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آشوبگرانی که اعتراض را به سایه انداختند
وقایع تلخ روزهای پایانی آبان ماه که پس از اجرای طرح مدیریت مصرف 
بنزین در کشور اتفاق افتاد ش��امل دوگونه کنش اعتراضی و آشوبگری 
می شود. گونه اول را می توان اعتراض گروه هایی از مردم کشورمان دانست 
که با نگرانی، احساس ضرر و یا ضرر از افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 
آن، نسبت به این اقدام معترض بوده و اجرای آن را با توجه به شرایط سخت 
معیشتی مناسب نمی دانستند. آنچه به ابعاد این نوع کنش دامن می زد، عدم 
شفافیت سازی و بیان منطق اجرای این طرح از سوی دولتمردان و اجرای 
آن پس از بار تورم سنگین افزایش قیمت ارز بود که در پیوند با بی اعتمادی 
پدید آمده در جامعه بر اثر عوامل دیگری، موجب تشدید نگرانی در مردم   
می شد. اعتراض برخی علما و نمایندگان مجلس به این طرح هم در پیوند 
با این نگرانی قابل فهم است. اما این اعتراضات با هیچ گونه خسارت و تلفاتی 
همراه نبود و گرچه برخی اجتماعات پراکنده تا ظهر روز   شنبه شکل گرفت 
و با رفتار مدنی توأم بوده و شعار  ها هم علیه گرانی و اجرای طرح سر داده   

می شد. 
اما اغتشاش و آشوب با تحریک کانال   ها و شبکه های رسانه ای بیگانگان و 
ضدانقالب و ورود تیم های سازمان یافته و عملیاتی گروهک های ضدانقالب 
و پادوهای داخلی و گروه های اوباش و شرور، از عصر روز   شنبه آغاز شد که 
با موج سواری بر اعتراضات معمول مردمی موجب تحریک برخی عناصر 

ماجراجو و احساسی نیز شده و حوادث تلخ مغایر با امنیت را رقم زدند. 
آش��وبگران که طیفی از عناصر ضدانقالبی تا فریب خورده و احساسی را 
شامل   می شدند، در مدت بسیار کوتاهی که از 48ساعت فراتر نمی رود، آمار 
باالیی از خسارات و جنایت را برجای گذاشتند که از غارت فروشگاه های 
دولتی و خصوصی تا حمله به مراکز دولتی و نظامی و کشتن و خونریزی 

را دربرمی گیرد. 
تیم های سازمان یافته ضدانقالبی که نوع بروز و عمل آنها شبیه گروه های 
خفته داعش در سوریه و عراق بود و با برخورداری از ویژگی های زیر خسارات 
و تلفات سنگینی را متوجه کشور کردند که دقیقاً همسو با اهداف امریکا، 
رژیم صهیونیستی و آل سعود برای کشاندن ناامنی به داخل ایران اسالمی و 

انتقام شکست های بزرگ از کشور عزیزمان بود. ویژگی   هایی چون:
1- سازمان یافتگی در تیم های چندالیه و خوداتکای 7تا 10نفره که شامل 
عناصر تحرک برای دعوت به شورش، عناصر عملیات تخریبی برای تشجیع 
و جسارت بخشی و عناصر تأمین برای حفاظت تیم در برابر اقدام پلیس و 

مردم و فراری دادن تیم در شرایط ناامن   می شدند. 
2- آموزش و آشنایی دقیق با روش های عملیات شهری و وارد کردن تلفات 
و خسارات سنگین و فرار از دستگیری و درگیری به گونه ای که ظرف مدت 
کوتاهی، هرکدام از تیم   ها با از کار انداختن سیستم های امنیتی جایگاه های 
سوخت، بانک   ها و فروشگاه   ها و یا اس��تفاده از پوشش و اختفای مناسب 
زمینه  آتش سوزی و غارت را فراهم می کردند.  اقدامات مشابه این تیم   ها در 
شهرهای مختلف و انتخاب اهداف یکسان، نشان از سطح باالی آموزش و 

آمادگی آنان داشت. 
3- اس��تفاده از تجهی��زات و ابزار حرفه ای ب��رای اقدام��ات خرابکارانه و 
جنایتکارانه که از آت��ش زدن و تخریب ب��ا لوازم و ش��یوه های خاص تا 
به کارگیری سالح سرد و گرم به سرعت و عمق بخشی اقدامات آنان منتهی 
شده است.  4- تقسیم کار و هم افزایی بین این تیم   ها که گرچه طیفی از 
عناصر سلطنت طلب، منافقین و عناصر تکفیری یا قومی را شامل   می شدند، 
اما متأثر از برنامه سرویس های جاسوسی امریکا، رژیم صهیونیستی، برخی 
دولت های اروپایی و آل سعود و امارات که به ائتالف گروهک های ضدانقالبی 
در چند سال گذشته مش��غول بوده اند به مدد استفاده حرفه ای از فضای 
مجازی یا سیم کارت های خاص اهدایی برخی سفارتخانه های غربی یا عربی 
کامالً هماهنگ و هم افزا عمل می کردند.  ویژگی های فوق امکان به کارگیری 
تکنیک های جنگ شهری متکی به گروه های پراکنده و خوداتکا را برای 
آشوب پراکنده و نقطه ای در شهر  ها فراهم می ساخت که مقابله همزمان 
پلیس با آنها را سخت کرده و در عین حال تلقی شورش سراسری و گسترده 
را نیز به افکار عمومی القا می کرد.  بهره گیری از تاکتیک  کشته سازی با حمله 
به مراکز نظامی و حمله به نیروهای میدانی پلیس و مدافعان با سالح سرد و 
گرم نیز توسط همین تیم   ها برای تداوم بخشی و عمق بخشی به آشوب   ها و 
منفعل سازی مدافعان نظام و دستیابی به سالح و تشدید خشونت و حرکت 
به سمت جنگ داخلی دنبال   می ش��د که البته راه به جایی نبرد و پس از 
سخنان رهبری، بازخورد منفی این اقدامات جنایتکارانه و شتابزده که همراه 
با تأیید آشکار بیگانگان بود، به جدایی سریع مردم و ابراز انزجار از اشرار و 
پادوهای دشمن منتهی شد.  با شروع دستگیری عناصر میدانی و تظاهرات 
مردمی در حمایت از نظام و برائت از هرگونه شرارت و ناامن سازی، کشور از 
فتنه ناامن سازی عبور کرد و این بار هم مردم و هم نیروهای مدافع نظام در 
پناه والیت نقش خود را به خوبی ایفا نمودند. حال نوبت مسئوالن است که 
برای قدرشناسی از مردم، وظایف خود را دنبال کنند و به درمان زخم   هایی 
بپردازند که طمع مگس های خونخوار را برمی انگیزد. مسئوالن باید مردم 
را باور کرده و محرم بدانند و در تصمیمات خود حال آنان را مراعات کنند و 
نسبت به برخی طرح   ها اقدامات اجتناب ناپذیر مثل مدیریت مصرف بنزین 
هم آنان را اقناع سازند. همان گونه که باید رضایتمندی آنان را بر اطرافیان و 
طلبکاران ترجیح  دهند تا در روزهای سختی مثل روزهای گذشته شرمنده 

این همه نجابت و بزرگواری مردم نباشیم. 

مهدیپورصفارسولسنائیراد

با موافق�ت فرمانده معظم كل قوا، سرلش�كر 
پاس�دار دكت�ر صف�وي ب�ا حفظ س�مت در 
مسئوليت دستيار و مشاورت عالي فرماندهي 
معظ�م كل ق�وا، ب�ه رياس�ت پژوهش�گاه 
عل�وم و مع�ارف دف�اع مقدس معرفي ش�د. 
به گزارش س��پاه نی��وز، در این مراس��م ضمن 
قدرداني از خدمات س��رتیپ پاسدار محمد نبي 
رودکي ، رئیس س��ابق پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس، با موافقت و ابراز خرس��ندي مقام 

معظم رهب��ري در خصوص انتصاب سرلش��کر 
پاس��دار دکت��ر صفوي به ریاس��ت پژوهش��گاه 
علوم و مع��ارف دفاع مقدس، سرلش��کر صفوي 
با حفظ س��مت در مسئولیت دس��تیار و مشاور 
عالي فرمانده��ي معظم کل قوا به ریاس��ت این 

پژوهشگاه منصوب گردیدند. 
پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس ، مرجع 
و بزرگ ترین مرکز پژوهش��ي و آموزشي علوم و 
معارف دفاع مقدس در کشور است که در ساختار 

جدید خ��ود، مس��تقل و زیر نظر رئیس س��تاد 
کل نیروهاي مس��لح اداره مي شود. از مهم ترین 
وظایف این پژوهش��گاه مي توان ب��ه تولید علم، 
تروی��ج و تربیت نی��روي متخص��ص در زمینه 
علوم دفاع مقدس، تهیه و تدوین سیاس��ت ها و 
راهبردهاي پژوهش��ي و آموزشي در حوزه علوم 
دفاع مقدس، تدوین دایره المعارف دفاع مقدس، 
تربیت پژوهش��گر در مقاطع کارشناسي ارشد و 
باالتر و برگزاري دوره هاي آموزش��ي، نظارت بر 

محتواي آثار منتش��ره دفاع مقدس و همچنین 
تأیید یا اصالح و ی��ا رد آثار منتش��ره به منظور 
جلوگیري از تحریف حقایق تاریخي و همچنین 
زمینه س��ازي آموزش علوم دفاعي و آش��نایي با 
فرهنگ دفاع مقدس از طریق همکاري با وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد. توسعه کمي 
و کیفي فعالیت هاي پژوهش��گاه علوم و معارف 
دفاع مق��دس در دوره جدی��د مدیریتي آن در 

دستور کار پژوهشگاه قرار گرفته است. 

سرلشكر صفوي رئيس پژوهشگاه  علوم و معارف دفاع مقدس شد

نگاه فن ساالرانه ، آفت اداره کشور 
محمد طبیبیان از استادان اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان و عضو مؤسسه 
عالي پژوه��ش در برنامه ریزي و توس��عه در گفت وگویي ب��ا بهمن امویي 
روزنامه نگار و مورخ در کتاب »دولتمردان ایراني چگونه تکنوکرات شدند« به 
یکي از مباحث کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت با نمایندگان امام در 
شوراي اقتصاد کشور براي نگارش برنامه اول توسعه اشاره مي کند و مي گوید 
آیت اهلل آذري قمي با بي حوصلگي از بحث هاي بدون نتیجه مي پرسد: » ببینید 
من مي خواهم بدانم آیا امریکا از دل این برنامه در مي آید یا نه؟«.  شاید اگر 
ایشان زنده بودند و شرایط فعلي اجرایي کشور را مالحظه مي کردند با خود 
مي گفتند که کاش همان امریکا از دل این برنامه در مي آمد. واقعیت این است 
که امروز کمتر کارشناسي انباشت مشکالت وسیع اجتماعي و اقتصادي در 
نظام اجرایي کشور را نفي مي کند. افزایش مداوم تورم به همراه رشد منفي 
اقتصاد و کاهش کیفیت زندگي فشار فراواني به اقش��ار مختلف مردم وارد 
مي کند و این در حالي است که هم اکنون ششمین برنامه توسعه اقتصادي 
کشور در حال اجرا است. در طول 30 سال گذشته نزدیک به یک هزار میلیارد 
دالر نفت فروخته شده و رکورد برداشت از منابع آب زیر زمیني نیز شکسته  
شده است. حاال چرا با وجود وفور منابع خروجي نظام اجرایي کشور این چنین 

غیرقابل دفاع است. 
تاکنون نیز تحلیل هاي مختلفي در این باره مطرح شده از  فشار تحریم ها تا 
نفوذ سازمان هاي جاسوسي خارجي در نظام اجرایي کشور و احتمال خیانت 
برخي متولیان امر که هیچ گاه هم به اثبات نرسیده است. با این حال یکي از 
زوایاي این موضوع که کمتر به آن پرداخته شده تسلط نگاه فن ساالرانه بر 

تدوین و اجراي برنامه هاي توسعه ادواري کشور بوده است. 
واقعیت این اس��ت که در س��ال هاي ابتدایي پیروزي انقالب اسالمي و 
افزایش تهدیدهاي امنیتي و نظامي همچون جنگ تحمیلي، نبردهاي 
خیاباني با گروه هاي تروریستي و حرکت هاي جدایی طلبانه بخش مهمي 
از توان نظام جمهوري اسالمي صرف ایجاد ثبات و استحکام شاکله کلي 
کشور مي شد. بخش مهمي از مهره هاي تئوریک نظام جمهوري اسالمي 
همچون شهید مطهري و شهید بهش��تي در قالب ترورهاي منافقین از 
صحنه سیاس��ي حذف ش��دند. منابع موجود در خصوص نگاه فلسفي و 
تئوریک به اقتصاد نیز در مقابل ذخیره انباش��ته تئوریک و اجرایي به جا 
مانده از زمان پهلوي به شدت محدود بود. دو منبع موجود در این باره نیز 
محدود به کتاب اقتصاد اسالمي شهید صدر و کتابي مشابه به همین نام 

از سوي شهید مطهري بود. 
از سوي دیگر با وجود محبوبیت نگاه چپ به اقتصاد در بین بخش هایي از 
انقالبیون به خصوص در دهه شصت، اما وجود برخي تضادهاي ذاتي این نگاه 
اقتصادي با اصول اسالمي و همچنین تعلق خاطر برخي گروه هاي سنتي 
انقالبي به بازار سبب شد تا چپ گرایان پس از پایان جنگ و تغییرات جهاني از 
جمله به پایان رسیدن جنگ سرد به حاشیه بروند.  در چنین شرایطي عده اي 
از مهندسان و اقتصاددانان جوان تحت نظر دکتر بانکي در سازمان برنامه و 
بودجه تالش کردند نظام اقتصادي کشور را سامان دهند، نظام بودجه نویسی 
تدوین کنند و اولین برنامه توسعه کشور را تدوین کنند. همین حلقه اقتصاد 
کشور را در زمان جنگ اداره کردند و با ارسال نامه تاریخي اما پنهان خود به 
حضرت امام)ره( در خصوص ورشکستگي کشور از بانیان پذیرش قطعنامه 
و پایان جنگ محسوب مي شوند.  در طول سال هاي پس از جنگ نیز همین 
طیف برنامه بازسازي کش��ور را هدایت و در زمان دولت خاتمي و روحاني 
جهت گیری اقتصاد کش��ور را تعیین کردند. جالب اینجاست که محمود 
احمدي نژاد به عنوان یکي از مخالفان سرسخت همین طیف با همین نگاه 
مهندسي تالش کرد نظام هدایت اقتصادي کشور را متحول کند که چیزي 

جز همین شکست نصیب وي نشد. 
در این میان و به رغم موفقیت هایي که برنامه ریزي هاي این طیف نصیب 
کشور کرده اما مشکالت همین نگاه با گذشت 30 سال از محسنات آن فراتر 
رفته است. نگاه فن ساالرانه یا به طور دقیق نگاه صفر و یک به اقتصاد بدون 
در نظر گرفتن بن مایه هاي فلسفي و تئوریک غرب به عنوان مبدأ این فنون و 
همچنین بدون توجه به نگاه هستي شناسانه نظام جمهوري اسالمي نسبت 
به ابعاد مختلف کشورداری، سبب رشد ناهنجار و حتي کارتوني بخش هاي 

مختلف کشور شده است.
 به این ترتیب اقتصاد کشور بدون توجه به مقتضیات فرهنگي، اجتماعي و حتي 
دیني جامعه ایران به گونه اي پیش رفته است که به عاملي براي تخریب زندگي 
ایراني تبدیل شده است. در حقیقت این فن ساالران هستند که در طول 30 
سال گذشته به دالیل گوناگون راهبري نظام اجرایی کشور را در دست گرفته اند.  
البته کسي به دنبال این نیست که سازمان برنامه و بودجه و یا سایر نهادهای 
اقتصادي مسئول تبیین و نهادینه کردن نگاه فلسفي نظام در برنامه اقتصادي 
است. این وظیفه تئوریسین هاي علوم انساني و نهادهاي راهبردي این حوزه و در 
نهایت همگام کردن آنها با سایر برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 
از طریق یک مدیر ارشد راهبردي و آگاه به این نگاه است. چیزي که متأسفانه 
جمهوري اسالمي چه زمان هاشمي رفسنجاني، چه در زمان دولت اصالحات، 

چه در زمان احمدي نژاد و همین طور روحاني از آن بي بهره بوده است. 

وزارت اطالعات خبر داد
دستگيري عناصر مرتبط 

با شبكه سعودي ایران اینترنشنال
وزارت اطالع�ات اعالم ك�رد ك�ه قاطعان�ه اقدامات ش�بكه ايران 
اينترنش�نال و كاركن�ان آن را مص�داق هم�كاري ب�ا دش�منان 
جمه�وري اس�المي اي�ران در اقدام�ات تروريس�تي مي دان�د. 
به گزارش ایس��نا، در اطالعیه مرکز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت 
اطالعات آمده است: شبکه ماهواره اي ایران اینترنشنال که با بودجه هاي 
کالن تخصیص یافته از سوي رژیم سعودي تأسیس شد و مجوز فعالیت 
در انگلیس را اخذ نموده، پس از وقوع حوادث روزهاي اخیر، همانند شبکه  
بي بي سي فارسي در جریان فتنه سال 88، از همان ساعات اولیه با فرمان 
اغتشاش و آتش وارد صحنه شده و بر تحریک مخاطبان و بزرگنمایي بحران 

درمناطق مختلف کشور متمرکز گردید . 
س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات، در جریان کنترل و 
مدیریت اطالعاتي بحران؛ کلیه تحرکات و اقدامات این شبکه، مدیران، 
مجریان و کارشناسان و به ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد 
و کنترل اطالعاتي قرار داده و ضمن شناسایي افرادي که اقدام به ارسال 
اطالعات به این شبکه مي نمودند و کساني که مجري دستورات آن شبکه 
در به آتش کشیدن اموال عمومي و شخصي مردم در استان هاي مختلف 
کشور بودند، حین اجراي دستورات شبکه مذکور براي تشدید اغتشاشات 

و آتش زدن اماکن؛ شناسایي و دستگیر نموده است. 
وزارت اطالعات جمهوري اس��المي ایران قاطعانه اقدامات این شبکه و 
کارکنان آن را مصداق همکاري با دش��منان جمهوري اسالمي ایران در 
اقدامات تروریستي دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگي و 
توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطان آن در داخل کشور توسط قوه محترم 
قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت تا درس 
عبرتي باشد براي کساني که در خدمت به بیگانگان و خیانت به کشور، آتش 

زدن به اموال مردم را افتخاري براي خود مي دانند. 
این اطالعیه در پایان تصریح کرده است: البته آن دسته از کارکنان شبکه ها 
که ضمن ابراز ندامت، همکاري خود را با ش��بکه هاي ماهواره اي متوقف 

نمایند، مشمول عفو و رأفت اسالمي قرار خواهند گرفت . 

واعظی: روحانی دنبال سلب مسئله بنزین
 از خود نيست 

دو روز پس از آنك�ه رئيس جمه�ور در اظهارنظ�ری غيرمتعارف و 
فرافكنانه كوش�يد بار ب�ي تدبيري ط�رح افزايش بنزي�ن را گردن 
ديگري بين�دازد و س�خنان او بازتاب گس�ترده اي ن�زد منتقدان و 
حت�ي حامي�ان دول�ت داش�ت، رئي�س دفت�ر رئي�س جمه�ور 
دس�ت به قلم ش�د تا از آث�ار رواني اين اظه�ار نس�نجيده بكاهد. 
محمود واعظي جمعه شب در یادداش��ت خود در اینستاگرام نوشت: 
در روزهاي گذش��ته از اظهارات دکتر روحاني برداشت هاي نادرستي 
صورت گرفت. ایشان با حساس��یت و دغدغه بسیار زیادي مسائل رخ 
داده در کشور پس از اصالح قیمت بنزین را دنبال مي کردند و اظهارات 
ایش��ان نیز به معناي سلب مس��ئولیت از خود نبوده و نیست. منظور 
رئیس جمهور به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه 
اصالح بنزین نبوده اس��ت؛ بلکه به تفویض اختیار به ش��وراي امنیت 
کشور اش��اره داش��تند که در دولت هاي مختلف، امري معمول بوده 
و اساس��اً محل اجراي طرحي در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه 
ارکان نظام و دستگاه هاي غیردولتي و نظامي و انتظامي است، شوراي 

امنیت کشور است. 
تصمیم گیری درباره اصالح قیمت بنزین عملي بس��یار ضروري و مورد 
تأیید و تأکید همه ارکان نظام بوده و اجراي آن نیز شجاعت بسیار زیادي 
مي طلبید. رئیس جمهوري با علم به اینکه اجراي این تصمیم حیاتي و 
ضروري از حساسیت و اهمیت باالیي برخوردار است، شخصاً در چندین 
جلسه مربوط به تصمیم گیری و چگونگي اجراي این طرح حضور داشتند اما 
نهایتاً به منظور تسهیل در اجراي طرح و تصمیم گیری درباره زمان اجراي 
آن، اختیارات خود را به جناب رحماني فضلي وزیر کشور و رئیس شوراي 
امنیت کشور تفویض کردند. طبیعي است تفویض اختیار به شوراي امنیت 
کشور با هدف کار جمعي، هماهنگي بیشتر با دستگاه هاي خارج از دولت و 
تصمیمات کارشناسانه بوده است. رئیس جمهوري عالوه بر جلسات شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي و جلس��ات هیئت دولت، جلسات اختصاصي 
دیگري براي طرح اصالح قیمت بنزین و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل 
از افزایش قیمت بنزین براي توزیع بسته هاي حمایت معیشتي تشکیل و 

تصمیم گیری نموده اند. 
 وقتي آخرین بررسي ها و هماهنگي ها در این خصوص انجام شد، دکتر 
روحاني به آقاي رحماني فضلي دس��تور داد که هر زماني شوراي امنیت 

کشور مناسب تشخیص دادند، رأساً اقدام نمایند.
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نماينده ولي فقيه در سپاه: 

سرلشكر باقری: بصيرت مردم، امنيت را به جامعه بازگرداند

دفاع از مردم، منطق بسيجيان است

نماين�ده ول�ي فقي�ه در س�پاه پاس�داران 
انقالب اس�المي ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه در نظام 
اس�المي نظريه پ�رداز ول�ي فقي�ه اس�ت، 
منط�ق بس�يجيان را دف�اع از مردم دانس�ت 
و گف�ت: م�ردم گام دوم انقالب را ب�ا بصيرت و 
واليتم�داري قوي ت�ر برخواهن�د داش�ت. 
به گزارش س��پاه نی��وز؛ حجت االس��الم عبداهلل 
حاجي صادقي روز گذشته در مراسم گرامیداشت 
شهیدان »مرتضي ابراهیمي«، »مصطفي رضایي« 
و »مجید شیخي« که در اغتشاشات اخیر به شهادت 
رسیده اند، با بیان اینکه مسئوالن باید با مردم صادق 
باش��ند، اظهار داش��ت: مردم کمبود ها را تحمل 
مي کنند اما از تبعیض ها گله مند هس��تند. وي با 
تأکید بر اینکه مس��ئوالن باید قدر مردم را بدانند، 
گفت: حق با مردم اس��ت؛ چراکه م��ردم صاحب 
حکومت و مس��ئوالن، خدمتگزاران و نوکران آنها 
هستند و نباید برخي رفتارهاي نامناسب مسئوالن 

را نادیده گرفت. 
   مردم گله مندند، ام�ا با ديدن توطئه صف 

خود را جدا كردند
نماینده ولي فقیه در سپاه با اشاره به الزامات گام دوم 
انقالب و نقش مردم تصریح کرد: به فضل الهي مردم 
گام دوم انقالب را با بصیرت و والیتمداري، قوي تر 
برخواهند داشت. حاجي صادقي با تأکید بر اینکه در 
نظام اسالمي، نظریه پرداز، ولي فقیه است، گفت: در 
برجام دیدیم که عاقبت آن و عمل به ۹ شرطي که 
رهبر معظم انقالب اسالمي گذاشتند چه شد اما در 
مقابل آن گفتمان مقاومت را دیدیم که چگونه پهپاد 
امریکایي را منهدم و کشتي انگلیسي را توقیف کرد. 
حجت االس��الم حاجي صادقي با بیان اینکه مردم 
در این قضایاي اخیر از خود »اس��تقامت فکري« 
و »اس��تقامت عملي« نش��ان دادند، تصریح کرد: 
مردم از گراني ها و عملکرد برخي مسئوالن گله مند 

هستند و در قضایاي اخیر اعتراض کردند اما وقتي 
توطئه دش��منان را دیدند، صف خود را از آنها جدا 
کردند و نش��ان دادند که همه مشکالت را تحمل 
مي کنند تا دین ش��ان باقي بمان��د؛ چراکه منطق 
شهید »هیهات منا الذله« است. وي با تأکید بر اینکه 
دش��من در خیال و آرزوي باطل خود براي اواخر 
سال و در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
برنامه ریزي هاي زیادي انجام داده بود، گفت: دشمن 
به این نتیجه رسیده است که باید آن قدر توطئه کند 
تا انقالب اسالمي ایران را به دست خود مردم ایران 

نابود کند. 
نماینده ولي فقیه در س��پاه تصریح ک��رد: برخي 
مسئوالن فقط رحمانیت دین را دیده اند، در حالي 
که دین از برخورد با قدرت مقابل دشمنان هم سخن 
مي گوید. وي با بیان اینکه قرآن از کساني که از ترس 
با دش��منان خدا پیمان مي بندند، انتقاد مي کند، 
افزود: خداوند به کساني که فکر مي کنند رهایي از 
مشکالت و عزت، در لبخند زدن به مستکبران است، 
چنین مي گوید که اگر شما اهل استقامت نباشید و 
در برابر شبهات و فتنه ها کوتاهي کنید، خدا قومي 
دیگر را مي آورد که عاشق و دلباخته خداوند هستند 

و خداوند هم آنها را دوست دارد. 
   دفاع از مردم، منطق بسيجيان است

حجت االس��الم حاجي صادقي گفت: ش��هیدان با 
خدا معامله کردند و اولین ویژگي آنها خدا  دوستي 
است و عشق به خدا، آنها را به عشق والیت دعوت 
مي کند؛ ویژگي دیگر آنها این اس��ت که نسبت به 
مردم متواضع هستند بنابراین کسي که عاشق خدا 
باشد، عاشق مردم است و بهترین راه تقرب الي اهلل 
را خدمت به مردم مي داند. وي منطق بسیجیان را 
دفاع از مردم دانست و افزود: در فتنه اخیر دشمن 
فکر مي کرد که از فضاي به وج��ود آمده مي  تواند 
سوء استفاده کند و مردم را مقابل هم قرار دهد اما 

دیدیم که مردم چگونه به میدان آمدند و همراه با 
نیروهاي انتظامي و امنیتي و بسیجیان چگونه جان 
خود را سپر کردند تا دشمن را مأیوس و با شکست 

جدیدي مواجه سازند. 
نماینده ولي فقیه در سپاه با بیان اینکه در فرهنگ 
الهي هیچ جایگاهي باالتر از شهادت نیست، گفت: 
روي پرچم شهدا، بسیجیان و پاسداران فقط یک 
جمله نوش��ته اس��ت: »اِنّي اُحامي اَبَداً َعْن دیني« 
و دش��من نمي تواند ما را از سنگرنش��یني انقالب 
منصرف کند و دین ما را بگیرد و در سنگرهایي اعم 
از دفاع مقدس، فتنه ها یا جهاد کبیر یعني تحمیل 

رأي دشمن جهاد مي کنیم. 
   خشم خود را سر استكبار فرود مي آوريم

حجت االسالم حاجي صادقي گفت: استکبار بداند 
که ما با خداي خود عهد و پیمان مي بندیم تا نابودي 
آنها و برافراشتن پرچم الهي آرام ننشینیم، اگرچه 
از برخي خودي ها گله مند هستیم، اما همه خشم 
خود را بر سر استکبار فرود خواهیم آورد. وي تأکید 
کرد: دشمن عالوه بر بسیج ایران، از حشدالشعبي 
عراق، نیروهاي مقاومت در سوریه، حزب اهلل لبنان و 
انصاراهلل یمن که حاصل صدور تفکر انقالب اسالمي 

هستند، عصباني است. 
   عده اي براي اغتش�اش به خيابان ها آمده 

بودند
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح نیز دیروز در مراسم 
تکریم و معارفه رؤساي پیشین و جدید پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس به حوادث روزهاي اخیر 
اشاره کرد و اظهار داشت: ملت ایران در روزهاي اخیر 
گام بلندي در نمایش وحدت، بصیرت، هوشمندي، 
اقتدار و دفاع از انقالب اس��المي و امنیت کش��ور 

برداشتند. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري بابیان اینکه 
عده اي براي اغتشاش، تخریب و نابودسازي امنیت 

کش��ور به خیابان ها آمده بودند، گفت: دشمنان با 
برنامه ری��زي مترصد فرصتي مانن��د اجراي طرح 
اصالح قیمت س��وخت بودند. وي اف��زود: حوادث 
روزهاي اخیر در کش��ور، توطئه اي ب��ود که علیه 
کشور طراحي و برنامه ریزي شده بود؛ بعد از حوادث 
دي ماه ۹۶ و به موازات روز به روز س��خت تر شدِن 
تهاجم نظامي به کشور ما، دشمنان انقالب اسالمي 
و مردم احساس کردند که ایجاد ناامني در کشور با 
سوءاستفاده از اعتراضات مردمي و موج سواري بر 
مشکالت مردم راه کم هزینه و احتماالً پر نتیجه اي 
براي آسیب رساندن به اقتدار این ملت خواهد بود. 

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ادامه داد: دشمنان 
با برنامه ریزي مترصد فرصت��ي مانند اجراي طرح 
اصالح قیمت سوخت بودند تا با بهره گیري از این 
فرصت و س��وار ش��دن بر موج اعتراضات مردمي، 
دست به اقدام علیه امنیت کشور بزنند. باقري اضافه 
کرد: وجود مشکالت معیشتي و اقتصادي در جامعه، 
واقعیتي غیرقابل انکار است؛ البته همه مسئوالن 
کش��ور به صورت ش��بانه روزي و با تدبیر، تالش و 
حرکت در مس��یر راهگش��اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي به دنبال حل مش��کالت مردم عزیزمان 
هستند که این در جاي خود کامالً محفوظ است اما 
اینکه اعتراض مسالمت آمیز نسبت به یک تصمیم 
به س��رعت به یک رفتار فوق العاده خشونت آمیز، 
تخریب، قتل و آسیب رس��اني به مردم و اماکن که 
باعث بر هم خوردن امنیت کشور مي شود، موضوعي 
عادي نیست. وي با بیان اینکه از مردم عادي چنین 
انتظاري نمي رود، ادامه داد: در همان 24 س��اعت 
اول، مش��خص ش��د آنچه مردم انجام مي دادند، 
اعتراض عادي بود اما عده اي براي اغتشاش، تخریب 
و نابودسازي امنیت کشور به خیابان ها آمده بودند 
و اگر اقدام و بیان شجاعانه و ایثارگرانه رهبر معظم 
انقالب اسالمي در تأیید تصمیم سران قوا و همچنین 
سایر اقدامات صورت گرفته براي بازگرداندن آرامش 
به کشور نبود، ادامه چنین رویه اي مي توانست براي 

کشور، مشکل ساز باشد. 
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح تصریح کرد: در ذیل 
این تصمیم و بیان شجاعانه، بصیرت ملت شریف 
ایران در جدایي صفوف ش��ان از آشوبگران و انجام 
تظاهرات خودجوش مردمي در حمایت از امنیت 
و محکومیت اقدامات اغتشاشگران، تأثیر بسزایی 
در بازگشت امنیت به جامعه داشت و طبیعي است 
که تالش شبانه روزي حافظان امنیت کشور، نیروي 
انتظامي، سپاه پاسداران و بسیج قهرمان هم در این 

زمینه بسیار مهم بود. 
سردار باقري ادامه داد: مدیریت بستر فضاي مجازي 
که به عنوان وسیله هدایت آشوبگران و گزارش گیري 
از صحنه آشوب ها عمل مي کرد، به ما در برقراري 

امنیت کمک کرد. 
وي اف��زود: آنچه به عن��وان درس مي توانیم از این 
حادثه بگیریم، این است که ما به عنوان مسئوالن 
تأمین امنیت و دفاع از کش��ور ب��ا درک و تحقیق 
مناس��ب تحوالت و اتفاق��ات احتمال��ي، تدوین 
س��ناریوهاي محتمل، تالش براي کش��ف نیات، 
طرح ها و توطئه هاي دشمنان و آماده سازي مناسب 
نیروهاي مس��لح در کنار مطالبه از مدیران کشور 
براي حل معضالت مردم، باید زمینه پایداري و ثبات 

امنیتي در کشور را فراهم کنیم. 

  گزارش

شن
رو
يه
سا

روشنفکرمحصورياکانالیزه؟
میرحسین موسوی در بیانیه ای از به اصطالح حصر، موضعی 
اتخاذ کرد که پمپئو، وزیر خارج��ه امریکا هم چنین موضعی 
اتخاذ نکرده است. وزیر اطالعات دقیقاً توضیح دهد که منظور 
از حصر یعنی چه؟ اگر این حصر اینقدر فایده دارد که رهنورد از 
اسفند 13۹۶ اصرار دارد که در حصر بماند، معنای آن چیست؟ 
کروبی اگر از حصر خارج ش��ود یا گم می شود یا جوک محافل 
اصالح طلب می ش��ود. واقعاً مفهوم حصر یعنی چه؟ سفرهای 
شیک، شب نشینی  ها و...  اگر تشخیص این است خب چرا واژه 

حصر را قلب ماهیت می کنید؟
البته بیانیه موسوی مبتنی بر اطالعات کانالیزه است. او نمایی از 
روی داستان را می داند.  الاقل خوب بود اگر فرد محصور قرار است 
بیانیه بدهد وزارت اطالعات ابعاد مسئله را برایش باز کند تا شاید 
از کینه و بغض او بکاهد. باید به او می گفتند که امریکایی  ها رسماً 
می گویند از 18 ماه پیش ابزار الزم را به داخل ایران فرستاده اند. 
به او می گفتند آمبوالنس در همه جا حرمت دارد اما در ایران 
دهها آمبوالنس و 40 اورژانس نابود شد. به او می گفتند در چند 
شهر خوزستان جنگ مسلحانه بود و به 80مقر نظامی و انتظامی 
با هدف کشته سازی حمله شد. به او می گفتند هیچ کلیپ یا 
فیلمی وجود ندارد که هزار نفر در وسط خیابان در اعتراض به 
گران شدن بنزین شعار دهند و...  داستان آیت اهلل مایک را هم 
برایش تعریف می کردند. شاید نفس لوامه به کمکش می آمد و 

صرفاً عقده گشایی نمی کرد. 
به او می گفتند منافقین و سلطنت طلب   ها بر بی عرضگی دولت 
بر آمده از جریان شما سوار شده اند و اعتراض مردم را مصادره 
کرده اند. الاقل شما منافقین و سلطنت طلب  ها را مصادره نکنید. 
وزیر اطالعات داس��تان عراق را نیز برایش بگوید شاید در فهم 

کالن قضایا به ایشان کمک کند.

تشبیهروحانيبهترامپازسوينماينده
اصالحطلب!

»غالمرضا حیدري« نماینده اصالح طلب تهران در مجلس 
شوراي اسالمي و عضو فراکسیون امید، در مصاحبه با روزنامه 
آفتاب یزد با حمله به روحاني و مرحوم هاشمي گفته که »اگر 
بخواهم صادقانه از آنچه این روزها بر ما مي گذرد، بگویم باید 
گفت ما ترامپ را همیش��ه یک پدیده خاصي مي دانستیم و 
مي گفتیم باید روانشناسان و جامعه شناسان برروي واکنش ها 
و رفتارهاي او کار کنند. امروز باید در مورد آقاي روحاني هم 
این را بگوییم. روحاني در این فراز و نشیب هایش حتي قبل از 
ریاست جمهوري اش یک پدیده خیلي پیچیده اي است و باید 
چند وجهي مورد کند و کاو قرار بگیرد، اما در هر صورت به نظر 
من ایشان به ملت ایران خیلي کم لطفي کرد. به  وعده هایی که 
داده است کمتر دیده ایم که عمل کرده باشد. صبح، یک شکل 
حرف مي زد بعدازظهر یک ش��کل دیگر. آخر هم نفهمیدیم 

موضع او کدام سمتي است. به نظر من، مرحوم  هاشمي هم 
همین طور بود«. 

او در ادامه انتقاداتي چنین تند به روحاني و هاشمي، تالش 
مي کند بار مسئولیت دولت روحاني را از دوش اصالح طلبان 
بردارد: »به هر حال مرحوم  هاشمي بود که روي او براي ریاست 
جمهوري تمرکز کرده بود و جماعت اصالح طلب نیز به احترام 
اینها آمدند و رأي دادن��د. البته وقتي که ح��ق انتخاب ها را 
محدود مي کنند، به هر حال نتایج به جاهایي مي رسد که واقعا 

جبران آن خیلي سخت مي شود«. 
س��خنان این نماینده مجلس در حالي اس��ت که اوالً محمد 
خاتمي از اصلي ترین حامیان روحاني بود؛ ثانیاً دنیاي سیاست، 
دنیایي نیس��ت که جریاني ب��ه احترام دیگ��ري، کاندیداي 
ریاس��ت جمهوري معرفي کند، آن هم جریان اصالحات که 
در اصول سیاست هم برخورد اخالقي ندارد، چه رسد احترام 
گذاش��تن هاي نابجا! ثالثاً حق انتخاب اصالح طلبان محدود 
نش��ده بود و در انتخابات ۹2 محمدرضا عارف و در انتخابات 
۹۶ اسحاق جهانگیري را داشتند ولي هر دو با دالیلي متفاوت 

وادار به انصراف شدند. 
فراکسیون امید هم که این نماینده ناشناس تهران عضو آن 
است، همواره حامي روحاني بوده، اما حاال و در آستانه انتخابات 
مجلس که نیاز به رأي مردم دارند، یاد انتقاد از روحاني، آن هم 

به این شکل تند افتاده اند. 


