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آشوب   ها و درس   هایی که باید آموخت
موفقیت مردم ایران در مقابله با حوادث امنیتی روزهای اخیر که در پی اجرای 
مصوبه مدیریت مصرف سوخت آغاز شده بود، بار دیگر صالبت و اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی و ظرفیت  آن در مواجهه با چالش  های گوناگون را اثبات 
کرد و نشان داد که همانگونه که در عرصه های نظامی، سیاسی و اقتصادی 
ملت ایران توانست، استقالل و تمامیت ارضی و استحکام و ثبات داخلی خود 
را دربرابر تکانه های آن حفظ و آنها را به فرصتی برای تحکیم و تقویت نظام 
حفظ کند، در مقابله با چالش های امنیتی نظیر وقایع اخیر نیز توان و ظرفیت 

انقالب اسالمی به اثبات رسید. 
اگرچه دشمنان بیرونی و عوامل ضدانقالب بار  ها اعالم کرده اند که در روند 
تشدید تحریم های اقتصادی و فشار حداکثری علیه مردم ایران در ماه های 
اخیر منتظر چنین لحظه ای بودند تا با تغییر قیمت سوخت بتوانند اهداف و 
برنامه های خود از فشار حداکثری در ایجاد بی ثباتی داخلی را عملیاتی کنند، 
اما تردیدی نیست که اگر در اجرای مصوبه مدیریت سوخت به الزامات آن در 
روشنگری افکار عمومی و برنامه ریزی دستگاه  ها برای کاهش پیامدهای آن 
توجه   می شد، حوادث اخیر به وقوع نمی پیوست و یا اگر اعتراضاتی صورت 

می گرفت، دامنه و سطح آن بسیار محدودتر بود. 
تجربه حوادث به وقوع پیوس��ته در آغاز اجرای این ط��رح در دولت نهم و 
همچنین آش��وب های دی ماه 1396 که نقطه آغ��از آن نیز انعکاس خبر 
پیش بینی افزایش قیمت سوخت در بودجه سال 1397 بود، ایجاب می کرد 
که دولت در اجرای مصوبه اخیر بسیار هوشمندانه تر و هماهنگ تر عمل کند 
و اینگونه نباشد که دوسه روز بعد از اعالم و اجرای آن و زمانی که اعتراضات 
مردم با هدایت بیگانگان و با محوریت شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و 
هسته  های عملیاتی داخل تبدیل به آشوب  شده بود، تازه به فکر چاره افتاده و 
سعی نمایند برای پیامدهای این افزایش سوخت برای اقشار و صنوف مختلف 
برنامه ریزی و یا دسترسی به شبکه اینترنت را محدود کنند، که البته باید این 
معضل را به پای ضعف های دولت نوشت که در سال های اخیر موارد مشابه 
فراوانی دارد که در اینجا مجال پرداخت به آن نیست. اما خود این حادثه چند 

درس مهم داشت که اجماالً به آنها اشاره می شود:
1- تبدیل سریع اعتراضات به آشوب و سلب امنیت اجتماعی مردم نشان 
داد که دشمن در این ماجرا یکی از مهم  ترین نقاط قوت نظام در سال های 
اخیر که محصول تالش   ها و مجاهدت های نیروهای دفاعی و امنیتی بوده و 
کشور عزیزمان ایران را در بحرانی   ترین منطقه جهان حفظ کرده بود، هدف 
گرفته است. اقدامات سازماندهی شده و مشابه در حمله به بانک ها، غارت 
فروشگاه های بزرگ، حمله مسلحانه به برخی مراکز انتظامی و بسیج و حتی 
تالش برای خلع سالح آنها نشانگر گوش��ه ای از برنامه ریزی حساب شده 
هسته های عملیاتی داخلی با هدایت جریان های ضدانقالب بیرونی است 
که تقدیم حدود 10 شهید از نیروی انتظامی و بسیجی نشانگر عمق این فتنه 

است که البته با هوشیاری و دقت نیروهای مسئول به سرعت مهار شد. 
2- وقایع اخیر عمق کینه دشمنان نظام اسالمی علیه مردم ایران را آشکار 
کرد، بیانیه های رس��می کاخ س��فید و وزارت خارجه امریکا در حمایت از 
آشوب   ها و دل سوزاندن آنها به خاطر قطع ارتباط شبکه آشوبگران در پوشش 
ادعایی حمایت از مردم ایران در شرایطی است که پیش از این امریکایی   ها 
بار  ها اعالم و تأکید کرده بودند که آنقدر به مردم ایران فش��ار می آورند که 
نان برای خوردن نداشته باشند. در همین زمینه، شبکه بی بی سی وابسته 
به دستگاه جاسوسی انگلیس که این روز    ها به شدت نگران خاموش شدن 
اعتراضات و آشوب هاست، در گزارشی صراحتاً هدف اصلی غرب در ایجاد 
فشار    ها و تحریم     ها علیه ایران را، به تنگ آوردن مردم ایران دانسته و تأکید 
می کند که هدف امریکا از تشدید و ادامه تحریم    ها به تنگ آوردن مردم ایران 
تا جایی است که آنها علیه دولت شورش کنند. این صراحت دشمنان محور 
اصلی مرزبندی میان اعتراضات و آشوب هاست و سبب شد که حتی آن بخش 
اندک از مردم ایران که برای اعتراض به این مصوبه به خیابان آمده بودند، به 
سرعت صف خود را از آش��وبگران جدا کرده و در تخریب و اغتشاش با آنها 

همکاری نکنند و به همین دلیل آشوب     ها به سرعت مهار و کنترل گردید. 
3- بیانیه اخیر جمعی از فعاالن سیاسی مدعی اصالح طلبی که در پوشش 
حمایت از معترضان و برای موج سواری بر این اعتراضات صادر گردیده و بدون 
اشاره به نقش این جریان در ضعف     ها و ناکارآمدی های دولت های یازدهم و 
دوازدهم و شورای شهر کنونی، صرفاً نیروهای جان بر کف انتظامی و امنیتی 
را هدف قرار می دهد، یکی دیگر از اضالع و ویژگی های آشوب های اخیر است. 
در این بیانیه 77 نفره که اغلب امضاکنندگان آن از عوامل اصلی فتنه های تیر 
78 و خرداد 88 هستند، بدون اشاره به زمینه    ها و پیشینه وقوع این حوادث 
که بخشی از آن در باال اشاره ش��ده با ادعای پاسخ خشونت بار به تجمعات 
مردمی در اعتراض به گرانی بنزین آمده است:  »شلیک بی محابای تفنگی که 
از محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و 
غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده اند، مطلقاَ و فارغ 
از موضوع اعتراض، غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا، 

نباید لحظه ای در تعقیب بانیان و آمران و عامالن آن تعلل کند«. 
این سبک از بیانیه نویسی از کس��انی که نقش اصلی در فتنه های گذشته 
داشته و عامل اصلی تشدید تحریم    ها علیه مردم ایران هستند، نوعی فرار به 
جلو برای پرهیز از پاسخگویی است چراکه نگاهی به آمار شهدا و مجروحان 
نیروهای انتظامی و بسیج و همچنین سطح خسارات وارده به مراکز حساس 
نشانگر آن است که اگر دفاعی از سوی نیروهای محافظ امنیت از این مراکز 
صورت گرفته، نه علیه مردم معترض، بلکه علیه عوامل مزدور دشمن است 
که مسلحانه و بعضاً با تیربار به مراکز حمله کرده، قصد خلع سالح و یا انفجار 
مخازن سوخت و پاالیشگاه    ها را داشته و از آن طریق می خواستند کشور را با 
بحران مواجه کنند. اما نکته تلخ تر از کتمان این واقعیت توسط این مدعیان 
دروغین حقوق ملت، نقشی است که اینها با این بیانیه نویسی خود به عنوان 
عوامل ستون پنجم برای دستگاه های مدعی حقوق بشر جهانی دارند ایفا 

می کنند تا آن مراکز بتوانند با استناد به آن ایران را محکوم کنند. 
4- روند تحوالت این ماجرا و به ویژه کاهش سریع اعتراضات مردمی پس از 
بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه در روز یک   شنبه، بار دیگر 
اعتماد و باور مردم به نظام و پایبندی آنها به اصول و ارزش های انقالبی را نشان 
داد این واقعیت بیش از هرچیز مسئولیت دولتمردان را سنگین تر می کند تا 
با تالش بیشتر و هوشمندانه تر به وظایف خود در خدمت رسانی به مردم و به 

ویژه اقشار محروم به درستی عمل کرده و این اعتماد مردم را پاس بدارند. 

عباسحاجینجاری

خطيب نماز جمعه تهران با يادآوري اصل ۲۷ قانون اساس�ي و 
بيان اينكه هيچ کس ب�ا اعتراضات مخالف نيس�ت، گفت: مثل  
آفتاب روشن است که اش�رار س�وار بر موج اعتراضات شدند. 
حق مردم را زي�ر پاگذاش�تند و امنيت مردم را س�لب کردند. 
حجت االسالم س��ید احمد خاتمي در خطبه دوم نماز جمعه تهران 
با گرامي داش��تن یاد و خاطره شهدا به ویژه ش��هداي امنیت که در 
این هفته به شهادت رسیدند، ابراز داشت: به بازماندگان این شهدا 
مي گویم افتخار کنید که نور ش��هادت به خانواده ش��ما تابید. این 
شهیدان افتخار اسالم هستند و شما در روز قیامت، در نزد خدا سربلند 
هستید. وي با اشاره به تحوالت اخیر یادآور شد: این حوادث در پي 
گران شدن قیمت بنزین بوده است. این تصمیم، تصمیم سران قوا بود 
و به خوش بیني اي که امام و مقام معظم رهبري به سران قوا دارند، 

تصمیم شان را تأیید کردند و بیني و بین اهلل، این تصمیم بسیار داهیانه 
بود. اگر این اقدام و موضع مقام معظم رهب��ري نبود، تردید نکنید 
حوادث سخت تري پیش روي این ملت بود. امام جمعه موقت تهران 
افزود: بپذیریم مي شد در این عرصه بهتر عمل کرد. انصاف این است 
آدم حقیقت را بپذیرد. مي شد مردم را اقناع کرد. مردم ما حقیقت را 
مي پذیرند. من نمي گویم زمان را اعالم کرد ولي مي شد میزگردي 

برگزار کرد. اکنون نیز مسئوالن روشنگري را از دست ندهند.  
وي با ی��ادآوري این اصل 27 قانون اساس��ي که مي گوید تش��کیل 
اجتماعات و راهپیمایي ها، بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل به 
مباني اسالم نباشد، آزاد است، اظهار داشت: هیچ کس با اعتراضات 
مخالف نیست و کس��ي هم با مخالفان برخورد نکرده است اما مثل 
آفتاب روشن است اشرار سوار بر موج اعتراضات شدند. آنها حق مردم 

را زیر پا گذاشتند، امنیت مردم را سلب و هزاران میلیارد خسارت بر 
حق مردم وارد کردند. خاتمي با بیان اینکه در رأس شرارت به اعتراف 
خودشان امریکا بود، اظهار داشت: متأسفانه فرانسه و آلمان هم در 
این قصه شرارت ها همراهي کردند. امیدوارم آنهایي که تا به امروز به 

اینها امیدوار بودند، در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. 
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه نخست نماز جمعه هم با اشاره 
به تحوالت اخیر خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران هفته گذشته بار 
دیگر، جلوه نقش بر آب شدن توطئه هاي دشمنان را دیدند. خودشان 
مي گویند. س��ه س��ال برنامه ریزي کرده بودند. آدم هاي شان را در 
خارج و داخل آموزش داده بودند. گاو شیرده ترامپ یعني عربستان 
پول هایش را در این آشوب ها خرج کرد، رسانه هاي شان را در اختیار 

آنها قرار داد ولي توطئه هاي آنها خنثي شد. 

خطيب نماز جمعه تهران: 

اشرار سوار بر موج اعتراضات، امنيت مردم را سلب كردند

موج برائت از آشوبگران و متعرضان امنيت، سراسر کشور را فراگرفت

خروش ملي عليه آشوب و خشونت
س�ه روز پس از آنكه ملت انقالب�ي و واليتمدار 
اي�ران اس�المي در برخي ش�هرهاي کش�ور به 
ميدان آمدند تا انزجار خود را از هرگونه آشوب، 
اغتشاش و ساختارشكني ابراز کنند، پنج شنبه 
و جمع�ه نيز ش�هرهاي مختلف ايران اس�المي 
صحن�ه حضور گس�ترده و خودج�وش مردمي 
بود که آمده  بودند خش�ونت و خرابكاري اوباش 
و اغتشاش�گراني را که ب�ا حماي�ت و همراهي 
دش�منان نظ�ام ام�وال عموم�ي حت�ي مراکز 
فرهنگي و ديني را تخريب کردند، محكوم کنند. 
به گزارش خبرگزاری ها، روز پنج ش��نبه هزاران نفر 
از مردم ش��یراز، با ش��رکت در راهپیمایي لبیک به 
رهبري، رفتارهاي اغتشاشگران در ناآرامي هاي اخیر 
این ش��هر را محکوم کردند. راهپیمایان با سردادن 
ش��عارهاي »خوني که در رگ ماست هدیه به رهبر 
ماست،  اي رهبر آزاده آماده ایم آماده، این همه لشکر 
آمده به عشق رهبر آمده، مرگ بر فتنه گر، مرگ بر 
امریکا، مرگ بر آشوبگر، ما همه باهم هستیم پشت 
والیت هس��تیم، راه نجات امت حمای��ت از والیت، 
آشوبگر بي ریشه شیراز دمشق نمیشه« اقدامات اخیر 
آشوب طلبان را در آتش زدن بانک ها، پمپ هاي بنزین 

و دیگر اماکن عمومي محکوم کردند. 
جمعي از راهپیمایان با پوشیدن کفن اعالم کردند 
براي برقراري امنیت و وحدت در کش��ور و دفاع از 
ارزش هاي انقالب اسالمي حاضر هستند جان خود را 
فدا کنند. آنها در قطعنامه پایاني این راهپیمایي تأکید 
کردند از هر کوششي براي حراس��ت از ارزش هاي 

انقالب اسالمي دریغ نخواهند کرد. 
پنج شنبه در اصفهان نیز اجتماع مردمي در حمایت 
از امنیت و اقتدار میهن اسالمي در میدان انقالب این 
شهر با حضور اقشار مختلف برگزار شد. حجت االسالم 
حسین طیبي فر، جانشین نماینده ولي فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي طي سخناني در این اجتماع 
گفت: رهبر معظم انقالب در جریانات اخیر از خود 
هزینه کردند تا کوتاهي دیگران را جبران کنند، چون 

ایشان یک رهبر بصیر، حکیم و آگاه هستند. 
جانشین نماینده ولي فقیه در س��پاه با بیان اینکه 
همواره دش��من فتنه هاي متعددي در مقابل ملت 
ما به راه انداخته است، افزود: همه فتنه ها مانند فتنه 
تیرماه 78 و فتنه 88 به بهانه انتخابات با حضور مردم 
خنثي شد. وي اضافه کرد: در روزهاي اخیر به بهانه 
گراني بنزین دشمن سرمایه گذاري کرد و فتنه اي را 
که از قبل برنامه ریزي کرده بود، عملي کرد. طیبي فر 
اظهار کرد: گراني بنزین مصوبه قانوني مجلس بود و 
قرار بود پلکاني انجام شود که نشد و متأسفانه یکباره 
قیمت بنزین افزایش یاف��ت؛ رهبر معظم انقالب با 
اصل اجراي آن موافق بودند و قواي س��ه گانه نیز با 
کار کارشناسي اصل آن را تصویب کردند ولي اجراي 
آن به عهده مجریان بود. جانشین نماینده ولي فقیه 
در سپاه گفت: قوه قضائیه همانطور که با جدیت در 
برابر مفسدان اقتصادي اقدام کرده است، نسبت به 
اغتشاشگران و لیدرهاي آنها هیچ رحمي نکند و تمام 
اموالي را که از مردم نابود کرده اند و به غارت بردند از 

حلقوم آنها و پشتیبانان آنها درآورد.  طیبي فر اظهار 
کرد: دولت وعده هایش را به صورت جدي پیگیري 
کند و هم واریز درآمد به حساب افراد ضعیف و هم 
نسبت به نظارت بر گراني در بازار اهتمام داشته باشد 
تا مردم بدانند به این وعده ها عمل مي شود و با تدبیر 
کاري کنند و تجربه باشد و جلوي اینچنین اقداماتي 
گرفته شود. وي خاطرنشان کرد: اتفاقات اینچنیني 
از طرف دشمن برنامه ریزي مي شود و بنابراین باید 
دشمن و کساني را که به دش��من وابستگي دارند و 
براي آنها فرش قرمز پهن مي کنند خوب شناخت ؛ 
نباید به خارج نگاه کرد بلکه نگاه ما باید به مردم باشد 
که بهترین پشتوانه اند و بهترین فعالیت هاي اقتصادي 
و کارها را مي توانند انجام دهند و به نسل جوان کشور 
اعتماد کنیم که اگر اعتماد کردیم دشمن هیچ غلطي 
نمي توانند بکنند.  در استان کهگیلویه و بویر احمد 
نیز مردم شهرهاي گچساران، دهدشت و یاسوج با 
شرکت در راهپیمایي لبیک به رهبري، رفتارهاي 
اغتشاش��گران و فتنه گران را در ناآرامي هاي اخیر 
در کش��ور محکوم کردند. راهپیمایان با سر دادن 
شعارهایي همچون مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، 
مرگ بر انگلیس، حمایت خود را از امنیت و اقتدار 

کشور و محکومیت اغتشاشات اخیر اعالم کردند. 
    راهپيمايي خودجوش قشرهاي مختلف 

مردمي 
هرمزگان درحمایت از سخنان مقام معظم رهبري، 
حفظ امنیت واقتدار کش��ور، محکومیت حرکت 
اخیر اغتشاش��گران و فتنه گران روز پنج ش��نبه 
دربندرعب��اس برگزار ش��د. ش��رکت کنندگان 

در راهپیمای��ي همچنین ب��ا ش��عارهایي مانند 
»آش��وبگرغارت گر اعدام باید گ��ردد«، »مزدور 
امریکای��ي ما آمدی��م کجایي« و»امت م��ا بیدار 
اس��ت از اغتش��اش بیزار است« خواس��تار اعدام 
مفس��دان اقتصادي واخاللگران شدند. مردم قم 
ه��م در یک راهپیمایي باش��کوه ضم��ن تجدید 
میثاق با آرمان هاي انقالب اسالمي و مقام معظم 
رهبري، از اقت��دار و امنیت ملي کش��ور حمایت 
کردند. »مطالبات مردم جدا ز فتنه گري است« از 

شعارهاي راهپیمایي کنندگان بود. 
در اس��تان تهران هم مردم والیتمدار پاکدشت با 
تجمع در میدان آزادگان این شهرس��تان ضمن 
لبیک ب��ه نداي رهب��ر معظم انق��الب و حمایت 
از اقتدار و امنیت کش��ور، حرکت آش��وبگران در 
خس��ارت زدن به اموال عمومي کشور را محکوم 
کردند. آنها با سردادن شعارهاي مرگ بر فتنه گر، 
انزجار خود را از حرکت آشوبگران و فتنه گراني که 
به بهانه افزایش قیمت بنزی��ن به اموال عمومي و 
مردم خسارت وارد کرده و امنیت کشور را با چالش 
مواجه کردند، ابراز نمودند. برخي از راهپیمایان با 
در دست داشتن پالکاردهایي، خواستار دستگیري 

و مجازات تمامي عوامل اغتشاشات اخیر شدند. 
مردم والیتمدار سیستان و بلوچستان در شهرهاي 
زاهدان و خ��اش در راهپیمایي اع��الم انزجار از 
آشوب طلبان و اقدام آنها در خسارت زدن به اماکن 
عمومي و خصوصي شرکت و حرکت فتنه گران و 
ایادي دشمنان در تخریب اموال عمومي و ایجاد 

آشوب در کشور را محکوم کردند. 

در اس��تان البرز، کالنش��هر کرج مرکز اس��تان و 
شهرهاي فردیس، محمدشهر ، طالقان، هشتگرد، 
نظرآباد و اشتهارد نیز تجلي حضور با شکوه مردم 
همیش��ه صحنه و انقالبي بود، مردم��ي که براي 
پاس��داري از میهن اس��المي و ارزش هاي دیني 
هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده اند هر چند که 
تحریم هاي دشمنان و برخي کاستي هاي اقتصادي 

دشواري هایي براي آنان به وجود آورده است . 
کرماني ها هم روز پنج شنبه زیر بارش برف و باران با 
شرکت در راهپیمایي امنیت و اقتدار، نهایت خشم 
و نفرت خود را از فتنه و آشوبگران اعالم و راه خود 
را از این افراد جدا کردند. مرگ بر فتنه گر، هیهات 
منا الذله و خامنه اي خمیني دیگر است - والیتش 
والیت حیدر است از شعارهاي راهپیمایان کرماني 

در این همایش عظیم مردمي بود. 
دیروز جمعه نیز مردم والیتمدار کشور با برگزاري 
راهپیمایي گسترده و پرشور در خیابان ها بار دیگر 
با حمایت از ولي فقیه و آرمان هاي نظام جمهوري 
اسالمي اقدام آشوبگران و اخاللگران نظم و امنیت 
و آرامش جامعه را محکوم کردند. مردم شهرهاي 
مختلف از جمله آبادان، بروجرد، مشهد، ماهشهر، 
شهرري و اسالم آباد غرب با برگزاري راهپیمایي 
خودجوش و سردادن شعارهاي مرگ بر امریکا و 
مرگ بر فتنه گر صف خود را آشوبگران جدا کردند 
و پاسخ کوبنده اي به اغتشاشگران و اوباش دادند. 
گفته شده است مردم تهران نیز روز دوشنبه )پس 
فردا( در محکومیت اقدام آشوب طلبان راهپیمایي 

خواهند کرد. 

ژه
وی

 بهجايمکانیابیاعتراض 
دليلاعتراضرارفعكنيد

دولتي ها و اصالح طلبان باز هم در شلوغي آشوب و اغتشاش یادشان 
افتاده که هنوز بعد شش سال جایي را براي اعتراض مردم مشخص 
نکرده اند! بهانه این تئوري هاي بي س��ود، س��خنان لعیا جنیدي، 
معاون حقوقي رئیس جمهور در مورد حق اعتراض مردم است که 
عکس یک روزنامه اعتماد شده است. این روزنامه -متعلق به رئیس 
کمیسیون اقتصادي مجلس )الیاس حضرتي( – به همین بهانه در 
مطلبي با عنوان »مکان اعتراض، امکان انتقاد« نوش��ته: »اگرچه 
اعتراض هاي آبان ماه 98 که آغاز شد بار دیگر از رسانه ها گرفته تا 
سیاست ورزان، دولتي ها و احزاب همان حرف هاي دي ماه 96 را تکرار 
کردند، آنچه در این میان بیشتر تکرار شد و البته اقدام عملیاتي نیز 
در مورد آن صورت گرفت، موضوع تعیین مکان هایي براي اعتراض 
بود... پس از ناآرامي هاي دي ماه 96 بود که فارغ از چرایي شکل گیري 
و سپس همه گیر شدن آن، بسیاري از ناظران گفتند و نوشتند حاال 
که کانال هاي انتقال اعتراض هاي مردمي به گزاره هاي مختلف از 
جمله رسانه ها و احزاب آن چنان کارآمد نیست، دست کم مکان هایي 
تعیین شود که در این مکان ها امکان اعتراض قانوني ضمن برقراري 
نظم و امنیت فراهم  آید«.  حامیان دولت به جاي پرداختن به اصل 
دلیل اعتراض و رفع آن که در حیطه وظایف قوه مجریه است، تالش 
مي کنند با پاک کردن صورت مسئله، ژست آزادیخواهي بگیرند. در 
حالي که اگر دولت به وعده های انتخاباتي خود و وظایف قانوني اش 
عمل مي کرد و اداره کشور و افکار عمومي به گونه اي درست مدیریت 

مي شد، شاید حاال بهانه اي براي آشوب نبود. در واقع دولت به جاي 
آنکه مشکالت مردم را حل کند، دنبال جایي است که آنان بتوانند در 
مورد مشکالت شان فریاد بزنند. آن هم دولتي که چهار تا شعار آرام 
علیه رئیس جمهور را خواست امریکا مي داند!   از جمله مکان هاي 
پیشنهادي دولت براي برگزاري تجمع اعتراضي، استادیوم تختي در 
جنوب شرق تهران و تقریباً خارج از شهر بود که عماًل هیچ صداي 

اعتراضي را به گوش دولتي ها نمي رساند!


 اصالحطلبانهممنتقداطالعرسانیدولت
شدند

روزنامه اصالح طلب آرمان، گزارش یک پنج شنبه خود را به ضعف 
تیم اطالع رس��اني دولت اختصاص داده است. گزارشي که البته با 
تیتر »تیم رسانه اي دولت با رئیس جمهور همراه نیست« تالش کرده 
ضمن تبرئه حسن روحاني از این ضعف، سایر ارکان دولت را مقصر 
قلمداد کند. این روزنامه اصالح طلب که از حامیان جدي دولت موسوم 
به »تدبیر و امید«)!( محسوب مي شود، دلیل حوادث اخیر را ضعف 
دولت در نحوه اجرا و اطالع رساني این طرح مهم دانسته است. در 
همین باره به رغم آنکه ربیعي، سخنگوي دولت در پاسخ به انتقادات 
کارشناسان گفت که دولت اقناع افکار عمومي را انجام داده است)!(، 
»جوادي حصار« از فعاالن اصالح طلب گفته اس��ت که اصاًل دولت 
اراده اي داشته که در این باره اطالع رساني نکند. گرچه هیچ وقت هم 
روشن نشد، منظور ربیعي از اقناع افکار عمومي چیست. در بخشي 
از گزارش آرمان آمده: »دولت حسن روحاني از ابتدا تاکنون خیلي 
کم در مورد طرح هاي در دست اجرا به اطالع رساني و شرح و تفصیل 

آن پرداخته و بیشتر اظهارات رئیس جمهور و وزرا بر مبناي یکسري 
کلیات در موضوع رقم خورده است. هر چند دو نمونه از طرح هایي 
که دولت نسبت به آنها اطالع رساني کرد، در عرصه سیاست خارجي 
برجام، و در عرصه بهداشت و درمان طرح تحول سالمت بود که اولي 
در بالتکلیفي طرفیني مانده و دومي ه��م با کناره گیري وزیر کنار 
گذاشته شد. اما شاید مهم  ترین طرح در دست اجراي دولت که در 
نشست سران قوا به تصویب رسید، طرح افزایش قیمت بنزین بود که 
با نارضایتي ها و واکنش هاي بسیاري همراه بود. در ابن بین بسیاري 
معتقدند که اگر دولت براي خود استراتژي اطالع رساني مشخصي 
داش��ت و در زمان معین به شرح و تفس��یر مزایا و معایب آن طرح 
مي پرداخت، شاید اکنون دیگر شاهد ناآرامي در کشور نبودیم. « در 
بخش دیگري از گزارش آرمان آمده: » فرزانه ترکان گفت بهتر بود در 
چنین شرایطي که فشارهاي سنگیني به مردم وارد و طبقه متوسط 
جامعه به طبقه ضعیف نزدیک تر شده، این کار مرحله به مرحله انجام 
مي شد؛ نه یکباره. وي افزود: حتي اگر دولت مجبور بود که این کار را 
انجام دهد مي توانست از ماه ها جلوتر در میزگرد یا مصاحبه اي مردم 
را قانع کند. ضعف در اطالع رساني و توضیح دادن مشکالت به مردم 
از قبل وجود داشته و اکنون شدیدتر ش��ده و موجب ایجاد شکاف 
میان دولت و مردم خواهد شد. « و »جوادي حصار گفت: این امر به 
اتفاق اخیر در حوزه گراني بنزین هم خالصه نمي شود و به گذشته 
باز مي گردد که دولت سامانه اطالع رساني موفقي نداشته است. وي 
تأکید کرد: در طرح اخیر در افزایش قیمت بنزین نیز به نظر مي رسد 
اراده اي وجود داشته که این اطالع رساني صورت نگیرد و براساس 

نگاه هاي مختلفي که داشتند به این برداشت رسیده اند. «

رئيس سازمان بسيج: 
  کارنامه  بسيج  

در محروميت زدایی درخشان است
کارنامه درخشاني با حضور نيروهاي جهادي، از بسيج در عرصه هاي 
محروميت زداي�ی،  س�ازندگي و اقتص�اد مقاومت�ي رق�م خ�ورد.

 این نکته را سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیماني، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین روز گذشته در سخنان پیش از خطبه هاي نماز جمعه تهران 

عنوان کرد. 
به گزارش فارس، سردار س��لیماني که به مناسبت فرا رسیدن چهلمین 
سالگرد تأس��یس ش��جره طیبه الهي »بس��یج« به فرمان تاریخي امام 
راحل در پنجم آذر س��ال ۵8 س��خن مي گفت، افزود:  » پس از تسخیر 
النه جاسوسي توسط دانش��جویان پیرو خط امام � که امام راحل)ره( از 
آن حادثه به عنوان انقالب راه انقالب دوم ی��اد فرمودند � حضرت امام با 
حکمت الهي فرمان تأسیس شجره طیبه الهي بسیج را صادر فرمودند. 
از رسالت ها و مأموریت هاي مهم و اساسي بس��یج از سوي امام راحل که 
در یکي از پیام هاي معظم له در آذر 67 براي بسیج متصور شدند، مقابله با 
دشمني و کینه ورزی استکبار جهاني و به ویژه شیطان بزرگ امریکا تلقي 
شد و در ادامه همین جمالت امام راحل فرمودند اگر در هر کشوري نواي 
دلنشین تفکر بسیجي حکمفرما شود آن کشور از گزند دشمنان مصون 

خواهد ماند. « 
    درخشش بسيج در دفاع مقدس

سلیماني ادامه داد: حکمت الهي که در دل امام راه پیدا کرد، در درجه اول به 
دنبال تشکیل بسیج مردمي براي بازدارندگي همه جانبه در مقابل ترفندها 
و فتنه ها و برنامه هاي دشمنان به ویژه استکبار جهاني و امریکاي خونخوار 
بود و در عین حال آمادگي بین مردم وجود داشته باشد چرا که اگر دشمنان 
ملت بخواهند دست به اقدام عملیاتي بزنند این نیروي الهي مردمي بتواند 
با حضور در صحنه آن تهدیدات را پاسخ دهد. وي بیان کرد: از قضا در عین 
حالي که ملت ایران به دنبال جنگ نبود و تازه از پیروزي انقالب اسالمي 
در حال استقرار نظام مقدس جمهوري اسالمي و در مرحله تشکیل دولت 
اسالمي قرار داشت، کشور ما با فتنه هاي متعدد از جمله یک تهاجم نظامي 
گسترده روبه رو شد؛ حمله نظامي گسترده صدام بعثي به میهن اسالمي 
میداني براي حضور این نیروي بزرگ الهي معنوي و مردمي )بسیج( شد.   
فرزندان این ملت به میدان شتافتند و یک چالش بزرگ را از پیش روي 
انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران در سایه نیروهاي 

مسلح تبدیل به یک فرصت و گنجینه تمام نشدني کردند.  
    مواجهه بسيج با ناتوي فرهنگي غرب

وي در بخش دیگري از سخنانش عنوان کرد: در بعد از دفاع مقدس امام 
در فرمان تاریخي که در 2 آذر 67 صادر فرمودند از ملت ایران خواستند 
که بسیج همچنان به مأموریت و رسالت خود ادامه دهد و بسیج چون از 
نبرد نظامي و دفاع نظامي فارغ شده بود در یک مرحله جدید قرار گرفت.  
بس��یج رویکردهاي جدیدي را در مواجهه  فرهنگي با ناتوي فرهنگي در 
موج هاي رواني با عملیات هاي رواني دشمن و پرچم داري در میدان دفاع 
از ارزش هاي انقالب اسالمي و فرهنگ ایثار و شهادت و با به میدان آمدن 
جوانان مردم در همه عرصه هایي که نظام مقدس جمهوري اسالمي نیاز 
به حضور سازمان یافته مردم و جوانان و نوجوانان داشت، به نحو احسن 

ایفاي نقش کرد. 
    بسيج فلج اطفال را ريشه کن کرد

سلیماني در همین راستا تصریح کرد: وقتي بنا شد در کشور ما فلج اطفال 
ریشه کن شود با حضور نیروهاي بسیج در مدت یک ماه، 20 میلیون کودک 
واکسن فلج اطفال دریافت کردند؛ یک پروژه بزرگ بهداشتي-درماني که 
در سایر کشورها چندین سال طول کشیده بود و پس از مدت ها توانسته 
بودند واکسیناسیون را در کشورشان که جمعیت مشابه کشور ما را داشت 
انجام دهند. امروز ما شاهد هستیم که فرزندان این ملت بزرگ از چنین 

پیشرفتي برخوردارند. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همین زمینه افزود: تشکیل بسیج 
سازندگي در دهه 80 به صورت خودجوش و پس از مطالبه رهبري از بسیج 
)براي توسعه فعالیت هاي بسیج سازندگي( صورت گرفت، در حالي که نهاد 
انقالبي جهاد سازندگي ادغام شده بود، اما الزم بود این مسیر در راستاي 
خدمت رس��انی به محرومان و حضور در مناطق کم برخوردار طي شود. 
سلیماني تصریح کرد: کارنامه درخش��اني با حضور نیروهاي جهادي، از 
بسیج در عرصه هاي محرومیت زدایی،  سازندگي و اقتصاد مقاومتي رقم 
خورد. وي افزود: رهبري امسال مجدداً مطالبه فرمودند که باید ترتیبي 
فراهم شود که این اقدامات توسعه پیدا کند و گروه هاي جهادي به تعداد 
خیلي زیاد تشکیل شوند و در خدمت مردم در جهت حل مشکالت و توسعه 

و سازندگي کشور به میدان بیایند. 
   رويكرد بسيج در بيانيه گام دوم

سلیماني رویکرد جدید سازمان بسیج را بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب 
و برداشتن گام هاي جدي در تحقق آرمان های بلند این بیانیه، ایفاي نقش 
پرچمداري براي بسیج با محوریت جوانان و نوجوانان از مسیر مردم ساالری 
اس��المي با عنایت به در نظر گرفتن هدف بلند تشکیل دولت اسالمي و 
جامعه پردازي و تمدن اسالمي خواند: » الزم است روش ها و رویکردهاي 
جدیدي با تمسک به این بیانیه )بیانیه گام دوم انقالب( اتخاذ شود و ما با اتکا 
به پشتیباني هاي مردمي و شبکه مردمي، با در نظر گرفتن منظومه فکري 
مقام معظم رهبري،  بسیج آن چنان صورت بندي و ترکیب و آرایشي پیدا 

کند که در همه عرصه هاي مطرح شده پرچمدار ملت ایران باشد. «
    بسيج پرچمدار اميدآفرينی

سلیماني همچنین تصریح کرد: بسیج در چهلمین سال انقالب اسالمي 
در انجام رسالت هاي انقالبي خویش در زعامت رهبر معظم انقالب و امام 
عزیزمان پرچمدار اخ��الق و معنویت خواهد بود. وي ادامه داد: بس��یج 
پرچم دار امیدآفرین��ي و غلبه بر ترس، فرهنگ مقاومت و پش��تیباني از 
مستضعفان جهان و ملت هاي مردم، خالقیت و نوآوري و ابتکار انقالبي 
با محوریت جوانان و نوجوانان، فتح قلل مرتفع علم و فناوري، پیروزي در 
جنگ اقتصادي و عملیاتي کردن اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقالب، 
مقابله با نفوذ دشمن در داخل کشور و به ویژه مقابله با نفوذ ناتوي فرهنگي 
و همچنین عدالت علوي و مبارزه با ظلم تبعیض خواهد بود. سلیماني بیان 
کرد: آرمان های امام راحل پیروزي انقالب اسالمي و استقرار نظام مقدس 
جمهوري اسالمي با همت بلند ملت ایران تحقق یافت، یکي از آرمان های 
امام راحل بر اساس مشیت الهي در زمان حیات مبارک ایشان محقق نشد و 
آن آزادي قدس عزیز بود که به فرموده مقام معظم رهبري ما به زودي شاهد 
برچیده شدن بساط این غده سرطاني و این رژیم جعلي سرطاني خواهیم 
بود.  رئیس سازمان بسیج مستضعفین در خاتمه ابراز امیدواري کرد که 
بسیج در گام دوم، پرچمدار ملت هاي مسلمان به نمایندگي از ملت ایران در 

برچیدن فساد رژیم صهیونیستي با آزادي قدس از خواهد بود. 
   تجديد ميثاق با آرمان های امام

روز پنج شنبه و همزمان با آغاز هفته بسیج سردار غالمرضا سلیماني به 
همراه جمعي از فرماندهان و یکهزارو ۵00 نفر از اقشار مختلف بسیج استان 
تهران با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمیني )ره( با آرمان های واالي 

بنیانگذار انقالب اسالمي تجدید میثاق کردند.  
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امریکا وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد
دولت امريكا وزير ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان را تحريم 

کرد. 
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، وزارت خزانه داری 
امریکا صبح روز جمعه به وقت محلی از قرار گرفتن نام »محمدجواد آذری 
جهرمی « وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اس��المی ایران در 
فهرست افراد تحت تحریم دفتر کنترل  دارایی های خارجی )اوفک( که از 

نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری است خبر داد. 
وزارت خزانه داری امریکا در بیانیه ای اعالم کرد محمدجواد آذری جهرمی 
در آنچه »سانسور گسترده اینترنت در ایران « خوانده شده، نقش داشته 
اس��ت.   مقامات امریکایی در روزهای اخیر تالش کرده اند قطع ش��دن 
اینترنت در ایران را تالشی برای نرسیدن صدای به اصطالح »معترضان « به 
خارج از کشور جلوه دهند. این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی 
ایران صرفاً به دلیل سابقه دخالت های سرویس های اطالعاتی بیگانه به ویژه 
سرویس های اطالعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی در جریان آشوب های 
گذشته )مش��خصاً فتنه 88 و اغتشاش��ات دی ماه 96( تصمیم به قطع 
اینترنت به صورت موقت گرفت تا نیروهای اطالعاتی این کشور  ها نتوانند با 
سوء استفاده از شرایط موجود، اهداف مخرب خود را در ایران دنبال کنند. 
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