
امریکا و تالش   برای برون رفت 
 از شکستی دیگر

مقاومت مردم ایران در خنثی س��ازی یکی از پیچیده   ترین توطئه های 
مش��ترک اس��تکبار جهانی و عوامل داخلی آنها، بار دیگر امریکایی  ها 
را به هذیان گویی واداشته اس��ت. ترامپ که این روز  ها شاهد شکست 
سناریوی سال های اخیر کاخ سفید برای به تسلیم کشاندن مردم ایران 
است، روز سه   شنبه گذش��ته در جریان نشست ناتو در اروپا مدعی شد 
که ایران هزاران هزار نفر از شهروندان معترض را می کشد و جهان باید 

به این امر توجه کند. 
ترامپ که گویا ج��ز دالر معنی هزاران ه��زار را نمی فهمد و در چرخه 
دروغ پراکنی های جدید تیم جنگ روانی امریکا علیه ایران گرفتار شده 
است، تالش دارد این بار به بهانه کشته های حوادث اخیر فشار جدیدی 
را علیه ایران اعمال و به زعم خود شکست در عرصه میدانی را از طریق 

فشار جهانی جبران کند. 
ادعای حمایت کاخ سفید از مردم ایران در حالی است که پس از کودتای 
28 مرداد 1332 تا پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 1357، امریکایی  ها 
با حمایت از رژیم منحوس پهلوی عامل اصلی شهادت هزاران هزار نفر از 
مردم ایران بوده و در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز با هدف 
جلوگیری از تثبیت و تحکیم نظام اسالمی در پشت تمامی توطئه های 
تحمیل شده علیه مردم ایران نظیر حرکت های تجزیه طلبانه سال های 
آغازین انقالب، تروریس��م کور منافقین و جنگ تحمیلی هشت ساله 
رژیم بعثی علیه ایران اسالمی قرار داشته و در سال های اخیر نیز جنایت 
علیه مردم ایران را از طریق اعمال کم نظیر  ترین تحریم های اقتصادی 

دنبال کرده اند. 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا در سال های اخیر و پس از آغاز راهبرد امریکا 
در فش��ار حداکثری علیه مردم ایران چندین بار تأکید کرده است که 
آنقدر بر مردم ایران فشار می آوریم که نان برای خوردن نداشته باشند و 
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ نیز راهبرد فشار حداکثری 
امریکا علیه مردم ایران را اینگونه ترس��یم کرده بود که آنقدر به مردم 

ایران فشار می آوریم که شیره شان کشیده شود. 
تالش امریکا در بزرگنمایی کش��ته های حوادث اخیر ناش��ی از چند 

نکته است. 
1-هدف اصلی امریکایی  ها از تحریم و فش��ار حداکثری علیه مردم 
ایران در ماه های اخی��ر، آنگونه که بار  ها بر آن تأکی��د کرده بودند، 
ناراضی س��ازی مردم ای��ران و ق��رار دادن آنها در مقاب��ل نظام و به 
زعم خود ایجاد یک بحران موجودیتی در کش��ور بود. در آس��تانه 
شکل گیری توطئه اخیر نیز پمپئو، وزیر خارجه امریکا بار  ها تأکید 
کرده بود که آنقدر به مردم ایران فشار می آوریم، تا مردم علیه دولت 
ش��ورش کنند اما درایت رهبری معظم انقالب و همراهی مردم، به 
رغم ضعف ها و کاستی ها و ناکارآمدی های دستگاه های اجرایی سبب 

شد که در این توطئه نیز شکست بخورند. 
2- در جریان آشوب  ها و اغتشاش مسئوالن و رسانه های امریکایی 
در حمایت از آشوب ها کم نگذاشتند  و وزیر خارجه امریکا با حمایت 
از اغتشاش��گران خطاب به آنها گفت که باید امریکا را در کنار خود 
بدانند. وی که در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می گفت، 
خطاب به آنها گفت: ایاالت متحده صدای شما را می شنود و از شما 
حمایت می کنیم و به ایس��تادن در کنار شما ادامه می دهیم. برایان 
هوک مدیر گروه اقدام امریکا علیه ایران نیز با آغاز اغتشاش��ات در 
مصاحبه ای ب��ه صراحت گفت که از ش��رایط پیش آم��ده در ایران 
خرسند است. بدیهی است در جریان اغتشاش��ات، آنگاه که مردم 
ایران صف خود را از آشوبگران جدا می کنند، کاخ سفید خود را اول 
زیان دیده در این ماجرا ببیند و با تالش برای بزرگنمایی پیامدهای 
این حادثه و تلفات انسانی ناش��ی از آن سعی در تداوم بحران سازی 

داشته باشد. 
3- طی ماه های اخیر ترامپ به دلیل رفتار غیرانسانی در تداوم فشار 
علیه ایران و ممانعت از همکاری دیگر کشور  ها با ایران باعث انزوای 
امریکا ش��ده بود. طرح این ادعا در نشس��ت ناتو در اروپا و تالش در 
بزرگنمایی ای��ن حادثه، با هدف توجیه فش��ار  ها علیه ایران صورت 
گرفته و از این طریق در پی آن است که موضوع ایران را همچنان در 
صدر محورهای خبری رسانه های غربی حفظ و اروپایی  ها را در فشار 

بر ایران بیشتر همراه کند. 
4- زمینه سازی برای تحریم بیش��تر ایران یکی دیگر از اهداف کاخ 
سفید است، ترامپ که در ماه های اخیر همه روش های ممکن علیه 
تحریم ایران را به کار گرفته و حتی به تکرار تحریم    ها رس��یده بود، 
پس از شکست در تسلیم مردم ایران، اکنون و با بهره گیری از ظرفیت 
رس��انه های غربی تالش دارد فضا علیه ایران را سنگین تر و به زعم 
خود با بزرگنمای��ی تهدید ایران، زمینه تش��دید تحریم علیه ایران 
با بهره گیری از نهادهای حقوق بش��ر غربی را ک��ه معموالً به عنوان 

پیاده نظام امریکا عمل می کنند، فراهم کند. 
5- به رغم گستردگی آشوب    ها که ناشی از برنامه چندساله دشمنان 
و البته به دلیل ضعف    ها و کاستی های دس��تگاه های اجرایی است، 
اما آنچه س��بب عصبانیت امریکایی    ها در فرونشستن و شکست    ها 
توطئه گردیده، روشنگری های رهبر معظم انقالب و بصیرت مردم 
در جداسازی صف از آشوبگران اس��ت و به همین دلیل است که در 
جریان س��ازی روزهای اخیر نمی توانند عصبانیت خ��ود را از تأثیر 
روشنگری های اخیر رهبر انقالب پنهان کنند. هم از سخنان ایشان 
در آغاز درس فقه روز یک    شنبه 26 آبان   و هم از دستور ایشان در مورد 
رعایت حال جان باختگان حوادث اخیر و رعایت رأفت اسالمی در 
مورد آنان. معظم له در تبیین این راهبردشان یادآور شده بودند که 
در یک چنین حوادثی، معموالً اشرار، کینه ورزان، انسان های ناباب 
وارد میدان می ش��وند و گاهی بعضی از جوان     ها هم از روی هیجان 
با اینها همراهی می کنند و این جور مفاس��د را به بار می آورند. این 
مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی کند جز اینکه عالوه بر هر مشکلی 
که هس��ت، ناامنی را هم اضافه می کند، ناامنی بزرگ ترین مصیبت 
هر کشوری اس��ت. برای هر جامعه ای است، عرض من این است که 
هیچ کس به این اش��رار کمک نکند، این کار    ه��ا کار مردم معمولی 
نیست. رهبر معظم انقالب در پاسخ به شبهه کسانی که رهبری نباید 
برای تصمیمی که دولت براس��اس اختیارات قانونی گرفته، هزینه 
کند، یادآور ش��دند که اصاًل رهبری و وجود آن برای همین مواقع 
است و اعتبار رهبری هم برای استفاده در همین زمان     ها است، یعنی 
زمان هایی که کشور در شرایط خاص قرار دارد و جز با ورود رهبری 

مسئله حل نخواهد شد. 

عباسحاجینجاری

قاليباف و رئيسي به جمع دانشجويان رفتند

رئيسي: مطالبه دانشجویان از مسئوالن نعمت  است

روز 16 آذر امس�ال يك غايب بزرگ در جمع 
دانش�جويان داشت. حس�ن روحاني، رئيس 
جمهوري اسالمي ايران؛ هم او كه چهارشنبه 
هفته گذشته در همايش بيمه و توسعه گفت: 
 »16 آذر دانش�گاه هاي ما بايد اين باش�د كه 
بگويد راه ب�راي ايس�تادگي و مقابله در برابر 
اقدامات تروريستي اقتصادي امريكا چيست 
و در تمام دانشگاه ها همه دانشجوها و اساتيد 
بايد يك ش�عار را امسال داش�ته باشند و آن 
ش�عار عليه ترور اقتصادي و تروريس�ت هاي 
اقتصادي و آمادگي براي ايس�تادگي و مقابله 
در برابر تحريم هاي ظالمانه است. « اما كسي 
كه س�كان دار مقابله با اقدامات تروريس�تي 
اقتصادي امريكاس�ت، ترجي�ح داد در جمع 
دانشجويان حاضر نشود. ش�ايد به اين دليل 
كه به خاط�ر ناكارآمدی ه�ای دولت در حوزه 
اقتصادي و افزايش قيمت بنزين، روحاني در 
دانشگاه گوش شنوايي براي سخنانش نيافت. 
در چنين روزي اما آيت اهلل رئيسي رئيس قوه 
قضائيه و محمدباقر قاليباف به دانشگاه تهران 
و عالمه طباطبايي رفتند و در مواجهه حضوري 
ب�ا دانش�جويان پاي س�خن آنها نشس�تند. 
محمدباق��ر قالیب��اف، عضو مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام، عص��ر دی��روز در وی��ژه برنامه 
»دوباره لبخند« که به مناس��بت روز دانش��جو 
و از س��وي بسیج دانش��جویي دانش��گاه عالمه 

طباطبایي برگزار شد، پس از تبریک روز دانشجو 
ب��ه دانش��جویان و دانش پژوهان، آن��ان را قلب 
همیشه تپنده این س��رزمین براي معنا بخشي و 
حرکت نامید و گفت: »ش��مایید که عجین شده 
با آزادي و اس��تقالل و تالش و پیش��رفت براي 
تحق��ق حق طلبان��ه عدالتید. ای��ن روزها که در 
جلسات مختلف حضور پیدا مي کنم و با مخاطبان 
مختلف گفت وگ��و مي کنم، وقتي که خس��ته و 
کس��ل از مش��کالت و ناکارآمدي ها مي شوم، با 
دیدن دانش��جویان و حض��ور در کالس درس، 
نش��اط و انگیزه مي گیرم. با همه مشکالتي که با 
آنها روبه رو هس��تید، هنوز امید ما به شماست.«  
شهردار اس��بق تهران در ادامه با برشمردن سه 
ویژگ��ي »عدالت خواهي«، »استکبارس��تیزي« 
و »کار و ت��الش« ب��راي دانش��جویان و جنبش 
دانشجویي، افزود: »استکبارستیزي یعني ایمان 
به سنت های الهي و وعده الهي، یعني نفي دخالت 
بیگانه، یعني توانمند بودن، باور به ما مي توانیم و 
تکیه به مردم و توان داخلي. مردم با هر سلیقه و 
گرایشي، با هر دین و مذهبي، با هر نژاد و قومیتي 
بر سر اس��تقالل کش��ور و عزت مردم در مقابله 
با زورگوی��ي هم نظر هس��تند و اختالفي ندارند. 
همه مي گویند باید مس��تقل بمانیم اما مشکل 
اینجاست که مستقل ماندن نیازمند توانمندي 
و اتکا ب��ه ظرفیت های داخلي اس��ت. مش��کل 
اینجاس��ت که براي حل مس��ائل داخلي، مسیر 

خارجي را دنبال مي کنند.« 
قالیباف در ادامه ضم��ن انتقاد از دولت در روش 
اجراي ط��رح افزایش قیمت بنزی��ن به حوادث 
اخیر پس از این تصمیم اشاره کرد و گفت: »نگاه 
کنید به همین ماجراي بنزی��ن. وقتي با مردم و 
بین مردم نیستید، ناگزیر از پشت شیشه ماشین 
نظرس��نجي مي کنید، تصمیم غیرکارشناس��ي 
مي گیرید. بعد هم اجراي غلط انجام مي دهید و 
تازه بعدش هم که با عواقب تصمیم غلط خودتان 
روبه رو مي شوید فشار مي آورید براي مذاکره، آن 

هم پس از خلف وعده و زیر میز زدن آنها.« 
   روحاني كشور را متوقف كرده است

قالیباف ادام��ه داد: »این اصل ح��رف ما با آقاي 
روحاني است. اینکه ایشان کشور را متوقف کرده 
است. این همه ظرفیت و توان داخلي را رها کرده 
و چشم امیدش به مذاکره است. این یعني تمناي 
از بیگانه، این یعني توزیع فقر که منجر به فساد و 
تبعیض مي شود. این یعني حکومت 4 درصدي ها 
بر مردم و تعطیل ک��ردن کارخانه ها. این یعني 
دادن ارز 42۰۰ توماني به س��فارش ش��ده ها و 
ورشکست کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
و بیشتر شدن واردات لوازم آرایشي و خودروهای 
لوکس کذایي و داللي و قاچاق. یعني روزانه هزار 
میلیارد تومان به نقدینگي کش��ور اضافه کردن. 

یعني از بین بردن آینده شما.« 
قالیباف در ادامه سخنانش با اشاره به ویژگي سوم 

دانشجویان که تالش و پیش��رفت است، عنوان 
کرد: »این همان عنصري است که ما امروز به آن 
نیازمند هستیم. ما امروز نیازمند کار هستیم. ما 
امروز نیازمند مدیریت هستیم. کلید واقعي حل 
مشکالت کشور دست شماست که همان روحیه 
کار و تالش اس��ت، نه کلید قالبي آقاي روحاني. 
ما نیازمند تس��هیل گری در فضاي کسب و کار 
و اس��تفاده از فناوري  هاي نوین هستیم. ما باید 
کسب و کار جدید داشته باشیم. در دنیا بیش از 
5۰ هزار شغل شناسایي شده اند اما در ایران بیش 

از 12 هزار شغل نداریم«. 
    هرگز نبايد از مطالبات دانش�جويي به 

عنوان مشكل ياد شود
رئیس قوه قضائیه نیز دیروز میهمان دانشجویان 
دانشگاه تهران بود. آیت اهلل رئیسي با گرامیداشت 
روز دانش��جو اظه��ار ک��رد: » 16 آذر نماد ضد 
اس��تکباري، ضد اس��تبدادي و ضد استعماري 
دانشگاه و دانشجو است و این نماد نقش دانشجو 
و دانشگاه را در شناخت نیازها و ایفاي نقش براي 

رفع نیاز ها نشان مي دهد.« 
وي با بیان اینکه امروز روز احساس خطر دانشگاه 
و دانش��جویان نس��بت به خطر نف��وذ بیگانگان 
بوده است، گفت: »جریان جنبش دانشجویي و 
شهداي دانشجو قبل از پیروزي انقالب اسالمي 
براي ضدیت با استبداد داخلي و استعمار خارجي 
و در زمان پی��روزي انقالب اس��المي در دفاع از 
انقالب و ارزش هاي اس��المي گواهي صدقي بر 
این مدعا هستند که دانشجویان در دفاع مقدس 
و در عرصه هاي مختلف ایستادگي کردند و نقش 
جنبش دانشجویي را به عنوان مؤذنان و کساني 
که آرمان خواه و عدالت خواه هستند ایفا کردند و 
آنها مانند برخي از تالش ها و س��خن ها به دنبال 
کسب قدرت و نام و نشان نیس��تند، بلکه دنبال 
تحقق یافت��ن آرمان هاي بلند هس��تند که این 
امر امر مبارکي اس��ت.« آیت اهلل رئیس��ي تأکید 
کرد: »جریان دانشجویي کش��ور باید به عنوان 
جریان آگاه، بابصیرت، زمان ش��ناس، دردآشنا و 
دغدغه مند نسبت به مسائل اجتماعي و سیاسي 
بماند و نقش دانش��جویان در این عرصه بس��یار 
تعیین کننده است.« وي با تأکید بر اینکه مطالبه 
از مسئوالن باید به عنوان یک نعمت و ثروت تلقي 
شود، گفت: »هرگز نباید از مطالبات دانشجویي 
به عنوان یک مشکل یاد شود، بلکه بیان دغدغه ها 
و مش��کالت و لس��ان مردم بودن ی��ک نعمت و 

فرصت است.« 
محمد حس��ن معص��وم زاده، نماین��ده انجمن 
اسالمي دانشجویان مستقل، امین نوریان نماینده 
جامعه اسالمي دانشجویان دانشگاه تهران، علي 
طلوعي نماینده بسیج دانشجویي علي اسکندري 
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویي آرمان به 

بیان نظرات خود پرداختند. 

ژه
وی

 غيبتروحاني 
درمراسمهايروزدانشجو

مراس��م هاي مختلف به مناسبت روز دانش��جو در حالي روز 
گذشته در دانشگاه هاي مختلف کش��ور انجام شد که رئیس 
جمهور حس��ن روحاني هیچ برنامه اي براي این روز نداش��ت 
و ترجیح داد در جمع دانش��جویان حاضر نش��ود. روحاني در 
سال هاي گذشته مدعي شده بود که با روي کار آمدن دولت او 
فضاي دانشگاه ها مراسم روز دانشجو را تجربه مي کند، در حالي 
که پیش از دولت او هم، همواره رئیس جمهور در مراس��م روز 
دانشجوي یکي از دانشگاه هاي کشور شرکت مي کرد، سخنان 
دانشجو را مي شنید، شعارهاي اعتراضي یا حمایتي را مي دید و 

خود هم صحبت مي کرد. 
آخرین حضور حسن روحاني در دانشگاه مربوط به مراسم آغاز 
به کار دانشگاه ها در سال تحصیلي 98-99 بود که با سه هفته 
تأخیر انجام شد و بیشتر سالني که در دانشگاه تهران به عنوان 
محل سخنراني روحاني انتخاب شده بود، خالي بود. دو سال 
اخیر و خصوصاً ماه هاي اخیر، انتقادات به دولت روحاني صریح تر 
و بیشتر ش��ده و حضور رئیس جمهور در فضاي پرسشگري، 

جسارت و سعه صدر و تحمل بیشتري را مي طلبد. 


افولاصالحطلبیدرتيتریكهايشرق
کانال تلگرامي باشگاه روزنامه نگاران که  اکبر منتجبي، معاون 
سردبیر روزنامه سازندگي آن را مدیریت می کند، روز گذشته 
در مطلبي با مقایسه دو تیتر یکسان از دو شماره روزنامه شرق، 
ذیل عنوان »تفسیر دو تیتر مشابه در فاصله 16 سال« نوشت: 
»روزنامه شرق 16 سال پیش در آستانه  انتخابات مجلس تیتر 

زد: »اصالح طلبان آمدند« و خب��ر داد که بهزاد نبوي، مهدي 
کروبي، محمدرضا خاتمي و ابراهیم یزدي نامزد مجلس هفتم 
شدند. امروز همان تیتر را زد و خبرداد علي مطهري، محمود 
صادقي، آذرمنصوري و علي شکوري راد نامزد انتخابات مجلس 
یازدهم شدند. این دو صفحه به خوبي نشان دهنده  آن است که 
اصالح طلبان از کجا به کجا رسیده اند. این تصویري درخشان از 
افول یک جریان سیاسي است که بسیاري از مردم را ناامید کرد 

و بسیاري از هواداران خود را از دست داد. «
روزنامه هاي ش��رق و س��ازندگي بارها صحنه بروز رس��انه اي 
اختالفات دو طیف از اصالح طلبان بوده اند؛ یک س��و شرق به 
نمایندگي از حزب اتحاد ملت و یک سو سازندگي به نمایندگي 
از حزب متبوع خود، کارگزاران سازندگي. اذعان اکبر منتجبي 
به افول اصالح طلبي و ناامیدي مردم از این جریان جالب توجه 
است. به ویژه آنکه نشان می دهد امثال صادقی و مطهری و آن 
دو نفر دیگر از نظر آنان اصالح طلبان درجه چندم به حساب 

می آیند.


تاجيك:ژنرالهاياصالحطلب
بهتعطيالتبروند

محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه شهید بهشتي و تئوریسین 
اصالح طلب باز هم ناامیدي اش از اصالح طلبي موجود را صریح 
بیان کرده و در گفت وگو با روزنام��ه ایران گفته »معتقدم که 
جریان اصالح طلبي تاریخي ما تنها آلترناتیو آینده این جامعه 
براي تغییر خواهد بود و هیچ راهي براي تغییر عمیق، گسترده، 
مانا و پایا در جامعه امروز ما به جز راه هاي مدني و اصالحي وجود 
ندارد... اما از جریان اصالح طلبي موجود انتظار ویژه اي ندارم، 

تمام امیدم به جریان اصالح طلبي تاریخي اس��ت که همواره 
احساس مي کنم تنها راه برون رفت ما از شرایط کنوني است. « 
تاجیک در ادامه خواستار بازنشستگي لیدرهاي جریان اصالح 
طلب شده است: »به باور من، نه تنها یک چرخش گفتماني در 
فضاي اصالح طلبي ضرورت تاریخي دارد، بلکه یک چرخش 
میان نخب��گان اصالح طلبي و حامالن و عام��الن تاریخي آن 
هم ض��رورت تاریخي دارد. حت��ي اگر ما بتوانیم در ش��رایط 
کنوني گفتمان اصالح طلب��ي را تاریخي کنی��م و با نیازهاي 
تاریخ اکنون مان وفق بدهیم، اما اگر بر دوش همان حامالن و 
عامالن گذشته بگذاریم، ره به جایي نمي بریم. این امر از دیدگاه 
مردم، این طور تحلیل مي شود که این ها به بن بست رسیده اند 
و مي خواهند تاکتیکي براي برون رفت از آن پیدا کنند. بنابراین، 
ما باید به چهره ها و به نیروهاي جدید مجال بدهیم. بنابراین، 
کساني که خود را ژنرال هاي جریان اصالح طلبي تعریف کرده اند 
و یک مقدار به تعطیالت تاریخي و به استراحت احتیاج دارند، 
باید اجازه بدهند نیروهاي باطراوت و با انگیزه وارد صحنه شوند 
تا جریان جدید اصالح طلبي بر دوش اینان قرار بگیرد. در این 

صورت شاید بتوانیم جریان اصالح طلبي را بازسازي کنیم. «
تاجیک پی��ش از این نی��ز در اظهارنظري مش��ابه گفته بود: 
»از اصالح طلبان مومیایي و فس��یل ش��ده اي که دیري است 
نمي جوشند و به تاریخ پیوس��ته اند و مجسمه خود را در موزه 
اصالح طلبي در گوش��ه اي نهاده و خود به مناس��بات قدرت 
پیوسته اند، از اینها امیدي ندارم... فسیل تر از آن هستند که بشود 
به آنها براي حرکت و تغییر و یک فضاي جدید دخیل بست«. وي 
همچنین چندي پیش گفته بود: »ژنرال ها، چهره هایي تکراري 

هستند که هر موقع سفره قدرت پهن است حضور دارند«. 

دانشجویان براي دومين روز متوالي
 در حمایت از شيخ زكزاكي تجمع مي كنند

جمعي از دانشجويان، طالب و اقش�ار مختلف مردم امروز و براي 
دومين روز متوال�ي مقاب�ل وزارت امورخارجه تجم�ع مي كنند. 
به گزارش خبرگزاري فارس، جمعي از دانش��جویان، طالب و اقش��ار 
مختلف مردم امروز براي دومین روز متوالي در اعتراض به عدم حمایت 
دستگاه دیپلماسي از شیخ زکزاکي مقابل در جنوبي وزارت امورخارجه 
تجمع مي کنند. این تجمع امروز ساعت1۰و3۰ دقیقه برگزار خواهد 
شد.  دانش��جویان صبح دیروز نیز با برگزاري تجمعي خواستار آزادي 
شیخ زکزاکي از زندان و پیگیري دستگاه دیپلماسي درباره این مسئله 

شدند. 

  گزارش

لذت اصالح طلبانه  
از رنجش و ریزش حاشيه نشين ها!

س��خنان دبیرکل حزب اتحاد مل��ت در مورد تأثیر آش��وب هاي اخیر بر 
انتخابات، با نگاه دوقطبي و شدیداً جناح زده و منفعت طلبانه او همراه شد و 
نشان داد که از بابت آشوب هاي اخیر اوالً نگران نیست و ثانیاً در برنامه ها  و 
مانیفست اصالح طلبی، جایگاه حاشیه نشینان و فقرا تعریف نشده و اصوالً 
اصالح طلبان برنامه ای هم برای فقرای جامعه ندارند، زیرا چنان که او مدعي 

است، »این اعتراضات موجب ریزش رأي اصالح طلبان نشده است. « 
علي ش��کوري راد، دبی��ر کل اصلي ترین حزب مدع��ي اصالح طلبی در 
گفت وگویي پس از ثبت نام در انتخابات مجلس مي گوید: »اعتراضات اخیر 
موجب ریزش رأي اصالح طلبان نشده یا اگر هم شده، خیلي کمتر از میزان 

رأیي است که از رأي اصولگرایان کم شده است. «
 جمالتي که او در توضیح چرایي این تحلیلش بیان مي کند، حاوي نگاهی 
تحقیرآمیز به مناطقي است که دچار آشوب شده اند و حاکي از ذوق زدگی 
اینکه حامیان اصالح طلبان پولدارها هس��تند نه فق��را: »اعتراضات در 
حواشي شهرهاي بزرگ و مناطقي که مردم از برخورداري مالي کمتري 
بهره مند هس��تند، روي داده و این مناطق به طور سنتي مکان هایي بوده 
که مردم مناس��کي رأي مي دهند، یعني همان طور که نماز مي خوانند و 
روزه مي گیرند، مي آمدند و رأي مي دادند. اینها االن آسیب دیدند و متألم 
هستند. بنابراین برخالف دوره هاي قبل که کاهش مشارکت بیشتر به ضرر 
اصالح طلبان بود، بعد از این اعتراضات اخیر، کاهش رأي بیشتر در اردوگاه 

اصولگرایان اتفاق افتاده است. «!
در باب سخنان خفت بار ش��کوري راد که خالف شئون انسانی و خارج از 
دایره مردم ساالری و دموکراسی است و بیشتر به نگاه فرادستانه پهلوی ها 

می ماند، چند نکته قابل تأمل است: 
اول آنکه در حال��ي که مردم به دلیل سیاس��ت هاي اقتصادي دولتي که 
اصالح طلبان سرکار آورده اند، در شرایط رواني و معیشتي مناسبي نیستند 
و حزب متبوع شکوري راد و شخص او باید پاسخگوي نحوه عملکرد دولت 
اصالح طلبان باشند، شکوري راد خشنود است که مشکالت اقتصادي و 
آنچه او صرفاً »اعتراضات اقتصادي« مي نامد، فقط براي طبقات کم درآمد 
جامعه است، و این قشر از ابتدا هم حامي آنان نبوده اند و شهرنشین هاي 
پولدار حامي اصالح طلبان هستند و االن هم اعتراضي ندارند و مجدد به این 
جماعت رأي مي دهند! در واقع درد مردم اهمیتي ندارد و فقط از جهت آنکه 

آسیبي به سبد رأي ما زده شده یا نه، موضوع حائز اهمیت است. 
دوم آنکه وقتی مشکالت پیش آمده از سیاست هاي غلط دولتي است که 
اصالح طلبان و از جمله حزب اتحاد سر کار آورده اند، رسم انصاف نیست 
که چون مشکالت براي طبقات مرفه شهري نبوده، اعتنایي به ناکارآمدي 
دولتي که خود سرکار آورده اند، نداشته باشند و طبقات ضعیف جامعه را 
به حال خود رها کنند، چون به غلط تصور مي کنند ای��ن افراد به ما رأي 
نداده اند، پس اهمیتی هم در محاسبات آینده حزبی ما ندارند! گویي قصد 
تنبیه مردمي در جریان باشد که به اصالح طلبان رأي نداده اند! پیش از این 
کارشناسان منتقد دولت بارها متذکر شده بودند که سیاست هاي دولت 
صرفاً به نفع قشر متوسط به باالي جامعه است و به دهک هاي پایین بي 

اعتنایي مي شود. 
از طرفی دسته بندی مردم بر مبناي آنان که به ما رأي مي دهند یا نمي دهند، 
گرچه اتفاق جدیدي در جریان اصالح طلب نیس��ت، اما چند تکه کردن 
انسجام جامعه است. شعارهاي تحقیرآمیز و توهین آمیز اصالح طلبان علیه 
رأي دهندگان به رقیب انتخاباتي سابقه دارد و هم علیه حامیان احمدي نژاد 
در سال 84 و 88 انجام شد و هم در انتخابات هاي 92 و 96 علیه حامیان 
جلیلي و قالیباف و رئیسي. نگاه به مردم از دریچه تنگ جناحي مشي همواره 

اصالح طلبان است. 
از س��ویي در هفته ه��اي اخیر فضاي روان��ي جامعه به دلی��ل اجراي بد 
سهمیه بندي بنزین و اعتراضات و آشوب هاي پس از آن مناسب نیست 
و تحقیر کردن افراد و مردم، عالوه بر آنکه بر آتش اعتراض مي دمد، نشان 
مي دهد که در نگاه اصالح طلبان منظورش��ان از احترام ب��ه مردم، صرفاً 
پولدارهاي غیرمعترض و حامي خودشان است و در نهایت آنکه براي مردم 
حاشیه نشین، فهم سیاسي قائل نشده و رأي دادن آنها را صرفاً انجام یکي از 
مناسک سنتي دانسته است! مردم مرفه هم که مشکلي با وضع اقتصادي 

ندارند و از نگاه شکوري راد در هر حال به اصالح طلبان رأی مي دهند. 
نگاه منفعت محور، آن هم منافع جناحي و بر محور کسب قدرت به مردم 
هم در میان اصالح طلبان مسبوق به سابقه است؛ مردم فقط وقتي مردم و 

فهیم و سیاستمدار هستند که به ما رأي بدهند!
اذعان شکوري راد به اینکه دهک هاي پایین جامعه حامي اصالح طلبان 
نیستند هم در نوع خود جالب اس��ت، گرچه نگاه تحقیرآمیز او به مردم 
آن قدری غالب است که تحلیل هاي دیگر از سخنانش تحت الشعاع قرار 

بگیرد. 
آن 58 ثانیه اظهارنظر ش��کوری راد باید روی کتیبه ای نوشته و به عنوان 
س��ندی رقت بار از یک حزب مدعی اصالح اما در واق��ع متوقع قدرت در 

موزه های سیاسی نگه داری شود.

دادستان كل كشور: 
آمار كشته شدگان اغتشاشات  واقعي نيست

آمار اعالم شده توسط بنگاه هاي خبري خارج از كشور در خصوص 
كشته شدگان اغتشاشات اخير با واقعيت فاصله بسيار زيادي دارد. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، جعفر منتظري دادستان کل کشور در 
جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سؤالی درباره چرایي 
عدم اعالم تعداد بازداشت ش��دگان اعتراضات اخیر نسبت به افزایش 
قیمت بنزین، اظهار داشت: بازداشتي هاي اتفاقات اخیر به چند دسته 
تقسیم مي شوند؛ یک دسته افرادي بودند که بالفاصله بعد از تحقیقات 
جزئي آزاد شدند. دسته دیگر افرادي بودند که با قرارهاي بسیار ساده 
همانند قرار کفالت یا التزام از زندان آزاد شدند، تعدادي از آنها که دالیل 
و مدارک نشان مي دهد که در صحنه اغتشاشات مرتکب جرائمي شدند 
و در ایجاد اغتش��اش موثربوده اند آنها هنوز در بازداشت هستند. وي 
افزود: امیدواریم با ترتیبي که در دستگاه قضایي دیده شده، این افراد 
نیز در اولین فرصت تعیین   تکلیف شوند و افرادي که امکان آزادی شان 
با قرار وجود دارد و در روزهاي آینده آزاد شده و آنهایي که باید به دادگاه 

معرفي شوند، کیفرخواست شان آماده شود. 
دادستان کشور افزود: تالش دادستاني تسریع در روند این اقدامات است 
و امیدواریم با همکاري صورت گرفته با نیروي انتظامي و دستگاه هاي 
امنیتي و اطالعاتي، پرونده هایی که باید به دادگاه بروند، به دادگاه ارائه 
شوند. منتظري در خصوص عدم اعالم تعداد دقیق بازداشت شدگان، 
گفت: دلیل این مسئله آن است که تعداد بازداشتي ها همه روزه متغیر 
است، بنابراین اگر امروز عددي اعالم کنم ممکن است منطبق با واقعیت 
نباشد. دادستان کل کشور با بیان اینکه در خصوص حوادث اخیر به چند 
اصل توجه داریم، گفت: تالش ما بر این است تا کساني که داراي تقصیر 
و تخلف جزئي بوده اند آزاد شوند، که بسیاري از آنها آزاد شدند و افرادي 
که همچنان در بازداشت هستند از کساني هستند که تحقیقات درباره 
آن ها هنوز تمام نشده است. وي افزود: به نیروهاي انتظامي، اطالعاتي و 
امنیتي تأکید کردیم تا سعي کنند زودتر این پرونده ها را تعیین تکلیف 
کنند و تحقیقات در مورد این افراد را به اتمام برسانند، اینگونه مسائل 
مستلزم کامل ش��دن تحقیقات در ارتباط با تبرئه ش��دن آنها ، چه در 

ارتباط با اعالم جرم علیه آنها است. 
دادستان کل کشور در خصوص تعداد کشته شدگان اغتشاشات اخیر، 
گفت: من چون اطالع دقیق ندارم نمي توانم عدد کشته شدگان را اعالم 
کنم، اما فقط مي گویم آمار و ارقامي که بنگاه هاي خبري خارج از کشور 

اعالم مي کنند با واقعیت خیلي فاصله دارد. 
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س�خنگوي جامعه روحاني�ت مبارز كش�ور در م�ورد تركيب 
مجل�س يازده�م، گف�ت: ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط سياس�ي 
فعل�ي فك�ر مي كن�م مجل�س آين�ده در اختي�ار نيروه�اي 
انقالب�ي و اصولگ�را اس�ت و بيش�ترين تع�داد و بزرگ ترين 
فراكس�يون مجل�س آين�ده از اي�ن نيروه�ا خواه�د ب�ود. 
غالمرضا مصباحي مقدم عصر دیروز پس از حضور در ستاد انتخابات 
کشور در جمع خبرنگاران درباره پیوستن جبهه پایداري به شوراي 
ائتالف نیروهاي انقالبي، گفت: احتمال ائت��الف با جبهه پایداري 
افزایش یافته اس��ت و اگر این اتف��اق بیفتد کم��ک مي کند فقط 
یک لیس��ت اصولگرایي داشته باش��یم. وي ادامه داد: هر مقدار که 
لیست هاي اصولگرایي افزایش پیدا کند موجب تقسیم آرا مي شود و 
احتمال موفقیت ما کمتر مي شود.  مصباحي مقدم ورود محمدباقر 

قالیباف به انتخابات را مثبت ارزیابي ک��رد و درباره اینکه قالیباف 
رئیس مجلس یازدهم مي ش��ود، گفت: نمي توان��م رئیس مجلس 
آینده را از حاال پیش بینی کنم.  وي در مورد ترکیب مجلس یازدهم 
گفت: با توجه به شرایط سیاسي این ایام فکر مي کنم مجلس آینده 
در اختیار نیروهاي انقالبي و اصولگرا خواهد بود و بیشترین تعداد 
و بزرگ ترین فراکسیون مجلس آینده فراکسیون نیروهاي انقالبي 
خواهند بود.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي 
مبني بر اینکه سر لیس��ت اصولگرایان شما هس��تید یا محمدباقر 
قالیباف، یادآور شد: در مورد اینکه من سر لیست نهایي شوم قضاوت 
و اظهار نظ��ر نمي کنم، فقط بناي من خدمت ب��ه مردم در مجلس 
آینده اس��ت. مصباحي مقدم در پاسخ این پرسش خبرنگار ایرنا که 
آیا با دیگر جبهه ها از جمله جبهه نیروهاي انقالبي بیانیه گام دوم، 

ائتالف مي کنید، اظهار کرد: قصد نداشتم داوطلب نمایندگي مجلس 
شوراي اسالمي شوم، دلیلم هم این بود که به جوانان انقالبي فرصت 
بدهیم خود را ارائه دهند. وي افزود: اگر نیروهاي انقالبي و جوانان 
جبهه ها و ائتالف هاي جدا تشکیل داده اند از آنها دعوت مي کنیم که 
همه در یک لیست واحد قرار گیرند. آنها باید وارد این کارزار شوند و 

ما حاضریم پشت صحنه باشیم. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش داوري جامعه روحانیت 
مبارز در جریان اصولگرایي را در تضاد با نامزدي خود و دیگر اعضاي 
جامعه ندانست و اضافه کرد: ما ضمن اینکه براي ائتالف، داور جریان 
نیروهاي انقالبي خواهی��م بود، و در رأی گیری ک��ه منجر به تهیه 
لیست نهایي مي شود شرکت نمي کنیم، به این شکل براي داوري 

جامعه روحانیت مبارز جاي ایراد باقي نمي ماند. 

مصباحي مقدم: مجلس بعدي در اختياراصولگرايان است


