
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5806 |  1441 ربيع الثان��ی   5  |  1398 آذر   11 دو ش��نبه 
      گردش آزاد اطالعات به سبک توئيتر

محمد رستم پور يكي از فعاالن توئيتر نوشت:
  ايلهان عمر رو كه مي شناسيد؟ نخستين زن محجبه 
كنگره امريكا. يك نامزد جمهوريخواه كنگره گفته اگر 
خبر ارسال اطالعات محرمانه او به ايران درس��ت باشه، بايد ايلهان رو 
آويزان كرد! توئيتر هم حس��اب اين نامزد كنگره رو به خاطر اظهارات 

تنفرآميز تعليق كرده!
........................................................................................................................

     ايران را به جاي امريكا و داعش اشتباه گرفته اند
سهيال دولتشاهي در توئيتر نوشت:

 در مورد عراق چند سؤال دارم:
۱- آيا ايران در فلوجه از گلوله هاي اورانيوم ضعيف شده استفاده كرد و 

تا االن باعث ناقص الخلقه شدن كودكان اين منطقه شده؟
۲- آيا ايران بدون داش��تن م��درك به عراق حمله ك��رد و ۶۰۰ هزار 

عراقي را كشت؟
 ۳- آيا ايران ۱۰س��ال مردم عراق را در تحريم نگه داشت و ۵۰۰ هزار 

كودك عراقي را كشت؟
۴- آيا ايران زيرس��اخت هاي ع��راق مانند نيروگاه ها، پااليش��گاه ها، 

جاده ها، پل ها و خطوط انرژي عراق را نابود كرد؟
 ۵- آيا ايران باعث تجزيه عراق ش��د؟ آيا ايران اقليم كردس��تان را به 

عراق تحميل كرد؟ 
۶- آيا ايران از فرداي سقوط صدام تروريست انتحاري به داخل عراق 

مي فرستاد؟ آيا ايران داعش را درست كرد؟
........................................................................................................................

     شبكه مأمور و معذور در آشوب های 88 و 98
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال شخصي خود در 

تلگرام نوشت: 
شبكه سازمان يافته آشوب با وجود نقابداري، هويت 
و كاركرد مش��خصي دارد. آنها كه تركيبي از اعضاي 
س��ازمان هاي تروريس��تي و اشرار مس��لح هس��تند، همواره مرتكب 
جنايت هاي متعدد ش��ده اند، با رعب افكني و قداره كش��ي و ش��ليك 
اسلحه، راه را بر مردم بسته اند، اموال عمومي و اتوبوس و مترو و پمپ 
بنزين ها و بانك ها را در كنار خودروها و مغازه هاي مردم عادي به آتش 
كشيده و بر حمله به مساجد و حسينيه ها و به آتش كشيدن قرآن ها 

اصرار داشته اند. 
اي��ن روش ه��ا مش��خصاً ش��گردهاي س��ازمان منافقي��ن، داعش و 
گروهك هاي تجزيه طلب و تروريست است كه در طول سال ها در ايران 
و برخي كشورهاي ديگر مرتكب جنايت شده اند. دقيق تر اگر بگوييم 
آنها به عنوان مزدوران اجاره اي، به نيابت از رژيم س��عودي، اسرائيل، 

امريكا و انگليس، عقده گشايي مي كنند. 
انبوه جنايت ها و هتاكي هاي آش��وبگران نيابتي، خاطره خيانت هاي 
فتنه گران در س��ال 88 را زنده كرد. بيانيه و اظهارات سه نفر از سران 
فتنه به همراه برخ��ي اطرافيان آنها، نش��ان داد كه مانند ۱۰س��ال 
قبل، ميان تروريس��ت هاي آش��وبگر و توجيه كنن��دگان و حاميان 
سياسي- رس��انه اي آنها تقسيم كار شده و ش��ريك جرم يكديگرند. 
۱۰سال قبل هم سران فتنه، از حرمت شكنان روز عاشورا جانبداري 
كردند و آنها را كه ضمن هلهله و كف و سوت، اقدام به مسجدسوزي 
و آتش زدن پرچم ها و كتيبه هاي عاش��ورايي ك��رده بودند، مردمان 

خداجو! خواندند. 
در ميان دستگيرش��دگان آن روز، از اعضاي ش��بكه صهيونيس��تي- 
انگليس��ي به�ائيت و س���ازم�ان منافقين حضور داش��تند. حمايت 
امثال ميرحسين موس��وي و خاتمي از اين جماعت چه در سال 98 و 
چه امروز، نشان مي دهد س��ران فتنه فقط در اسم »س�ران« هستند 
اما بن�د را ب��ه آب داده اند. آنها در واق�ع، به خاط��ر آتوه�ايي كه ن�زد 
س��رويس ه�اي ج�اس�وسي بيگانه و شبكه ماس��وني به�ائيت دارند، 
س�ال ه�است گ�روگان گرفته شده اند و مأم�وريت دارند سر بزنگاه ه�ا 
به حم�ايت از س�ربازان جنگ ني�ابتي ام�ريكا و اس�رائيل بپ�ردازند. 

و »المأمور مع�ذور«.

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي:
مردم نسبت به بي تدبيري و وقت نشناسي 

دولت انتقاد دارند 
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي گفت: مردم نسبت به بي تدبيري 
دول�ت در مديريت افزاي�ش قيمت بنزي�ن انتق�اد دارند و از 
آنه�ا مي خواهند جل�وي گران�ي افسارگس�يخته را بگيرند. 
به گزارش فارس، اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي 
در پايان نشست دبيران اين حزب اظهار داشت: حضور هوشمندانه 
مردم در صحنه نشان داد ايران عزيز جاي تحركات شرورانه امريكا 
و انگليس و رژيم صهيونيستي نيست و ملت، اقتدار و عظمت خود 

را بارها در نبرد نرم با دشمن نشان داده است. 
وي با تجليل از حضور م��ردم تهران و شهرس��تان ها در مقابله با 
فتنه جديد گف��ت: وقتي م��ردم از حق اعتراض خ��ود به صورت 
مسالمت آميز استفاده و حساب خود را از اشرار جدا كردند، فتنه 

فروكش كرد. 
بادامچيان با بيان اينكه معلوم شد فتنه گران مشكلي با گراني 
بنزين ندارند، گفت: آنها به س��مت قرآن س��وزي و آتش زدن 
مساجد و مغازه هاي مردم و اخالل در نظم و ترافيك و حركات 
خش��ونت آميز رفتند و حافظان امنيت با فداكاري به سرعت 
نظم را به ش��هرها برگرداندند و با دس��تگيري سران آشوب، 

فتنه خوابيد. 
دبيركل حزب موتلفه اس��المي افزود: در پنج استان و صدها شهر 
اصاًل تجمعي صورت نگرف��ت و تخريبي هم به وقوع نپيوس��ت و 
بيانگر اين نكته است كه مسئله اعتراض به افزايش قيمت بنزين كه 
اغلب مردم به آن معترض بودند، امري جداست و موضوع تخريب 
سازمان يافته از طرف گروهك منافقين و سلطنت طلب ها و اراذل 
و اوباش هم مسئله ديگري است و با تفكيك اين دو موضوع، توطئه 
خطرناكي كه مي رفت با بي تدبيري برخي مس��ئوالن براي كشور 

مشكل بزرگي پديد آورد، خنثي شد. 
وي ورود حكيمان��ه رهبري در اي��ن فتنه را س��تود و تأكيد كرد: 
رهبري معظم انقالب با سخنان روشنگرانه خود و مديريت درست، 
بحران امريكا و دشمنان نظام را خنثي كرد و ظرف ۴8ساعت اين 

غائله خاتمه يافت. 
بادامچيان در ادامه تأكيد ك��رد: در قي�ام و حض��ور مردم تهران 
در راهپيم�ايي محك�وميت اق�دامات اش��رار، م��ردم در تهران و 
سراسر كشور از اين جم�اعت روسياه اعالم برائت كردند. دشمن 
در يارگيري از م�ردم شك�ست خورده اس��ت و همين امر فتنه را 

خاموش كرد. 
وي گفت: مردم نس��بت به بي تدبي��ري دولت و وقت نشناس��ي 
مس��ئوالن در مديري��ت افزايش قيمت بنزي��ن انتق��اد دارند. از 
مسئوالن مي خواهند جلوي گراني افسارگسيخته را بگيرد. دولت 
حداقل قيمت كاالها و خدمات را در شركت هاي دولتي و عمومي 
كنت��رل و از افزاي��ش آن جلوگيري كند. همچني��ن در پرداخت 
يارانه هاي بنزين، بموقع عمل و كساني كه احياناً به اشتباه يارانه 

آنها قطع شده، اشتباهات را سريعاً اصالح كند.

ردصالحي�ت ي�ا ع�دم اح�راز صالحي�ت اف�راد به ط�ور 
رس�مي و ط�ي ي�ک نام�ه ب�ه ف�رد اع�الم مي ش�ود. 
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي دبير شوراي نگهبان قانون 
اساسي در ديدار با اصحاب رسانه با اشاره به انتقادات مطرح شده 
در خصوص وضعيت اقتصادي كشور، گفت: اوضاع اقتصادي از 
مواردي نيست كه مستقيماً به شوراي نگهبان مربوط باشد، اما ما 
هميشه نگران عملكرد هاي اقتصادي بوده و هستيم، آرزو داريم 
كه دوس��تان در بخش هاي مختلف به گون��ه اي عمل كنند كه 

مشكالت مردم سريع تر حل شود. 
قائم مقام دبير ش��وراي نگهبان افزود: ما اگر جايي احساس كنيم 
كه مي توانيم كمكي به مسئوالن بكنيم، حتماً دريغ نخواهيم كرد 
چراكه معتقديم نظام جمهوري اس��المي بايد به پيش برود و به 
پيش هم خواهد رفت لذا هر كسي هر جايي كه مشغول خدمت و 

كار است، بايد هر كمكي كه مي تواند انجام دهد. 
     بررسي صالحيت ها

يكي از مديران رس��انه ها درباره بررسي صالحيت ها در انتخابات 
رياست جمهوري و مصلحت سنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن 
)تأييد سه كانديدا از هر جناح( از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده 
بود كه كدخدايي در اين خصوص پاسخ داد: »در بحث انتخابات 
رياست جمهوري ايجاد تعادل در كانديدا هاي تأييد صالحيت شده، 
هيچ وقت مطرح نبوده و نيست و اصوالً شوراي نگهبان به هيچ وجه 
چنين نگاهي ندارد.« وي با بيان اينكه بايد همه تالش خود را به كار 
بنديم كه مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد، اما نه از راه هاي 
فراقانوني، تأكيد كرد: بار ها تأكيد كرده ام »اجراي صحيح قانون« 
بهترين عامل براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات است لذا 
الزم نيست بخواهيم در بررسي صالحيت ها، قانون را ناديده بگيريم 

تا مشاركت افزايش يابد. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به ش��بهه يكي از مديران 
رسانه اي كش��ور در خصوص ردصالحيت برخي از كانديدا ها به 

دليل گرفتن عكس يادگاري با برخي افراد، اظهار داش��ت: اينكه 
گفته مي شود شوراي نگهبان يك كانديدا را فقط به دليل گرفتن 
عكس يادگاري با برخي افراد مسئله دار، ردصالحيت كرده، غلط 
است چراكه همين االن افرادي در مجلس شوراي اسالمي نماينده 
مردم هستند كه بعضاً با همين افراد عكس گرفته و حتي ارتباط 
نزديكي هم با آنها دارند، اما ردصالحيت نشده اند، بنابراين مبناي 
ما گرفتن يك عكس نيس��ت.  نكته ديگري كه كدخدايي به آن 
اشاره كرد، اين بود كه »در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون 
كاماًل رعايت مي شود، مخصوصاً در مورد التزام عملي به اسالم، در 
اين مورد، اگر گزارش��ي درباره عدم التزام فرد به اسالم به شوراي 
نگهبان ارائه نشود، شوراي نگهبان هيچ ورودي در اين باره ندارد، 
اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، 
آن را بررسي مي كنيم. معموالً گزارشاتي در اين مورد از داوطلبان 

انتخابات به دست مان مي رسد كه بررسي مي كنيم.« 
     انتخابات و قانون انتخابات

كدخدايي با بيان اينكه م��ا از قانون فعلي س��ه محور اصلي را 
استخراج كرده و مبنا و معيار عمل خود قرار داده ايم، گفت: فساد 
اقتصادي، فس��اد اخالقي و ضديت با نظام و انقالب، سه محور 
اصلي شوراي نگهبان در بررسي صالحيت هاست و محكم روي 
اين سه محور ايستاده ايم.  وي در خصوص انتقاد يكي از مديران 
درباره علت ع��دم اعالم داليل ردصالحي��ت كانديداها، تأكيد 
كرد: قانون انتخابات تصريح دارد ك��ه بايد داليل ردصالحيت 
افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعالم شود و ما 
نمي توانيم خالف قانون عمل كنيم. در واقع، مستندات قانوني 
ردصالحيت يا عدم احراز صالحيت افراد به طور رس��مي و طي 
يك نامه به فرد اعالم مي شود، البته فرد مي تواند به نتيجه اي كه 
شوراي نگهبان به آن دست يافته، اعتراض كند و اعتراضات هم 

به طور دقيق بررسي مي شود. 
براي اصالح قانون انتخابات، كارشناسان شوراي نگهبان و مجلس 

شوراي اسالمي چند سال كار كارشناسي و تخصصي انجام داده 
بودند، اما متأس��فانه اين اصالحيه به دليل اضافه شدن ناگهاني 
يك بخش )استاني شدن انتخابات( دچار ايراداتي شد كه نهايتاً از 
دستور كار مجلس هم كنار گذاشته شد«، اين نكته ديگري بود كه 
قائم مقام شوراي نگهبان به آن اشاره كرد و گفت: قانون انتخابات 
بايد اصالح شود چراكه با شرايط فعلي، به دليل به روز نبودن قانون، 

نظارت بر انتخابات با مشكالت زيادي مواجه است. 
     گاليه از برخي رسانه ها

وي در بخش ديگري از س��خنانش از برخي رس��انه ها گاليه كرد 
و گفت: انتظار ما اين است كه رس��انه ها در انتشار اخبار مرتبط با 
شوراي نگهبان به صحت و درس��تي اخبار توجه كنند. متأسفانه 
برخي رس��انه هاي كش��ور اخبار كذب و خالف واقع را به شوراي 
نگهبان نسبت مي دهند، حال اينكه توقع اين است كه قبل از انتشار 
اين اخبار، صحت و سقم آن را از شوراي نگهبان جويا شوند، البته ما 

هم تالش داريم ارتباط مان با رسانه ها را بيشتر كنيم. 
     گفت وگو با احزاب و گروه ها، انتقاد از شوراي نگهبان

يكي از مديران رسانه ها از عدم وجود ارتباط و گفت وگو ميان شوراي 
نگهبان و گروه ها و احزاب گاليه كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان 
در اين باره گفت: ما هيچ ممنوعيتي براي گفت وگو و صحبت كردن 

با افراد و گروه ها نداريم. 
وي افزود: تاكنون افراد زيادي از جناح هاي مختلف سياسي براي 
گفت وگو به شوراي نگهبان آمده و خيلي راحت سخنانشان را بيان 
كرده اند و هيچ مشكلي هم نبوده است، البته درباره رسانه اي كردن 
اين جلس��ات، ما اعالم كرده ايم كه اين جلس��ات از سوي شوراي 
نگهبان رسانه اي نخواهد شد، اما افرادي كه تمايل دارند، مي توانند 

خودشان اين جلسات را رسانه اي كنند. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال يكي از مديران 
رس��انه ها در خصوص اينكه برخي مي گويند، انتقاد از ش��وراي 
نگهبان باعث ردصالحيت افراد خواهد شد، پاسخ داد: انتقاد به 

شوراي نگهبان و شخص كدخدايي، ضديت با نظام نيست و ما 
از انتقاد سازنده استقبال مي كنيم، شوراي نگهبان يك باشگاه 
سياسي نيست كه براساس موارد شخصي و جناحي عمل كند، 
بلكه ما وظايف قانوني و مش��خصي داريم و موظ��ف به اجراي 

وظايف مان هستيم. 
   نظارت استصوابي و تحقيقات محلي

يكي از سؤاالت مطرح شده در اين نشست، مبناي قانوني نظارت 
اس��تصوابي بود كه كدخدايي در پاسخ به اين سؤال گفت: نظارت 
شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده است و اين طور نيست كه اين 
موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت مي دهند، به اين صورت 
كه نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصوالً نظارت اگر 

غير از استصوابي باشد، عماًل هيچ مفهوم و كاركردي ندارد. 
وي ادامه داد: قانون به شوراي نگهبان دستور داده كه صالحيت 
افراد را بررس��ي و اعالم كند كه آيا اين فرد صالحيت حضور در 
رقابت انتخاباتي را دارد يا خير، اين خودش به معناي استصوابي 
بودن نظارت شوراي نگهبان است نه استطالعي بودن آن. قانوناً 
شوراي نگهبان مسئول تأييد يا ردصالحيت هاست و اين يعني 
نظارت استصوابي و نظارت اس��تطالعي هيچ مفهومي در اين 

موضوع ندارد. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص تحقيقات محلي و گزارش 
مراجع چهارگانه در بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات، تأكيد 
كرد: ما نظر مراجع چهارگانه را كاماًل قبول داري��م، اما اين صرفاً 
نظر كارشناسي اس��ت و بايد اين نظرات هم بررسي شود. در واقع 
تحقيقات محلي مكمل نظرات مراجع چهارگانه است و قانون اين 

اختيار را به شوراي نگهبان داده است. 
كدخدايي اضافه كرد: ما به مراجع چهارگانه اعالم كرده ايم كه بايد 
هر چه گزارش درباره داوطلبان براي ما ارس��ال مي كنند، مستند 
باشد چراكه مبناي قضاوت ماست و از سوي ديگر، علت عدم احراز 

يا ردصالحيت، به خود داوطلبان نيز اعالم مي شود.

سخنگوی شوراي نگهبان: 

شوراينگهبانباشگاهسیاسینیستوشخصیوجناحیعملنمیکند

گزارش  2

بعضي از افراد در س�طح جامعه     دفاعی
توسط اغتشاشگران و از پشت 
م�ورد اصاب�ت تي�ر ق�رار گرفت�ه  و كش�ته ش�ده اند. 
به گ��زارش مهر، س��ردار محم��د ي��زدي فرمانده س��پاه محمد 
رسول اهلل)ص( تهران در حاش��يه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه 
شوراي شهر با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه 
در رابطه با اعتراضات اخير آقاي آشنا مشاور رئيس جمهور گفته 
است كه همه جانباختگان اغتشاشگر نبوده اند و شما تا چه ميزان 
اين حرف را تأييد مي كنيد، اظهار كرد: بعضي از افراد در س��طح 
جامعه توسط اغتشاش��گران تير خورده اند كه اين افراد از پشت 
تير خورده اند، من اين موضوع را تأييد مي كنم و بخشي هم البته 

آشوبگراني بوده اند كه كشته شده اند. 
وي درباره جانباختگان اضافه كرد: اين افراد در حال شناس��ايي 
هس��تند و به خانواده آنها سركشي مي ش��ود، همانطور كه صف 
آشوبگران از مردم جدا شد صف كساني كه جانشان را بي گناه از 
دست دادند از صف كساني كه به نوعي قصد تخريب اموال عمومي 

را داشتند از يكديگر جدا مي شود. 

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
امكان دارد اين افراد به اشتباه از سوي مأموران كشته شده باشند، 
گفت: اين موضوع در حال بررس��ي است و در حال حاضر در اين 
مورد نه مي توانيم اظهار نظر كنيم و نه وقت آن است، اما اين را بايد 
بگويم كه به دقت اين موضوع در حال بررسي است كه كساني كه 

كشته شده اند علت كشته شدنشان چه بوده است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه بعد از اينكه بررسي شد آيا توسط 
دولت به خانواده هاي اين افراد پاس��خگويي خواهد شد، چراكه 
قشري به دليل مسائل اقتصادي و بحث هاي مرتبط با اختالس 
آقازاده ها به خيابان آمده بودند و مس��ئوالن دول��ت و مقامات 
امنيتي آيا در قبال آنها پاسخگو خواهند بود، عنوان كرد: قاعدتاً 
بحث مطالبه مردم راجع به مس��ائل معيش��تي ي��ك مطالبه و 
خواسته بحق است كه هيچ كسي آن را انكار نكرده و دولت هم 

آن را مورد ترديد قرار نداده است، اما در ارتباط با كساني كه وارد 
عرصه اعتراض ش��دند اينها بايد صفش��ان از يكديگر جدا شود. 
سردار يزدي تأكيد كرد: ما عده اي را داشتيم كه اصاًل بحثشان 
اعتراض نبود و برخي از كس��اني كه امروز دس��تگير شده اند از 
مرفه ترين افراد هس��تند، آنها كساني هس��تند كه اصاًل دغدغه 
مالي نداش��ته اند و فقط آمده بودند كه آش��وب كنند و كاري را 
انجام بدهند كه كشور را به هم بريزند، اينها از بيرون از كشور هم 

حمايت مي شدند. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا در نقاط باالي ش��هر 
اين اتف��اق نيفتاده اس��ت و تنه��ا در پايين ش��هر و مناطق 
كمت��ر بهره مند اين اتفاق افتاده اس��ت، گفت: دش��منان ما 
نقطه گذاري هايش��ان در مكان هاي��ي بوده ك��ه زمينه هاي 
اجتماعي در آن موجود است. دش��من وارد فضايي مي شود 

كه آن فضا توسط مردم عادي رقم زده شده است و بر آن موج 
سوار مي شود و وظايف خود را انجام مي دهد. 

سردار يزدي با بيان اينكه در روز اول اغتشاشات وقتي كه مردم 
وارد شدند بسيار مس��المت آميز رفتار كردند، تصريح كرد: ولي 
عده اي بر اين موج س��وار شدند و ش��روع به آتش زدن كردند و 
فيلم هاي آن هم موجود است. در برخي موارد حتي مردم به اين 
افراد اعتراض مي كنند و مي گويند ما براي اعتراض آمده ايم چرا 

بانك را آتش مي زنيد. 
سردار يزدي درباره شباهت اين شيوه اعتراض ميان ايران و ساير 
كشور ها گفت: مقايسه كشور ما با س��اير كشورها قياسي اشتباه 

است و ما نبايد اين مقايسه را انجام دهيم. 
فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل)ص( تهران ادامه داد: مردم ما 
فهيم هستند و كاماًل تش��خيص مي دهند چه كسي به نفع آنها 
كار مي كند. آنها تشخيص مي دهند كشورهاي دنيا چگونه براي 
اينكه كشور ما را به هم بزنند دست به دست هم داده اند. مقايسه 
اين اعتراض با كشور فرانسه مقايسه اشتباهي است، بهتر است اين 

اعتراضات را با سال ۲۰۰۵ فرانسه مقايسه كنيد.

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(تهران: 

برخيازجانباختگانتوسطاغتشاشگرانتیرخوردهاند

سيدمحمد خاتمي 

كبري آسوپار
   گزارش  یک

سرانجام سكوتش 
در م�ورد اتفاقات 
آبان ماه را شكست و بيانيه اي صادر كرد. مهدي 
كروبي و ميرحسين موسوي هم كه گفته مي شود 
در حصر هس�تند، بيانيه ه�اي جداگانه اي صادر 
كردند. آنان مدعي هستند در دفاع از مردم بيانيه 
داده ان�د و در متن آن هم به ش�دت به حكومت! 
حمله كرده اند اما سؤال اين است كه آيا اين سه 
نفر همچون رهبران ضدانقالب مي توانند ژست 
مخال�ف بگيرن�د ي�ا آنك�ه خ�ود نقش آفرينان 
پيشامدهاي هفته آخر آبان 98 هستند؟ و سؤال 
ديگر آنكه آنان تاكنون كجا بوده اند و چطور نظري 
در مورد بهانه اصل�ي اتفاقات يعن�ي آغاز طرح 
س�هميه بندي بنزي�ن نداش�ته اند و ندارن�د؟ 

    بي عالقگي سران فتنه 
براي اعتراض  به گراني بنزين

بيش از دو هفته پس از آشوب هاي آبان ماه گذشته 
كه در پي تصمي��م دولت براي آغاز س��هميه بندي 
بنزين و باال رفتن قيمت آن روي داد، مي گذرد. شب 
۲۴آبان شب آغاز اجراي اين تصميم و شوكه شدن 
مردم از نح��وه اجراي آن بود؛ ش��بي كه جرقه هاي 

آشوب هم زده شد. 
در روزهاي بعد آتش اغتشاش شعله ورتر شد و حجم 
تخريب اموال و آس��يب هاي جاني و حمله به مراكز 
حساس، از جمله كالنتري ها، انبار غله، زندان، مركز 
مخابراتي، پايگاه هاي نظامي و... و به تبع آن شليك 
گلوله باال رفت. سؤالي كه بسياري از توده هاي حامي 
اصالح طلبان در آن روزها از خود مي پرسيدند و بعضاً 
در فضاي مجازي هم نوشتند، اين بود كه سيدمحمد 
خاتمي كجاس��ت و چرا صدايي از او در مورد گراني 
بنزين نمي ش��نويم. آيا او همان كس��ي نيست كه 
حاميانش را به رأي دادن به حسن روحاني در هر دو 
انتخابات 9۲ و 9۶ دعوت كرد؟ از جمله، كاربري در 
توئيتر نوشت: »يك هفته است مملكت رو هواست، 
صدا از ديوار دراومد، از خاتمي درنيومد. اونوقت يك 
عده ميگن اين رهبر يك جريان سياس��ي كشوره!« 
از ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد كه سال 9۶ با 
افتخار اعالم كردند به حس��ن روحاني رأي خواهند 

داد، خبري نبود. 
كروبي هم گرچه اصاًل انتظاري از او نبود و نيس��ت، 
اما در هر حال س��كوت كرد. اين س��كوت نشان داد 
كه خاتمي و موسوي و كروبي عالقه اي به همراهي 
با اعتراض )به هر نحوي( نس��بت به تصميم بنزيني 
دولت ندارند. اين بي عالقگي با توج��ه به آنكه آنان 
حاميان دولت روحاني محسوب مي شوند و خاتمي 
تمام قد پاي حمايت انتخاباتي از او ايس��تاد و حتي 
محمدرضا عارف، كاندي��داي اصلي اصالح طلبان را 

مجبور به انصراف از كانديداتوري كرد، شايد به لحاظ 
در نظ��ر گرفتن منافع جناحي طبيعي ب��ود. آنان با 
سكوت نشان دادند كه در اين مورد هم همراه دولت 
هستند و پاي تصميمات حسن روحاني ايستاده اند. 
پيش از اين و در ارديبهشت ماه سال جاري، مصطفي 
تاج��زاده، از ليدره��اي فتنه 88 و زندان��ي امنيتي 
س��ال هاي اخير، در مصاحبه اي گفت��ه بود كه پس 
از اعتراضات )آش��وب هاي( دي ماه ۱۳9۶در برخي 
شهرهاي كشور، »ترديد نس��بت به بهبود اوضاع و 
امور كشور با روند جاري به حدي باال رفته است كه 
آقاي خاتمي مي گويد: من اگر »تك��رار« هم كنم، 
ديگر مردم رأي نمي دهند.« با اين حال، روشن بود 
كه سكوت خاتمي در ماجراي بنزين، يعني او باز هم 
ترجيح مي دهد كنار دولت روحاني باش��د. گرچه با 
حمايت هاي او از روحاني، اگر قرار به جدايي خاتمي 
از مسير دولت و عدم همراهي با روحاني باشد، طبيعتاً 
ابتدا بايد اذعان به اشتباه در مورد حمايت از او انجام 
پذيرد. خاتمي در آشوب هاي دي ماه 9۶ هم ترجيح 

داد مرد ساكت ميدان باشد. 
   پس از آشوب ياد »مردم« افتادند

دو هفت��ه پس از پاي��ان آش��وب ها، ن��اگاه بزرگان 
اصالحات و جنبش س��بز ياد مردم افتادند و بيانيه 
دادند، البته همچون سال 88 و بسياري وقايع ديگر، 
مردم آنها هم كم تع��داد بودند به نس��بت اكثريت 
جامعه و هم با مردم ايران فرق مي كردند. خاتمي در 
بيانيه خود مي گويد: »عميقاً از جان باختن عده اي 

از هموطنانم متأس��ف و دردمندم و ب��ه مردم ايران 
تس��ليت مي گويم... هيچ حكومتي ح��ق ندارد در 
مواجهه با معترضان به خشونت و سركوب متوسل 
ش��ود.« او البته تلويحاً اذعان به حضور آش��وبگران 
هم مي كند: »صف معترضان مسالمت جو را بايد از 

كساني كه طالب آشوبند جدا نمود.«
خاتمي در اين بيانيه هم از حكوم��ت گاليه مي كند و 
اعتنايي ندارد كه دولت چگونه سهميه بندي بنزين را 
اجرا كرد و اين دولت تا پي��ش از اين مخالف دو نرخي 
ك��ردن بنزين بود و بع��د نظرش برگش��ت و چگونه با 
بي خبر گذاشتن مردم از اين تصميم، جامعه را ناگاه در 

شوك فرو برد. به نظر می رسد خاتمي كه در فشار براي 
دفاع از مردم است، از الك خود بيرون آمده و بي انتقاد به 
اصل تصميم دولت، صرفاً آنچه را كه خشونت و سركوب 
مي نامد، محكوم مي كند. رياست شوراي امنيت كشور بر 
عهده وزير كشور دولتي است كه خاتمي حامي آن است 
و شوراي عالي امنيت ملي هم زير نظر همان دولت اما 

خاتمي صرفاً حكومت را خطاب قرار مي دهد. 
كروبي هم با استناد به س��خنان يك فرمانده بسيج 
و نسبت دادن آن به فرمانده كل سپاه، همان مسير 
خاتمي را م��ي رود، اما حداقل آنكه منتقد حس��ن 
روحاني هم مي ش��ود: »رضايت رهبري از سركوب 

تظاهرات و تش��ويق به آن و تهدي��د معترضين )به 
استفاده غيرقانوني از امكانات عمومي براي شناسايي 
و مجازات آنها( از جانب رئيس جمهوري كه مي گفت 
حقوقدان اس��ت و نه س��رهنگ، روي ديگ��ر از اين 
دگرديسي تلخ و سرنوشت ساز است.« گرچه كروبي 

هم اعتراضي به گران شدن بنزين ندارد. 
موس��وي هم صريحاً ژس��ت براندازي مي گيرد و با 
مقايس��ه ولي فقيه با شاه و تش��بيه آنچه سركوب 
اعتراضات اخير مي نامد به كش��تار ۱7شهريور ۵7 
مي نويس��د: »آدمكشان س��ال ۵7 نمايندگان يك 
رژيم غيرديني بودند و مأموران و تيراندازان آبان 98 
نمايندگان يك حكومت ديني. آنجا فرمانده كل قوا 
شاه بود و امروز اينجا ولي فقيه با اختيارات مطلقه.« 
او هم نگران معيشت مردم نيست و حرفي از گراني 
بنزين نمي زند. شايد هم نگران آرام شدن فضا هستند 

و می خواهند دوباره آشوب ها پا بگيرد!
   تغذيه از ديگران!

شِب گراني بنزين )با اجازه قبلي مجلس در برنامه 
ششم و تصميم كنوني دولِت تَكرار(، خاتمي و كروبي 
و موسوي ساكت بودند، همه هفته بعدش را هم در 
س��كوت گذراندند و بعد ناگاه ياد مردم افتادند، آن 
هم فقط ياد آشوبگران افتاده اند و اعتنايي ندارند كه 
ميليون ها مردم ديگر اعتراض شان را به خاطر همين 
سوءاستفاده به كف خيابان نياوردند وگرنه ناراضي 
از تصميم دولت بودند ي��ا آنكه آن جمعي هم كه از 
آشوب متضرر ش��ده اند و محل كار و ماشين و خانه 
و جان و مالشان را آش��وبگران به آتش كشيده اند، 
مردم هستند. سال 88 هم سران فتنه از اين كارها 
زياد كردن��د ك��ه روي فعاليت ديگ��ران )مثبت يا 
منفي( سوار شوند. كساني تجمعي برگزار مي كردند 
و اصاًل در انتخابات شركت هم نكرده بودند و بهائي 
و س��لطنت طلب و مجاهد خلقي بودند، اما س��ران 
فتنه اصرار داش��تند اينها حاميان ما هس��تند! چه 
آنكه پس از گذشت مدتي از فتنه 88 و روشن شدن 
ماهيت اتفاقات، حامي چنداني برايشان نمانده بود 
كه با دعوت از آنان بتوانند اردوكش��ي خياباني راه 
بيندازند. مثاًل در عاشوراي 88 تالش زيادي شد تا 
موس��وي دريابد توهين كنندگان به عزاي حسيني 
رأي دهندگان به او نبودن��د و ضدانقالب بودند، اما 
موس��وي اصرار داش��ت خود را همراه آن��ان بداند. 
بعضي موجودات كاًل اينگونه ان��د؛ از ديگري تغذيه 
مي كنند. فرض كنيم هيچ حمله و آشوب و كشته اي 
پس از گراني بنزين در كار نبود، آيا موسوي و كروبي 
و خاتمي نبايد وضع معيش��تي مردم و شوك دادن 
دولت با چنين نحوه اجرايي برايش��ان مهم مي بود 
و واكنش��ي به دولت تَكراري ش��ان مي داش��تند؟ 
اغتشاش، ديگران را مي كشد اما برخي موجودات با 

بوي خون زنده مي شوند.

سواري فتنه گرانه روي موج آشوب
نگاهي به 3 بيانيه از موسوي، خاتمي و كروبي

ف�رض كنيم هي�چ حمله و 
آشوب و كش�ته اي پس از 
گراني بنزين در كار نبود، آيا 
موسوي و كروبي و خاتمي 
نبايد وضع معيشتي مردم و 
شوك دادن دولت با چنين 
نحوه اجرايي برايشان مهم 
مي بود و واكنشي به دولت 
تَكراري شان مي داشتند؟ 
اغ�تش��اش، ديگ�ران را 
مي كشد اما برخي موجودات 
با بوي خون زنده مي شوند


