
اول امنیت
بی تردید تصمی��م و اجرای طرح افزای��ش قیمت بنزی��ن در بین مردم 
ناخوشایند بوده و موجب ضرر، نگرانی و احساس ضرر در بین اقشاری از 
جامعه می شود که ابراز نارضایتی و حتی اعتراض به آن واکنشی طبیعی به 
حساب می آید و انتظار می رود از سوی مسئوالن مرتبط نیز شنیده و آنجایی 

که به حق و منطقی است در اصالح این طرح لحاظ شود. 
اما ب��ا مداخله عناص��ری از پادوه��ای بیگانه و ضدانق��الب و همچنین 
فرصت طلبی برخی از افراد ش��رور و ماجراجو برای موج س��واری بر این 
اعتراضات، در روزهای اخیر شاهد اقدامات خشن و خسارت   هایی بودیم 
که ضمن تخریب و ویرانی اماکن و تأسیسات عمومی و خصوصی موجبات 
کشته و زخمی شدن عده ای را فراهم و با انحراف در مسیر اعتراضات آن 
را تبدیل به آشوب  هایی کردند که طمع جانیانی چون سران کاخ سفید، 

آل سعود و صهیونیست   ها را برای حمایت از آشوبگران برانگیخت. 
فعال شدن شبکه   های متصل به جریان منحط سلطنت طلبی و منافقین 
عالوه بر استمرار بخشی، کشته سازی، خشن و خونین کردن و هدایت آن 
به سمت تخریب، ویرانی و همچنین شعارهای ساختار شکنانه و اهانت به 
مقدس��ات را دنبال کرده و به تعداد زیادی از اماکن تولیدی و خودرو  ها و 
فروشگاه ها، بانک  ها و ادارات دولتی و وسایل نقلیه عمومی و حتی امدادی 

حمله و بسیاری را به آتش کشیده و نابود ساختند. 
بازتاب ماهیت شرورانه، ضددینی و میهنی این شبکه  ها در رفتار عناصر 
متصل به آن، تا بدان پایه بود که حتی به مساجد و حوزه های علمیه نیز 
رحم نکرده و افراد و شهروندان برخوردار از ظواهر و نمادهای مذهبی را نیز 
مورد جسارت و هتاکی قرار می دادند و خاطره ضدانقالب دهه 60 و جریان 

تروریسم تکفیری در سوریه و عراق را تداعی می کردند..  
در مواجهه با چنین وضعیتی است که شاهد صدور بیانیه   هایی توسط وزارت 
اطالعات و سپاه پاسداران هستیم که بر دفاع از امنیت کشور و اراده برخورد 
با هرگونه شرارت و فرصت طلبی تأکید و با تشکر از بصیرت و هوشیاری مردم 
در حوادث اخیر و منزوی سازی اشرار و عناصر ضد انقالبی، اعالم داشته اند؛ 
با هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش برخورد قاطع خواهند 
داشت. صدور این بیانه   ها به این معناست که 1-  پس از سپری شدن چند 
روز از حوادث و برمال شدن ماهیت ش��رورانه و ضد انقالبی، عناصری که 
عمدتاً تخریب، ویرانی و خشونت را دنبال و امنیت کشور را هدف گرفته اند، 
خویشتنداری و صبر نیروهای مدافع انقالب و امنیت به پایان آمده و زمان 

مقابله و به کارگیری مشت آهنین فرا رسیده است. 
2-  با فاصله گرفتن مردم از صف عناصر شرور و فرصت طلب که حاصل 
عملکرد زشت و خشن این عناصر و هوشیاری و بصیرت مردم است فضا و 
مجال برخورد با عوامل مخل امنیت و آرامش کشور فراهم شده و حجت 

اقدامات مقابله ای نیز به پایان رسیده است. 
3-  صبوری و خویشتنداری مدافعان در برابر شرارت   ها نباید حمل بر ضعف 
دفاعی نظام شده و زمینه ساز تداوم نا امنی   ها و خسارت   ها و جنایاتی شود که 

جبران آن روند پیشرفت کشور و بازنگری مردم را مختل کند. 
بدیهی است هرگونه اقدام اصالحی براس��اس اعتراضات مردم مستلزم 
فضایی آرام و امن هست که ضرورت دارد هرچه زودتر به کشور برگشته و 
روند خسارت را متوقف و زمینه تعامل و گفت وگوی سازنده را فراهم کند. 
به عبارتی اولویت  اول کشور امنیت است که می تواند زمینه ساز هر اقدام 

جبرانی و اصالحی الزم به حساب آید. 

رسول سنایی راد

اعتراضی که فرو خورده شد تا فتنه ای خفه شود 

مردم  آتش اشرار    را خاموش کرد ند
گروه های�ی از م�ردم به ش�يوه اج�راي طرح 
مدیری�ت مصرف س�وخت معترضن�د، گالیه 
دارند و شكایت دارند؛ اعتراض به بي تدبيري، 
ش�كایت از ناکارآمدي و گالی�ه از کارنابلدي. 
اما این اعتراض و گالیه مجوزي براي آش�وب، 
اغتش�اش و تخریب اموال عمومي و توسل به 
برخوردهاي خشن نيست. همين مرز اعتراض 
و اغتش�اش باعث شد، به س�رعت صف مردم 
معترض از جماعت آشوب طلب و اغتشاش گر 
جدا ش�ود؛ آش�وبی که دش�منان اميد بسته 
بودن�د به بحران�ی بزرگ ت�ر تبدیل ش�ود، با 
حضور مردم خفه ش�د و به خاموشي گرایيد. 
اعتراضات به حق مردمي، گرچه همچنان محفوظ 
اس��ت اما صداي آنها در میان مشتي ضدانقالب 
اجیر شده دستگاه هاي امنیتي دشمنان منطقه اي 
و بین المللی گم شد. بنابراین ملت معترض تصمیم 
گرفتند صحنه اعتراض خود را ترك کنند تا زمینه 
اغتش��اش پادوهاي س��لطنت طلبان و منافقین 
برچیده شود. کما اینکه مجال ضد انقالب از آنها 

سلب شد و آرامش به مناطق درگیر بازگشت. 
رهبر معظم انقالب یک ش��نبه هفت��ه جاري در 
جلس��ه  درس خارج فقه تصریح کردن��د: » یقیناً 
بعضي از مردم از این تصمیم یا نگران می ش��وند 
یا ناراحت می شوند یا به ضررشان است یا خیال 
می کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضي 
می ش��وند، لکن آتش زدن فالن بانک کار مردم 
نیست، این کار اش��رار اس��ت؛ به این باید توّجه 
داش��ت. در یک چنین حوادثي معموالً اش��رار، 
کینه ورزان، انسان های ناباب وارد میدان می شوند، 
گاهي بعضي از جوان ها هم از روي هیجان با اینها 
همراه��ي می کنند و ای��ن  جور مفاس��د را به بار 
مي آوردند؛ این مفاسد هیچ مش��کلي را درست 
نمی کند جز اینکه عالوه  بر هر مشکلي که هست، 
ناامني را هم اضافه می کن��د. ناامني بزرگ ترین 
مصیبت براي هر کشوري است، براي هر جامعه اي 

است؛ اینها قصدشان این است. «
مردم ایران اس��المي با موقع شناس��ي و درك این 
واقعیت که دشمن زخم خورده، در کمین نشسته 
تا بار دیگر روي مطالبات قانوني و به حق آنها موج 
سواري کند، بالفاصله مرزبندي خود را از این گروه 
کم تعداد اما خش��ن جدا کردند. حضور مسئوالنه 
و بابصیرت مردم در اس��تان های مختلف از جمله 
همدان، زنج��ان، آذربایجان ش��رقي و چهارمحال 
بختیاري نمونه اي از این بصیرت مردمي است که 
موج این مرزبندي در حال تسري به دیگر استان های 

کشور است. 
    قيام تبریز

یک روز پس از حماس��ه زنجانی ها، تبریزي ها در 
حمایت از امنیت و اقتدار جمهوري اسالمي، با سر 
دادن شعار، خود را گوش به فرمان رهبري دانسته و 
از اقدام آشوبگران و حامیان خارجي آنان اعالم انزجار 
کردند. راهپیمایان در این مراسم پرشکوه، امنیت و 
آرامش کشور را خط قرمز مردم آذربایجان دانسته 
 و خواستار اقدام جدي و مؤثر دولت در رفع نگراني 
مردم شدند. شرکت کنندگان در راهپیمایي تبریز 
ش��عار »اعتراض حق مرد، اغتشاش کار دشمن«، 
»تنها راه رهایي اطاعت از رهبری است«، سردادند.  
تجمع کنندگان همچنین در طول مراسم با بر تن 
کردن کفن و سر دادن شعارهای » مرگ بر آشوبگر ، 

 امریکا حیا کن توطئه را رها کن«، اقدام آشوبگران 
و فتنه گران در تخریب و آس��یب به اموال عمومي 
را محکوم کردند و خواس��تار برخورد با فتنه گران 

شدند. 
حجت االس��الم آل هاش��م، نماینده ولي فقیه در 
آذربایجان شرقي که سخنران این راهپیمایي بود، 
ضمن محکومیت اقدام آشوبگران و انحراف تجمع 
مسالمت آمیز مردمي گفت:   افرادي به میان تجمعات 
مسالمت آمیز مردمي که به خاطر دلخوري و نگراني 
بود، آمدند و خسارت هایي به بار آمد    این عده، امنیت 
و آس��ایش همان مردم نگران  را بر هم زدند ولي با 
حضور مردم بصیر و آگاه آذربایجان جواب ش��ان را 

گرفتند. 
وي با تأکید بر اینکه باید صف مردم دلخور و نگران 
از قیمت ها از صف افرادي که به اموال مردم، بسیج 
و نیروي انتظامي آس��یب زدند جدا شود، تصریح 
کرد: ما هش��دار خود را به مزدوران و جیره خواران 
مي رسانیم، چراکه امنیت و آرامش مردم کشور خط 

قرمز آذربایجان یعني سر ایران است. 
نماینده ولي فقیه در استان آذربایجان شرقي افزود: 
فتنه گران و کارفرمایان پش��ت پ��رده، بارها ملت 
قهرمان ایران را آزموده اند در حال��ي  که آزموده را 

آزمودن خطاست.  
    درس ها و عبرت هاي یك طرح

چگونگي مواجهه مردم و مسئوالن با این طرح نیز 
درس آموز و عبرت انگیز اس��ت. در مواجهه با این 
رویداد، در س��طح جامعه ع��ده اي از مردم ترجیح 
دادند در انتظار روزهاي آینده و توضیحات مسئوالن 

بمانند. عده اي کف خیابان را براي طرح اعتراضات 
خود برگزیدند و همین، موضوع بس��تري براي باز 
ش��دن پاي گروهي دیگر به کف خیاب��ان باز کرد؛ 
گروهي که نه دنبال اعتراض ب��ه اوضاع اقتصادي 
بودند، بلکه مترصد بهانه اي براي آشوب و خرابکاري 
بودند. این دسته، یا توسط دشمنان سازمان دهي و 
اجیر شده بودند، یا ناخواسته با رفتارهاي احساسي 
و به دور از منطق عمالً در زمین آنان بازي مي کردند. 
روي دیگر این س��که، اما خواص و کارگزاران نظام 
بودند که نوع واکنش  آن ها به این طرح بر پیچیدگي 
و غبارآلودگي فضا افزود که البته بي عملي دولت در 

اتخاذ این واکنش ها بي تأثیر نبود. 
غیبت رسانه اي و سکوت دولت و رئیس جمهور به  
عنوان متولي این طرح را باید به تصویرسازي از روز 
شنبه اضافه کرد. در چنین اوضاع و احوالي، صبح 
روز یکشنبه، ورق برگشت. در حالي که پیش بیني 
نمي ش��د رهبر انقالب در همان روزهاي نخست 
اجراي طرح دولت، به ماجرا ورود کنند، ایش��ان 
پاي موضوع گراني بنزین را ب��ه درس خارج فقه 
خود کشیدند و با گفتن جمله »من از مصوبه سران 
کشور حمایت مي کنم« پیچ و مهره هاي طرحي را 
که در روز ش��نبه، از چپ و راست رو به ُشل شدن 
نهاده بود، سفت کردند. شاید این برخالف تصوري 

بود که در افکار عمومي وجود داشت. 
    چرایي حمایت رهبري از طرح

در گزارش��ي که خبرگزاري فارس در این زمینه 
نوشته آمده است: احتماالً تصور رایج این بود که 
رهبر انقالب با اظهارنظر علیه طرحي که صداي 

همه را درآورده است، هم مانع گراني سه برابري 
بنزین می شوند و هم به اغتشاشات خیاباني پایان 
مي دهند. با این حال، رهبر انقالب چنین نکردند و 
سؤال اینجاست که چرا؟ براي یافتن پاسخ سؤال، 
ابتدا بای��د لب کالم رهبر انق��الب را واکاوي کرد. 
رهبري، ضمن اعالم اینکه نس��بت به طرح مورد 
مناقشه داراي نظر کارشناس��ي نیستند، بنا را بر 

اعتماد به تصمیم سران قوا مي گذارند. 
شاید این سؤال مطرح شود که آیا بهتر نبود رهبري 
در حالي که خود به نظر کارشناسي نرسیده اند و 
دولت نیز در شش سال گذشته عملکرد مطمئني 
در اقتصاد از خود نش��ان ن��داده، جانب احتیاط 
پیش��ه مي کردند و براي جلوگی��ري از ضررهاي 
احتمالي طرح، دس��تور به لغو آن مي دادند؟ آن 
هم در شرایطي که زمینه هاي پذیرش اجتماعي 
چنین دستوري از سوي ایشان، بسیار قوي بود و 
هیچ هزینه اي را هم به رهبري تحمیل نمي کرد. 
اگر چه شاید نتوان مقدمات فرضیه فوق را رد کرد، 
اّما باید دید که هزینه � فایده اي که رهبر انقالب در 
تصمیم خود براي حمایت از مصوبه سران قوا، انجام 

داده اند چه بوده است؟ 
در پاسخ باید گفت وقتي رهبر انقالب به محتواي 
طرح مصوب هیچ ورودي نمي کنند و هیچ قضاوتي 
مبني بر ُحسن و قبح آن انجام نمي دهند و با این 
حال مي گویند از مصوبه سران قوا حمایت مي کنم، 
در واقع با این تصمیم خود، به ساختارهاي قانوني 
و رسمي کشور تکیه کرده اند. یعني اگرچه ممکن 
بود لغو طرح مدیریت مصرف س��وخت از س��وي 
رهبر انقالب، از برخي مضرات احتمالي جلوگیري 
مي کرد، اّما گویا رهبر انق��الب، با تن دادن به این 
ضرر محتمل، از تحمیل ضرري بزرگ تر به ملّت 
جلوگیري کرده اند. خسارت بزرگي به نام بي اعتبار 
شدن ساختارهاي قانوني کشور و نهادهاي برآمده 
از رأي م��ردم. مطاب��ق این هزین��ه � فایده، ضرر 
نادیده گرفتن س��اختارهاي قانوني کشور آنقدر 
باالست که رهبر انقالب حاضر می شوند انتقادهاي 
احتمالي ناش��ي از حمایت از مصوبه سران قوا را 
نیز به جان بخرند. هر اندازه به حداقل رس��اندن 
ضررهاي احتمال��ي یک طرح اقتص��ادي، امري 
محتمل اس��ت، جبران تبعات حاصل از بي اعتبار 
شدن نهادها و ساختارهاي قانوني کشور، سخت و 
حتي ناممکن است، چرا که نتیجه چنین وضعیتي، 

خدشه دار شدن امنیت کشور است. 
   اعتراض  را به رسميت بشناسيد

به عن��وان نکته پایان��ي اینکه دول��ت و مجموعه 
دستگاه هاي اجرایي کش��ور باید براي هر طرح و 
مسئله اي که با زندگي مردم ارتباط مستقیم دارد 
و اقتصاد آنها را تحت تأثیر قرار مي دهد، پیوست 
فرهنگي و تبلیغي در جهت اقن��اع افکار عمومي 
داشته باش��ند و با ایجاد اجماع نخبگاني پشتوانه 
علمي و عمومي خود را تقویت کنند. مسئله اي که 
در مورد اخیر مورد غفلت واقع شد. همچنین براي 
این مسئله هم چاره جویي کنند که اگر بخشي از 
مردم به هر دلیلي با تصمیمي همراهي نداشتند و 
به آن اعتراض داشتند، زمینه هاي طرح اعتراضات 
مسالمت آمیز را با تضمین امنیت آنها فراهم کنند. 
به گونه اي که الشخورهاي سیاسي و دنباله هاي 
داخلي استکبار نتوانند مسیرهاي قانوني اعتراض 

سد کنند. 

ژه
وی

 افشاگريس��فيرایرانازورشكستگي 
ماليمنوتو

حمید بعیدي نژاد، سفیر ایران در لندن طي یک توئیت، تصویري 
از تراز مالي شبکه من و تو منتشر کرده است. او نوشته: »تراز مالي 
شبکه من و تو نشان مي دهد که از نظر اقتصادي شرکتي کاماًل 
ورشکسته است. « به نوشته وي از ۹۵ میلیون پوند سرمایه، این 
شبکه فقط 3 میلیون پوند درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است. 

شبکه من و تو تا همین جا هم که آمده، از سر بودجه ریزی های 
خاندان پهلوي بوده است؛ خانداني که در همه دهه هاي گذشته 
شغلي جز خوردن از پولي که با دزدي از جیب ملت ایران به دست 
آورد، نداشته است. من و تو گرچه تالش می کند در قواره یک 
شبکه تلویزیوني سیاسي خود را معرفي کند، اما در واقع پایگاه 
برنامه هاي سطح پاییني است که حتي برنامه سازی سیاسي اش 
هم زرد و مبتذل است. به قول ظریفي در توئیتر: » من و تو خیلي 

شبکه عجیبیه. تصور کنین بیست سي نفر آدم جمع کردن، 
شبکه با همونا برنامه مي سازه، با همونا تاك شو مي ذاره، با همونا 
تحلیل سیاس��ي مي کنه، همونا رقاصن، همونا آشپزن، همونا 

تهش ازدواج هم مي کنن با هم!«
عمده فعالیت سیاسي این شبکه هم آرمانشهر سازي از ایران 
زمان پهلوي و لودگي پیرامون مس��ئوالن پس از انقالب است 
که منجر به تولید برنامه هاي ضعیف، سطحي و مبتذل شده 
است. میزان برگشت سرمایه و درآمد این شبکه هم نشاني بر 

سطح برنامه هاست. 

 تركان:روحانينبایدسال۹۲سهميهبندی
بنزینرامتوقفميكرد

اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه 
اعتماد گفته ک��ه »به نظر من آق��اي روحاني بای��د این کار 

)سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین( را از سال نخست دولت 
انجام مي داد، نه اینکه این افزایش قیمت را به سال ششم دولت 
خود موکول کند. اگر همان س��ال اول ای��ن کار را کرده بود، 

بسیاري از اصالحات هم به موازات آن انجام شده بود«. 
ترکان در حالي این سخن را بیان مي کند که دولت روحاني از 
ابتداي شروع کار خود، با انتقاد از طرح دولت محمود احمدي نژاد 
در سهمیه بندی بنزین، حتي کارت س��وخت را هم که براي 
جمع آوري آمار و اطالعات و جلوگیري از قاچاق    مثمر ثمر بود، 
جمع کرد. در روزهاي گذشته علیرضا زاکاني، نماینده سابق 
مجلس شوراي اسالمي نوشته بود: »حداقل 1۵0 هزارمیلیارد 
تومان ضرر و خس��ران حذف کارت س��وخت در دولت آقاي 
روحاني بود که باید مراجع نظارتي رسیدگي به این بي تدبیري 
و خسارت هنگفت را از رئیس جمهور و وزیر نفت سؤال و آنها را 

مواخذه کنند«. 

عباس سليمي نمين: 
اقدام برخي سیاسیون فرصت طلبي   بود

یك کارشناس مسائل سياسي درباره اس�تعفاي برخي نمایندگان 
مجلس در روزهاي گذش�ته گفت: نماینده اي ک�ه چندگانگي را به 
نمایش مي گذارد به فكر منافع ملي نيست و فرصت طلب محض است. 
عباس سلیمي نمین، کارشناس مسائل سیاسي در گفت وگو با تسنیم، 
در تحلیل اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس در اس��تعفا به خاطر 
سهمیه بندي بنزین، اظهار داشت: مجلس در آستانه انتخابات قرار دارد و 
همین موجب مي شود بعضا نمایندگان اقداماتي را دنبال کنند که به هیچ 
وجه با مصالح عمومي تطابق ندارد و صرفاً با مسائل شخصي منطبق است. 
همین اقدام اخیر که از جانب برخي نیروهاي اصالح طلب انجام شد یک 
فرصت طلبي محض محسوب مي شود و در شرایطي که ما باید یک هم آوایي 
و همراهي براي اجرایي ش��دن یک تصمیم کالن را ش��اهد باشیم، دم از 

اختالف و چنددستگي بزنند. 
وي افزود: اقدام نمایندگان محترمي که استعفا دادند گرچه حائز اهمیت 
نیس��ت ولي اگر تدبیر رهبري نبود، طبیعتاً تبعات آن بس��یار مخرب و 

شکننده مي شد.
س��لیمي نمین تصریح کرد: متأس��فانه نماینده اي که در این ش��رایط 
چندگانگي را به نمایش مي گذارد، اصال به فکر منافع ملي نیست و صرفا 
به دنبال این است که در انتخابات بعدي از طریق یک نوع عوام فریبي رأی 
بیاورد که فکر مي کنم از این قضیه هم به��ره اي نخواهد برد چراکه همه 
جامعه به رغم عدم دقت ها در انتخاب شیوه اجراي این طرح، حساسیت ها 
را درك و صفوف خودشان را بالفاصله از عناصر شرور بالفطره و اشراري 
که مأموریتی مي پذیرند جدا مي کنند اما اگر نماینده  اي این کار را نکند 
برایش حاصل انتخاباتي هم به بار نخواهد آورد.سلیمي نمین با طرح این 
موضوع که  چرا حرف رهبري در جامعه مورد اعتماد قرار مي گیرد، اظهار 
داشت: با وجود اینکه رهبر انقالب در این زمینه مستقیما دخالتي نکردند 
و خودشان مسائِل کارشناسي را پیگیري نکردند اما به کارِ کارشناسي شده 
دولت اعتماد مي کنند و براي اینکه دولت موفق بشود با همه وجود به صحنه 
مي آیند و از کاري که در کارشناسي اش دخالتي نداشتند حمایت فداکارانه 
مي کنند و اصاًل این مالحظات را درنظر نمي گیرند که جامعه به شدت از 
کار روحاني عصباني است و منفعت شخصي حکم مي کند انسان سکوت 
کند ولي مي بینید که ایشان براي منافع جامعه از خودشان هزینه مي کنند 
تا انس��جام جامعه حفظ شود و دش��من ناکام بماند. این درحالي  بود که 
برخي دولتمردان ما حاضر نشدند در روزهاي اول از خودشان هزینه اي 

پرداخت کنند. 
این کارشناس مسائل سیاسي در پایان تصریح کرد: از این رفتار رهبري 
مي توان مالك هایي براي س��نجش صداقت و از خودگذشتگي انسان ها 
به دست آورد. فداکاري رهبري در اوج خودش قرار دارد و آقایاني که سال ها 
از بغل روحاني منتفع شدند به محض اینکه مي بینند نفع شان در ایجاد 
دوگانگي است، فرصت را براي دشمن فراهم مي کنند و به دشمن فرصت 
و امیدواري مي دهند درحالي که باید مانع از به نمایش درآمدن اختالفات 

شد و وحدت و یکپارچگي را دنبال کرد. 

عبدالرضا داوري بازداشت شد
عبدالرض�ا داوري در رابطه ب�ا پرونده آمد نيوز بازداش�ت ش�د. 
به گزارش فارس، عبدالرضا داوري از نزدیکان به جریان انحرافي بازداشت 
شد. بر اساس پیگیری ها، این فرد در خصوص پرونده آمد نیوز از سوي یکي 
از ضابطان قوه قضائیه بازداشت شده است. بر اساس اعالم مسئوالن این 
پرونده، اطالعات جدید و قابل توجهي از پرونده روح اهلل زم کس��ب شده 

است. 
روز گذشته غالمحسین اسماعیلي، سخنگوي قوه قضائیه در نشست خبري 
خود گفته بود که مس��تندات خوبي از روح اهلل زم مدیر شبکه آمدنیوز به 
دست آورده است. داوري پیش از این در خرداد سال ۹6 براي تحمل حبس 
به مدت سه سال بازداشت شد اما سرانجام در شهریور ماه سال ۹7 و پس از 

نقض حکم صادر شده از سوي دیوان عالي کشور آزاد شد. 

  گزارش

خواست امريكا را ديديد؟!
همین هفته پیش، س��ه چهار روزي قب��ل از آنکه تصمی��م دولت براي 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرایي شود، رئیس جمهور در سفر 
به یزد با چند شعار اعتراضي روبه رو شد. معترضان زیاد نبودند و شعارها 
هم نه تند بود و نه توهین آمیز. آنان فقط با چند جمله  ساده اعتراض خود 
را به اوضاع اقتصادي ابراز کردند و تقصیر آنان نبود که گراني و روحاني با 
یکدیگر هم قافیه شده اند و فریاد آنان موزون شد که »تورم، گراني / جواب 
بده روحاني«. روحاني با این صداي اعتراض که فقط صدا بود و دیگر هیچ، 
چه کرد؟ او آنان را به اسالم دعوت کرد! گویي که مسلمان نبودند، فقط براي 
آنکه منتقد و حتي معترض روحاني بودند. روحاني حتي به همین قدر هم 
بسنده نکرد، گویا نگران درگیري دو گروه حامیان و مخالفانش هم نبود 
و از دوقطبي سازي هم نترسید؛ حامیانش را مردم نامید و صف منتقدان 
را از این »مردم« جدا کرد و البد از گم شدن صداي شعارهاي اعتراض در 
شور سوت و کف حامیانش ذوق کرد و شعارها را خواست امریکا نامید که از 
حنجره عده اي معدود بیرون آمده است! تعدادي از خواص حامي روحاني، 
از جمله پروانه مافي )نماینده مجلس( و حسین مرعشي )سخنگوي حزب 
کارگزاران سازندگي( حتي خواستار برخورد قضایي با معترضان شدند! 

چهار تا شعار و این همه بي تحملي؟!
در همه شش سال گذشته تاکنون که کرسي ریاست جمهوري کشور 
در اختیار حسن روحاني اس��ت، از این بي صبري ها در برابر شنیدن 
صداي منتقدان و معترضان زیاد دیده ایم و دولت از همه  ابزارهایي که 
توانسته در اختیار بگیرد، براي بستن دهان منتقدان بهره برد. ادعاي 
حقوق داني کرد و به وقتش آویزان ستاره هاي روي دوش سرهنگ ها 
شد تا رسانه هایي را که از آنان حرف شنوي دارند، با تماس هاي پشت 
سر هم محدود کند. یک روز نزد بزرگ ترها رفت و شکایت رسانه هاي 
منتقد را کرد و روزي دیگر پاي خبرنگار و رسانه را به دادگاه کشاند. یک 
روز آنها را صداي امریکا نامید و دیگر روز، همنوا با اسرائیل. به دانشگاه 
رفت و سخنراني کرد، اما به دانش��جو اجازه  صحبت نداد؛ به کارخانه 
رفت و از ماشین خود پیاده نشد تا حرف کارگر را بشنود. هر جا تجمع 
اعتراضي صنفي بود، کسي از دولت حاضر نشد به جمع معترضان برود 
و صداي آنان را بش��نود و همزمان صداي تریبون هاي سخنراني هاي 
یک طرفه  اهل دولت بلند بود که »باید صداي اعتراض مردم را شنید« 
چه روزهاي متعددي که کارگران حقوق نگرفته در تجمعات اعتراضي 
بودند و صداي اعتراض به خصوصي سازي ها و توزیع ارزهاي رانتي و 
غلط را دولت نش��نید یا صداي تندروها و خودسران و چه و چه نامید. 
اقلیت، کودك، کم عقل، کم سواد، بي شناسنامه، تغذیه شونده از جاي 
خاص، دروغگو، هوچي باز، بیکار، متوهم، اقلیت تندرو، هراسان و ترسو، 
بزدالن سیاسي، افراطي، تازه به دوران رسیده، بددل و کلي الفاظ زشت 
و دور از شأن دیگر، نگاهي بود که روحاني به منتقدانش داشت و دارد 
و دهان منتقد را بس��ته و قلم معترض را شکسته خواست. اما آیا واقعاً 
این منتقدان و معترضان خواست امریکا و اسرائیل بودند؟ مگر جنس 

خواسته  آنان مي تواند همین صدا و شعار و قلم و نوشته باشد؟!
این روزهاي ایران، روزهاي قشنگي نیست؛ به بهانه  یک تصمیم بنزیني، 
آش��وبگران مي خواهند راه نفس ملت را ببندند. اعتراض نیست، آشوب 
است؛ انتقاد نیست، اغتشاش است؛ صدا و ش��عار نیست، آتش و گلوله 
است؛ آشوبی سازمان یافته و سیاسي که با قتل و غارت پیش مي رود و از 
دهها هزار کیلومتر آن سوتر، وزارت خارجه امریکا براي شان پیام حمایت 
و همکاري مي فرستد. صداي معدود و خواست امریکا همین هاست، نه آن 
شعارهاي نجیب و محجوب میدان امیر چخماق یزد. از دل این آتش هاي 
آشوب دشمن شاد کن، کاش رئیس جمهور و دولتمردانش دقیق تر نگاه 
کنند و ببینند جنس خواسته امریکا چیست و چگونه مي خواهد خشک 
و تر را با هم بس��وزاند و بعد تالش کنند با معترضان و منتقداني که جز 
قلم هایي نجیب و مشت هایي استوار و شعارهایي محجوب سالحي ندارند، 
مهربان تر و بلکه حداقل اخالقي تر برخورد کنند. ما منتقدان نجیبي براي 
دولت روحاني بودیم، نه انتخاباتي را به هم زدیم، نه آشوبي به پا کردیم، 
و مقابل ضدانقالب هم کنار همین دولت ایستاده ایم؛ خواست امریکا ما 
نبودیم آقاي روحاني؛ خواس��ت امریکا همین آتشی است که این روزها 
مي خواهد به جان کشور بیفتد و البته نخواهیم گذاشت و این روزها به 
زودي مي گذرد؛ فقط شما تفاوت ها را بنگرید و ببینید همه این شش سال 
چگونه معترضان و منتقدان مدني خود را با آدرس غلط »خواست امریکا« 
و »همنوا با اسرائیل« به بیراهه ترور شخصیت بردید و حاال خواست واقعي 
امریکا جلوي چشم تان است! آن حجم از تندي و بي اخالقي را خرج دوتا 

شعار و چهار تا تیتر نکنید، خواست امریکا همین است. 

خصايص يک آشوب
ادامه از صفحه یك 

7- نوع رفتار آش��وبگران در سراسر کش��ور از یک مدل خاص پیروی 
می کرد: خشن، بدون شعار و بدون مطالبه و همراه داشتن ابزار تخریب با 

گروه های کوچک تخریبگر. 
8- در برخی مناطق مانند خیابان پیروزی و یکی از اس��تان   ها تعدادی 
اتباع خارجی کشور همسایه نیز در آتش زدن بانک   ها نقش داشته اند یا 
در جاده پردیس-فیروزکوه برخی از عوامل یک حزب مسلح جدایی طلب 

در بستن جاده   ها نقش داشته اند که در نوع خود بی سابقه است. 
۹- حمایت عریان امریکا از اغتشاش - پس از تحریم حداکثری همین 
مردم- نیز از ویژگی های این اغتشاشات بود. گرچه این نوع حمایت   ها 

امر تازه ای نبود. 
10- تلفات انسانی نیروهای نظامی و انتظامی نشان می دهد که قمه و 
سالح گرم مورد استفاده جدی آشوبگران بوده است و مشاهده نمونه های 

آن در شهرهای اطراف کرج و خوزستان قطعی است. 
11- جریان نفاق و س��لطنت طلب   ها اگرچه به جهت انس��انی محدود 
هس��تند اما در تبدیل اعتراض به آش��وب نقش دارند. آنان به خودی 
خود فاقد پایگاه اجتماعی هستند و همیشه بستر آماده را فرصتی برای 
عرض اندام می دانند ک��ه در این دوره نیز خش��ونت ورزی آنان موجب 

جدایی معترضان از آشوب و ناکامی در هدف نهایی شد. 
12- برای زنان کار ویژه تعریف ش��ده بود. هم در حمله به مراکز بسیج 
خواهران و هم در تهییج جوانان نقش اساسی داشتند. گرچه در تلفات 
انسانی کشته ندادند اما سبک به کارگیری زنان مشابه مانورهای زنانه 

سازمان نفاق است. 
اینکه آش��وب بر اعتراض غلبه کرد، به معنی عدم نگران��ی، ناراحتی و 
اعتراض بخش   هایی از مردم نیست. دولت باید جزئی تر به سهمیه   ها وارد 
شود. معلمی که با خودروی خود به روستا می رود، فرد بیکاری که تفننی 
مسافرکشی می کند و درآمد دیگری ندارد و...  باید مورد توجه قرار گیرند 
و از همه مهم تر دولت باید برای این کار، سخنگوی ویژه قرار دهد تا هم 
محلی برای شنیدن اعتراض   ها و پاس��خگویی باشد و هم کسانی که از 

60میلیون نفر جا افتاده اند، بتوانند هرچه زودتر به حق خود برسند. 
اتاق فکرهای دولت و حاکمیت باید دو نکته مهم را در دس��تور کار قرار 

دهند:
اول: هیچ طرح ملی را که با منفعت  عمومی گره خورده است، بدون توجیه 

به میدان عمل نیاورند.
دوم: طرحی راهگش��ا و کاربردی برای پیشگیری از آمیختگی اعتراض 
و آش��وب ارائه کنند که هر اعتراض کننده ای قواعد آن را بداند و هنگام 
نیاز نیز در آن قالب عمل نماید. سرعت تشکیل حرکت اعتراضی باید در 
ذهنیت اجتماعی محتمل باش��د و »اورژانس اعتراض« را در دسترس 

بدانند تا دشمنان میداندار انحراف اعتراض نشوند.
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كبري آسوپار

      خبر

رئي�س جمهور ب�ا تأکيد ب�ر اهميت گس�ترش 
رواب�ط دوجانب�ه ای�ران و پاکس�تان، تصری�ح 
کرد: رواب�ط صميمان�ه و عالقه من�دی دو ملت 
مسلمان ایران و پاکس�تان به یكدیگر سرمایه 
ارزش�مندي اس�ت ک�ه مي ت�وان از آن ب�راي 
تحكيم هر چه بيش�تر رواب�ط و مناس�بات دو 
کش�ور در عرصه ه�اي مختلف اس�تفاده کرد. 
حسن روحاني روز گذش��ته در دیدار ژنرال »قمر 
جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکس��تان، اهمیت 
تقویت روزاف��زون روابط اقتصادي دو کش��ور را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: روابط تهران – اسالم 
آباد، در زمین��ه اقتصادي باید به باالتر از س��طح 
فعلي برسد و نباید دو طرف به این میزان از روابط 
اقتصادي و تجاري رضایت بدهند و باید با تالش 
مضاعف،  س��از و کارهاي بهتري را براي توس��عه 

تجارت و رواب��ط اقتصادي و رس��یدن به جایگاه 
مطلوب در این عرصه با رفع موانع موجود، فراهم 

کنند. 
رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: جمهوري 
اس��المي ایران خط لوله صلح را تا مرز پاکستان 
رس��انده اس��ت و کاماًل آمادگي داری��م در این 
زمینه همکاري هاي خود را به نتیجه برس��انیم. 
همچنین آمادگي داریم تمهیداتي فراهم کنیم 
که ش��رکت ها و تجار دو کش��ور بتوانند روابط 

گسترده تري با یکدیگر داشته باشند. 
رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود 
ضرورت توج��ه به امنیت مرزهاي دو کش��ور را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه شاهد 
تحوالت مثبتي در این زمینه هستیم و اطمینان 
داریم با اراده اي که در دو ط��رف وجود دارد به 

راحتي مي توانیم با معضل قاچاق و قاچاقچیان و 
ناامن کنندگان مرزهاي دو کشور مقابله کنیم. 
روحاني با اشاره به تحوالت و مسائل مهم منطقه، 
تصریح کرد: معتقدیم در زمینه مسائل و روابط 
منطقه اي همه باید در راس��تاي برقراري صلح، 

آرامش و ثبات با یکدیگر همکاري کنند. 
روحاني همچنین با اش��اره به وضعیت کش��ور 
افغانس��تان، گفت: در خصوص افغانستان همه 
مي دانیم آنچه راهگشا خواهد بود مشارکت همه 
گروه ها و اقوام در سرنوشت افغانستان است و این 
مردم افغانستان هستند که مي توانند در کشور 
خود بدون دخال��ت قدرت هاي خارجي تصمیم 
بگیرند. رئیس جمه��ور اضافه کرد: بدون تردید 
وجود پایگاه هاي نظامي و حضور نظامي امریکا 

بر مشکالت افغانستان   افزوده است. 

    مرزهاي ایران و پاکستان باید مرزهاي صلح 
و برادري باشد

ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکستان نیز 
در این دیدار با بیان اینکه ایران و پاکس��تان دو کشور 
همسایه و دو ملت برادر و دوست هستند و باید اتحاد و 
برادري خود را به دنیا نشان دهند، اظهار داشت: هیچ 
کشوري نمي تواند روابط پاکستان و ایران را تحت الشعاع 
قرار دهد و امروزه ش��اهد جنگ میان برخي برادران 
مسلمان هستیم، بنابراین باید در جهت نزدیک شدن 
روابط کشورهاي دوست و برادر مسلمان به یکدیگر 
تالش کنیم.  فرمانده ارتش پاکستان خاطرنشان کرد: 
پاکستان از همه ظرفیت ها و روش هاي مختلف براي 
توسعه سطح همکاري هاي   تجاري و اقتصادي استفاده 
خواهد کرد و آمادگ��ي دارد همکاري هاي فعلي را به 

سطح بسیار باالتري ارتقا دهد.

در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئيس جمهور عنوان شد

تأكید ايران و پاكستان بر رفع موانع روابط اقتصادي
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