنيت آنها را 
شهيد و ارزش هاي معنوي آنها را با سر دادن شعارهاي ساختارشكنانه 
مورد آماج قرار دهند. اكنون كه دولت تدبير و اميد آقاي روحاني با شعار 
استقرار حقوق شهروندي، فضاي جديد ذهني براي تأمين امنيت جار 
زده و در صدد فراهم كردن آن است، طبيعي است آشكارا عملكرد خويش 
و پرهيز از هر گونه سخنان دوپهلو، با عوامل امنيت زدا و ساختارشكن، 
آنگونه برخورد كند كه سزاوار حقوق شهروندي است. يادمان باشد حقوق 
شهروندي صرفاً بيان يكسري كليات و حرف هاي زيبا و حاشيه اي نيست 
كه در همايش ها و نوشته ها مطرح مي شود، بلكه حقوق شهروندي آن 
است كه اگر گروهي يا جماعتي تعرض به حقوق فردي، اجتماعي و ملي 
داشت، بي مالحظه و بدون اغماض زمينه هاي برخورد با عوامل متعرض 
به حقوق مردم فراهم شود. شايد سخن وزير كش��ور در همان ساعات 
اوليه شكل گيري اغتشاش خيابان پاسداران البته با رعايت اقتدار نظام 
مي توانست، بين محركين اصلي و جماعت اغتشاش گر با سلسله جنبان 
دراويش براي تفكيك مرز بين آنها مفيد واقع گردد ولي وقتي نظام با همه 
رفتارهاي صبورانه، با رفتارهاي خشن آن گروه مواجه مي شود و چهار 
شهيد را در كف خيابان به نظاره مي نشيند، طبيعي است ديگر سخن از 
اعتدال و اعتدال گرايي دراويش سخن نادرستي است. وقتي رئيس پليس 
پايتخت به صراحت مي گويد راننده اتوبوس مهاجم و عامل به شهادت 
رس��اندن بچه هاي ناجا مكرر در تردد ميان منزل رئيس فرقه گنابادي 
بوده است، ديگر سخن از نجابت، اعتدال و آرامش اين گروه سخن صوابي 
نخواهد بود. لذا از اين پس، نوع رفتارها بايد متفاوت باشد و در اين شرايط 

چند اقدام ضروري به نظر مي رسد:
1- دس��تگاه هاي امنيتي كشور الزم است س��ابقه فعاليت اين گروه از 
دراويش را بار ديگر بررسي كرده و عوامل صحنه گردان داخلي و محركين 
خارجي آنها را رصد كرده و عناصر شناخته شده آنها را دستگير و اقدامات 

گذشته و برنامه هاي آينده آنها را براي تنوير افكار عمومي اعالم كنند. 
۲- اين حادث��ه، تجربه تلخ ولي خوبي براي دس��تگاه هاي اطالعاتي و 
امنيتي كشور است تا از اين پس با اين سؤال مادري كه فرزند خود را از 
دست داده است مواجه نشوند كه چرا فرزندان ما را در قبال جماعتي 
كه مي ديديد با انواع سالح سرد به ميدان آمده اند، فرستاده ايد. درست 
اس��ت كه نظام در عين مظلوميت قصد دارد صداقت خود را نيز به رخ 
دش��منان بكش��اند  ولي وقتي در همه دنيا اين يك امر پذيرفته شده 
است كه نيروهاي ضد شورش با انواع س��الح هاي بازدارنده به ميدان 
مي آيند، چرا بايد نيروهاي ضدشورش، با دستان خالي با شورشگران و 
تخريب كنندگان اموال عمومي و جان مواجه شوند. طبيعي است در اين 
سياست نيز بايد تجديدنظر گردد تا شورشگران بدانند پليس و نيروهاي 

امنيتي در عين اقتدار كالمي، ابزار دفاعي نيز در اختيار دارند. 
3- گفتمان مشترك در بين مسئوالن يقيناً بهترين ابزار براي بازداشتن 
اغتشاشگران و محركين آنها خواهد بود. اگر قرار بر متانت و برخورد با 
صالبت و همراه با متانت است، اين ادبيات بايد در بين همه بخش هاي 
درگير آن مسئله امنيتي حاكم باشد. نمي توان پذيرفت رئيس جمهور از 
يك ادبيات، وزير كشور از ادبيات ديگر و دستگاه هاي امنيتي حاضر در 
صحنه از ادبيات ديگر استفاده كنند و انتظار داشته باشند آن حادثه يا 

رخداد تلخ در كمترين زمان جمع و موضوع فيصله داده شود. 
4- حوادثي كه در س��ال جاري ش��اهد آن بوديم نش��ان داد از لحاظ 
اطالع رساني، رسانه هاي داخلي نظام بسيار عقب تر از رسانه هاي دشمن 
هستند و عماًل همين عقب ماندگي باعث شده در حوزه عمليات رواني 

دست دشمن باز و دست  رسانه هاي نظام خالي باشد.
 از آنجا كه در آينده نيز اين دست حوادث احتمال بروز خواهد داشت، از 
هم اكنون بايد براي ساماندهي رسانه اي در داخل و نحوه اطالع رساني 
و انتشار اخبار درست و به موقع آن فكري اساسي كرد تا پيش از آنكه 
افكار عمومي متأثر از رسانه هاي دشمن، اقدام به انتشار اخبار نادرست 
در جامعه كنند، با يك سازماندهي درست خبري، اخبار صحيح را در 
اسرع وقت انتقال داد و افكار عمومي را از تنش هاي خبري و تشويش 

ذهني دور كرد. 

عضو كميسيون شوراها: 
راهكار حل مشكالت اقتصادي رفراندوم نيست

عض�و كميس�يون ش�وراها و ام�ور داخل�ي كش�ور در مجلس با 
تأكيد بر اينك�ه رفراندوم راهكار رفع مش�كالت دولت و كش�ور 
نيس�ت، گف�ت: مش�كالت اقتص�ادي، فس�اد و تبعيض ب�ا همه 
پرس�ي حل نمي ش�ود؛ دولت باي�د قانون اساس�ي را اج�را كند. 
محمدقس��يم عثماني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص 
رفراندوم گفت: رفراندوم در مجلس شوراي اسالمي بايد طرح شود، از سوي 
ديگر رئيس جمهور موضوع رفراندوم را مشخص نكرده است اما بايد بدانند 
كه مسائل پيش روي مردم با همه پرسي حل نخواهد شد. نماينده مردم 
بوكان در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: راهكار مشكالت اقتصادي، 
فساد و تبعيض رفراندوم نيست، در قانون اساسي و تمامي قوانين عادي 
ديگر داشتن شغل مناس��ب، تحصيالت رايگان و مبارزه با فساد تعيين 
تكليف ش��ده اس��ت، در رابطه با رفع تبعيض نيز اصل 19 قانون اساسي 
تكليف را مشخص كرده به نوعي كه بر برابري آحاد ملت تأكيد شده است. 
وي افزود: راهكار مسائل و مشكالت مردم در قانون اساسي پيش بيني شده 
اس��ت، بنابراين رفراندوم موضوعيت ندارد مگر آنكه با طرح آن به دنبال 
اهداف ديگر باشند. بنابراين در ش��رايط كنوني بهتر است دولت به جاي 
رفراندوم، قانون اساسي را اجرا كند. عضو كميسيون شوراها و امور داخلي 
كشور در مجلس يادآور شد: عدم اجراي قانون اساسي و ساير قوانين مشكل 
اصلي كشور است، دولت اگر پا پيش گذاشته و به اجراي آن بپردازد، همه 

مشكالت مردم حل و فصل خواهد شد. 

خطباي جمعه كشور خواستار شدند

سرلشكر باقري: اجازه نمي دهيم چنين نمايش هايي تكرار شود

برخورد قضايي با جنايتكاران خيابان پاسداران

امامان جمعه كشور در خطبه هاي نماز جمعه اين 
هفته با اشاره به حوادث اخير خيابان پاسداران 
تهران، از قوه قضائيه خواس�تند كه بدون هيچ 
مالحظه اي با مسببان اين حادثه برخورد كنند. 
خطيبان جمعه سراس��ر كش��ور افزودند: افرادي 
كه در اين حادثه در راس��تاي خواس��ته دش��من 
اقداماتي را انجام دادند، دل مؤمنين را شكس��تند 
و خانواده هايي را داغ��دار كردند و به اموال عمومي 
آسيب زدند بايد مجازات شوند. آنها تأكيد كردند: 
حرك��ت اوباش گونه عده اي در خيابان پاس��داران 
تهران، منجر به ش��هادت نيروهاي فداكار بسيج و 
نيروي انتظامي شد كه قوه قضائيه بايد بدون هيچ 
مالحظه اي، قاطعانه برخورد كند و آنان را به سزاي 
اعمال ننگين خود برساند. امامان جمعه با تأكيد بر 
ضرورت پاسداشت مقام شهداي نيروي انتظامي و 
بسيج اظهار كردند: ما بايد از نيروي انتظامي تشكر 
كنيم كه با برنامه ريزي و حفظ آرامش، اين غائله را 
جمع كرد. امام جمعه موق��ت تهران نيز با محكوم 
كردن اغتشاش ها و آشوب هاي خيابان پاسداران 
در روزهاي اخير، خواستار برخورد قاطعانه دستگاه 
قضايي با جنايتكاراني شد كه مرتكب قتل و تعرض 

به خانه ها، مغازه ها و ماشين هاي مردم شدند. 
در همين زمينه عب��اس جعفري دول��ت آبادي ، 
دادس��تان عموم��ي و انق��الب ته��ران از صدور 
كيفرخواس��ت در مورد عامل ش��هادت سه نفر از 
مأموران ناجا به اتهام قتل عمد خبر داد. به گفته وي 
با توجه به درخواست قصاص اولياي دم، نامبرده به 
زودي در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه خواهد 

شد.  به گزارش ايرنا، آيت اهلل محمدعلي موحدي 
كرماني در خطب��ه دوم نماز جمعه ته��ران اظهار 
داشت: از اقدامات سنجيده و عاقالنه نيروي انتظامي 
تشكر مي كنيم كه خوب عمل كردند و مدبرانه به 
اين اغتشاش خاتمه دادند. وي تأكيد كرد: از دستگاه 
قضايي مي خواهيم كه با اين جنايتكاران كه مرتكب 
قتل و تعرض به خانه ها، مغازه ها و ماشين هاي مردم 

شدند، به شدت و قاطعيت رفتار كند. 
امنيت مسئله اي نيس�ت كه بشود از آن 

گذشت
موحدي كرماني گفت: مس��ئله امنيت مسئله اي 
نيس��ت كه ب��ه س��ادگي بت��وان از آن گذش��ت 
ان شاء اهلل مردم شريف ما ش��اهد مجازات قاطعانه 
اين حريم ش��كنان خواهند ب��ود. وي همچنين با 
اش��اره به ديدار اخير رهبر معظم انق��الب با مردم 
آذربايجان شرقي در سالروز قيام تاريخي ۲9 بهمن 
1356 مردم تبريز گفت: مق��ام معظم رهبري در 
ديدار مردم انقالبي آذربايجان شرقي مطالب بسيار 
مهمي بيان فرمودند. مردم خوش��بختانه از صدا و 
سيما شنيده و اس��تفاده كرده اند. ان شاء اهلل همه 
به ويژه مس��ئوالن موفق به اجرا باش��ند. موحدي 
كرماني در ادامه با بيان اينك��ه حادثه مصيبت بار 
و دردآور هواپيماي مس��افربري تهران - ياس��وج 
كه به جان باختن تعدادي از هم ميهنان عزيزمان 
انجاميد قلوب همه را از اندوه و غم لبريز كرد، اظهار 
داشت: تأثرعميق و همدردي صميمانه خودمان را با 
خانواده هاي داغداران ابراز مي داريم و صبر جميل و 
اجر جزيل براي آنان و رحمت و غفران الهي را براي 

جانباختگان از خداوند مسئلت مي كنيم.  خطيب 
نماز جمعه تهران همچنين با اشاره به حادثه زلزله 
كرمانشاه گفت: در ارتباط با زلزله زدگان كرمانشاه 
ضمن تشكراز نيروهاي امدادي، هالل احمر، آتش 
نش��اني، س��پاه، ارتش و دولت، اما آنچه شنيده ام 
اين اس��ت كه بازعزيزان نياز به توجه بيشتر دارند، 
مخصوصاً كه به واسطه بارش شديد مشكالتي براي 
آنها به وجود آمده است. همچنين الزم است بودجه 
بيشتري در اختيارشان قرار گيرد تا بتوانند مسكني 
براي خود تهيه كنند. موحدي كرماني همچنين 
گفت: اول اسفند سال 64 سالروز شهادت محالتي 
نماينده امام در سپاه پاسداران بود. اين ياد را تكريم 
و تجليل مي كنيم و از خ��داي متعال مي خواهيم 
كه روح او را با ش��هداي كربال محشور كند. وي در 
پايان خطاب به امريكا به عن��وان جنايتكار بزرگ 
جهان و ايادي استكبار گفت: امريكا، صهيونيسم 
و عربستان سعودي در فكر ايجاد اجماع منطقه اي 
و بين المللي عليه ايران هستند. غافل از اينكه ايران 
اسالمي حامل نور خداست و خاموش شدني نيست. 
موحدي كرماني گفت: انقالب ايران يكي از مصاديق 
كلمه طيبه است و فرسنگ ها ريشه در اعماق زمين 
دارد و شاخه هايش به آسمان ها رفته و مرتب ميوه 
مي دهد. امريكا، خودت و ايادي ات عصباني شويد و 

از اين عصبانيت بميريد. 
اجازه نمي دهيم چنين نمايش هايي 

تكرار شود
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز در پيامي تأكيد 
كرد: مدافعان مقتدر حريم امنيت ملي اجازه تكرار 

نمايش هايي مانند آنچه در خيابان پاسداران رخ داد 
را نداده و با هر تهديدي عليه امنيت ش��هروندان با 

قاطعيت برخورد خواهند كرد. 
در پيام تسليت سردار سرلش��كر محمد باقري، 
در پي شهادت بسيجيان و س��ه تن از نيروهاي 
انتظام��ي آمده اس��ت: ش��هادت مظلومانه پنج 
ت��ن از نيروه��اي ارزش��مند و دالور انتظامي و 
بسيج در جنايت وحش��يانه جرثومه هاي فساد و 
تفاله هاي داعش��ي درويش نما را به محضر مقام 
معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، ملت شريف 
ايران، آحاد نيروهاي مقتدر ناجا و بسيج به ويژه 
خانواده ه��اي معزز و ش��هيدپرور آن��ان تبريك 
و تس��ليت عرض مي نمايم. بي ش��ك اين اقدام 
وحشيانه در ايام فاطميه و لحظاتي كه ملت ايران 
در ماتم و حيرت سانحه جانگداز سقوط هواپيماي 
مسافربري در ارتفاعات دنا و جان باختن جمعي از 
هموطنان عزيز به سر مي برد بيش از هر موضوعي 
بر تالش ش��يطاني جبهه دش��من ب��راي انتقام 
ازتحقير ناش��ي از پيروزي هاي جبهه مقاومت و 
حضور حماسي و تماشايي ايرانيان بصير و انقالبي 
و زمان شناس در راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه و نيز 
فعال ش��دن پروژه اجماع س��ازي بين دشمنان 
خارجي و داخلي انقالب با به كارگيري آشوبگران 
اجاره اي و پياده نظام هاي داخلي داللت و تأكيد 
دارد. باقري افزوده اس��ت: تأمين امنيت پايدار و 
آرامش فراگير ملي امروز كشورمان كه دشمنان 
خبيث و غّداره بند ملت ايران را به شّدت عصباني 
كرده و در صحنه جنايت آفريني اخير جان و مال 
و نواميس مردم را نيز م��ورد تهديد قرار داد، در 
شرايط پرآش��وب منطقه، نعمت عظيم و مزيت 
راهبردي منحصر به فرد جمهوري اسالمي بوده و 
به آساني به دست نيامده است كه جماعتي پليد 
و مزدور بخواهند با هدف ق��رار دادن آن موجب 
هراس و نگراني ش��هروندان عزيز در پايتخت  يا 
نقاط ديگر ميهن اسالمي ش��وند. با قدرداني از 
همت، درايت و دّقت عمل نيروي انتظامي و بسيج 
در مديريت اي��ن غائله كه با تقديم پنج ش��هيد 
گرانقدر، توطئه آش��وبگران و بدخواهان نظام و 
ملت ايران را ناكام گذاردن��د، اعالم مي كنيم: به 
فضل اله��ي، نيروهاي مس��لح و مدافعان مقتدر 
حري��م امنيت ملي - ب��ه ويژه ني��روي انتظامي 
شجاع و بس��يج فداكار و باصالبت - اجازه تكرار 
نمايش هاي��ي مانند آنچه در خيابان پاس��داران 
تهران پديد آمد را به آش��وبگران و قانون شكنان 
نداده و با هر پديده اي ك��ه بخواهد حريم امنيت 
ش��هروندان عزيز ايران زمين را م��ورد تهديد و 
خطر قرار دهد با قاطعيت برخورد خواهند كرد. 
با اداي احترام به روح بلند شهيدان عزيز نيروي 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بسيج 
مس��تضعفين، از درگاه خداوند متعال براي آنان 
رحمت واس��عه و مجاورت با حض��رت اباعبداهلل 
الحس��ين )ع( و براي خانواده هاي داغدارش��ان، 

آرامش و سكينه قلبي مسئلت مي نمايم. 

مراقب باشيم در زمين ترامپ بازی نكنيم
» اگر اين مسائل) نقض برجام از سوي امريكا( ادامه داشته باشد و ايران از 
برجام بهره مند نشود، واقعيت اين است كه ايران از آن خارج خواهد شد.« 
عبارت گفته شده از س��وي عباس عراقچي، جديدترين واكنش دستگاه 

ديپلماسي پس از 33ماه نقض برجام از سوي امريكايي هاست. 
بحث خروج ايران از برجام در حالي نخستين بار ازسوي يكي از مقامات ارشد 
وزارت خارجه عنوان مي شود كه پرسش هاي مهمي را با خود به همراه دارد، 
از جمله اينكه به فرض آنكه ايران از برجام خارج شود آيا »منافع و اهداف 
بر زمين مانده ايران در برجام« احيا مي شود يا آنكه تنها يك بازي در پازل 
ترامپ و موجب افزايش هزينه هاي حقوقي و بين المللي در دوران پسا برجام 

براي ايران بايد تفسير شود؟
موضع جديد عراقچي كمك به منافع ملي است يا تضييع فراخ تر حقوق 

ملي ايرانيان؟
دولت تاكنون سخن از خروج ايران از برجام به ميان نياورده و در هنگامه اي 
چنين مسئله اي طرح مي شود كه دونالد ترامپ ضرب االجل 1۲0 روزه را با 
دو هدف، الف- تحميل مذاكرات موشكي و منطقه اي به ايران و ب- تحميل 
گزاره »خروج از برجام« به طرف ايراني معين كرده و تقارن امروز پرسشي 
مبني بر اينكه چه رابطه اي ميان ضرب االجل1۲0 روزه ترامپ و موضوع 

»خروج ايران از برجام« وجود دارد؟
پيش از پاسخ به اين پرسش ها بايد به برخي از نكات مستتر در موضع گيري 

جديد عراقچي نيز اشاره كرد. 
1- در حالي سياست دولت » تقليل نقض برجام «توسط امريكا به بدعهدي 
بوده كه عراقچي برخالف اين روند و به صورت صريح سخن از نقض برجام 
به ميان مي آورد: »امريكا فضاي بي اعتمادي در برجام ايجاد كرده كه براي 
ايران مسموم است... اظهارات رئيس جمهور امريكا به وضوح نقض برجام 
است«.  عراقچي در حالي از نقض غيرمشروط برجام توسط امريكا سخن 
به ميان مي آورد كه معناي مخالف اين اعتراف: »ناتواني تيم ايراني از احقاق 
حقوق تضييع شده ايران«و »ناكارآمد- ناقص بودن متن برجام حداقل در 
بعد چهارگانه حل و فصل اختالفات « جهت ايجاد تغيير رفتار در امريكا طي 
33ماه اخير مي باشد.  شاهد چنين ادعايي »عدم تغيير رفتار امريكايي ها 
جهت اجراي تعهدات « ، » اص��رار آنها به نقض برجام «، » گس��ترده تر 
شدن موارد نقض« و» بدون نتيجه بودن برگزاري 10 جلسه از كميسيون 

مشترك با حضور نمايندگان ايران و 1+5 « مي باشد. 
اعتراف عراقچي در انديشكده چتم هاوس انگليس به نقض مشهود و مستمر 
برجام توسط امريكا وسخن از خروج ايران از برجام نمايانگر استيصال دولت 
در برخورد با امريكاست، آن هم در شرايطي كه گزاره هاي ديگري در مقابل 

تيم ايراني قرار دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 
۲- دو هدف عمده ترامپ طي يك سال گذشته)كه شخص عراقچي و ساير 
مسئوالن ارشد دولت بارها به آن تاكيد كرده اند(، تحميل مذاكرات موشكي 
و منطقه اي به ايران و تحميل گزاره »خروج از برجام« به طرف ايراني بوده 
است.  موضع امروز عراقچي به معناي تن دادن به هدف دوم ترامپ و بازي 
در پازل رئيس جمهور امريكا است، به اين معنا كه اوباما – ترامپ تنها با چند 
گام از جمله » عدم اجراي تعهدات امريكا در برجام«، »تشديد تحريم هاي 
غيرهسته اي«، »نقض برجام«، »توسعه تهديدات ضد ايراني« و »باز داشتن 
تجار، سرمايه گذاران و بانك ها از ايجاد روابط اقتصادي-تجاري با ايران« 
توانستند ايران را وادار به خروج از برجام كنند ، آن هم در شرايطي كه چنين 

وضعيتي تنها هزينه ها را عليه ايران افزايش مي دهد. 
خروج ايران از برج��ام با توجه به اينك��ه امريكا خ��ود در جايگاه قاضي 
)الف- عضو دائمي ش��وراي امنيت و ب- اثرگ��ذار در تصميمات آژانس 
انرژي اتمي( در برجام است ضرورتي ندارد، چرا كه طرف ايراني مي تواند 
با »توقف«اجراي تعهدات خود تنها در بخش هايي از جمله سايت نطنز يا 
فردو ، امريكا را وادار به اجراي تعهدات و تغيير رفتار كند و نيازي به خروج 
از برجام وجود ندارد و تنها يك اقدام نمايشي است.  به معناي ديگر، طرح 
بحث خروج ايران از برجام با توجه به تفكرات حاكم بر دولتمردان، شعاري و 
غيرقابل باور است و در جايي ضرورت پيدا مي كند كه ايران برگ هاي قبلي 
)نظيرتوقف برخي از تعهدات (را عملياتي كرده و رفتار امريكا تغيير نكرده 
باشد و بعد از بي نتيجه بودن آن ، به برگ نهايي يا همان خروج متمايل 
شود.  جالب اينجاست كه بر اساس ش��واهد و قرائني كه از داخل و خارج 
استنباط مي ش��ود طرف ايراني در جهت هدف نخست امريكا )تحميل 
مذاكرات موشكي و منطقه اي به ايران( گام هايي برداشته است و مذاكرات 
محرمانه اي بين نمايندگان ايران و كشورهاي اروپايي براي تحقق شروط 

چهارگانه ترامپ برگزار شده است. 
سخن از خروج ايران از برجام نه تنها تامين كننده منافع ملي و حقوق از 
دست رفته در برجام نيست بلكه تامين خواسته امريكا است و اين معنا را 
براي امريكايي ها به دنبال دارد كه تعيين ضرب االجل1۲0روزه ايران را وادار 

به حركت در ريل دلخواه امريكايي ها كرده است. 

     رسا: جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور بيانيه اي آشوب طلبي 
عده اي در تهران را محك��وم و تأكيد كرد كه م��ردم انقالبي نخواهند 
گذاشت عده اي عناصر منحرف و وابس��ته آرامش و امنيت كشور را به 

بازي بگيرند. 
     فارس: چهار انجمن اسالمي دانشگاه هاي تهران در نامه به رئيس 
قوه  قضائيه خواستار تسريع روند برگزاري دادگاه آشوبگران دي ماه و 

جنايتكاران داعشي غائله  پاسداران شدند. 
     مهر: رئيس مجلس با بيان اينكه تضعيف ريشه هاي انقالب خيانت 
است، گفت: ايجاد پايگاه از س��وي امريكا و ورود روزانه هزاران تريلي 

سالح نشان مي دهد كه نمي خواهند تروريسم در منطقه پايان يابد. 
     تسنيم: محمد جواد كوليوند، رئيس كميسيون شوراهاي مجلس 
از برگزاري نشست مشترك مجلس و شوراي نگهبان براي نهايي كردن 

مصاديق رجل سياسي و مذهبي خبر داد. 

حسن رشوند

مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا: 

مشغول كردن ايران به داخل از اهداف اغتشاشات اخير بود
دس�تيار و مش�اور عالي فرماندهي معظم كل 
قوا گفت: يك�ي از اهداف دش�منان خارجي از 
راه اندازي اغتشاش�ات اخير، مش�غول كردن 
ق�درت اي�ران ب�ه داخ�ل كش�ور و همچنين 
ايجاد ش�كاف بي�ن م�ردم و مس�ئوالن بود. 
به گزارش فارس، سردار سرلش��كر يحيی رحيم 
صف��وي در جمع فرماندهان و مس��ئوالن نظامي 
استان خوزستان با اشاره به اهميت اين استان گفت: 
استان خوزستان دومين منطقه حياتي ايران، پس 
از تهران است، به گونه اي كه امنيت پايدار خوزستان 
رابطه مستقيم با امنيت ملي ايران دارد و مي توان 
گفت امنيت خوزس��تان يعني امنيت ايران. وي 
افزود: وجود 70درصد از منابع نفتي ايران و بيش 

از 30درصد آب هاي سطحي كش��ور و يك سوم 
انرژي برق- آبي و بيش از 15 سد مخزني، انحرافي 
و تنظيمي و توليد س��ه چهارم نفت خام كش��ور 

خوزستان را تبديل به منطقه حياتي كرده است. 
صفوي ادامه داد: سپاه ستون مستحكم انقالب و 
مردم است و عملكرد سپاه در تأمين امنيت استان 
خوزستان مطلوب اس��ت. وي تصريح كرد: استان 
خوزستان قلب تپنده ايران است و هرگونه آسيبي 
به اين استان، آسيب به انقالب اسالمي و ملت ايران 
اس��ت و نيروهاي مسلح، به ويژه س��پاه پاسداران 
بايس��تي تأمين امنيت در اس��تان و تهديداتي را 
كه متوجه امنيت اين استان است به طور جدي و 

مستمر دنبال كنند. 

صفوي افزود: دش��منان ما مي دانن��د كه ايران 
غيراز افغانس��تان و عراق اس��ت و پس از جنگ 
تحميلي جمهوري اس��المي آنقدر قوي ش��ده 
اس��ت كه امريكايي ها و صهيونيست ها مي دانند 
كه نمي توانند در جنگ از پس م��ا برآيند، البته 
ماهي��ت تهديدات تغيي��ر كرده اس��ت و تهديد 
نظامي جدي پيش روي نداريم و اين به آن معنا 
نيست كه دشمن را دست كم بگيريم. وي ادامه 
داد: واقعيت ديگر آن اس��ت كه ماهيت و سمت 
تهديدات تغيير ك��رده و تهديدات خارجي جاي 
خود را به تهديدات داخل��ي متوجه امنيت ملي 
داده است و مسائل مرتبط با امنيت داخلي بيش 
از پيش مورد توجه قرار گرفته اس��ت آنچنانكه 

يكي از اهداف دش��منان خارج��ي از راه اندازي 
اغتشاشات اخير، مشغول كردن قدرت ايران به 
داخل كشور و همچنين ايجاد شكاف بين مردم و 
مسئوالن بود. دستيار و مشاور عالي مقام معظم 
رهبري با اشاره به هدف نهايي دشمنان در نشانه 
رفتن امنيت ملي گفت: هدف نهايي دشمنان در 
راه اندازي موضوعات و تهديدات، متوجه امنيت 
ملي و داخلي كشور است كه البته موفق نخواهند 
شد به اين هدف خود دس��ت يابند و جمهوري 
اسالمي ايران در آس��تانه چهل سالگي به عنوان 
يك قدرت بزرگ منطقه اي تأمين كننده امنيت 
كش��ور و امنيت منطقه و كمك كننده به تأمين 

امنيت و صلح و ثبات منطقه غرب آسيا است. 

محمد اسماعيلي

امين جاللي |    ايرنا


