افشاگری بعیدینژاد از پشتپرده مالی شبکه «منوتو»

چهارشنبه  29آبان 1398
وطنامروز      شماره 2795

سفیر ایران در لندن با انتشار یک سند مالی در صفحه توئیتر خود نوشت :تراز مالی شبکه «من و تو» نشان میدهد از نظر اقتصادی شرکتی کامال
ورشکسته است .از  95میلیون پوند سرمایه ،این شبکه فقط  3میلیون درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است .حمید بعیدینژاد گفت :این شبکه که از
طریق تزریق پول و اموال به غارت رفته ملت ایران توسط خانواده پهلوی اداره میشود به دستگاه تبلیغاتی پهلوی مبدل شده است.

سیاسی

عدلیه

راهپیماییهای پرشور و خودجوش مردمی در اعتراض به آشوبهای اخیر،طی 2روز گذشته در چند شهر کشور برگزار شد

با فساد ،فراجناحی برخورد میکنیم

رئیس قوهقضائیه در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و
منافع ملی مجلس شورای اسالمی گفت :متاسفانه اجماع
مرکبی ایجاد شده بود مبنی بر اینکه مسؤوالن یا دستکم
اغلب آنان فسادهایی دارند .بر همین مبنا اقدام قاطعانه
و عبرتآموز را در دستور کار قرار دادیم تا اوال نسبت به
پروندههایی که دغدغه مردم بود ،اقدام شود و ثانیا نتایج
این رسیدگیها به اطالع مردم برسد .موضوع فساد برای
ما امری فراجناحی و فراقوهای است .اراده محکم نظام نیز
برخورد با فساد است و برخورد حرفهای ،حقوقی ،مستمر
و مستدام خواهیم داشت .برایمان فساد کوچک و بزرگ
فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنان
خود درباره مبارزه با فس��اد گفت :ما همه پروندهها را به
دقت دنبال میکنیم و بحث جناح ،فرد و ...برایمان مطرح
نیست .یک کار حرفهای ،شرعی ،قانونی ،منصفانه و همراه
با اطالعرسانی را در دستور کار داریم .درباره علنی بودن
دادگاهها نیز قانون اساس��ی و قوانین موضوعه تکلیف را
مشخص کرده است و درباره پروندههای اقتصادی که حکم
آنها قطعی شده است ،الزام به اطالعرسانی داریم .وی درباره
پروندههای تحقیق و تفحص نیز از نمایندگان خواس��ت
گزارشهای متقن تهیه کنند و درباره خصوصیسازی نیز
اظهار کرد :متاسفانه مشکالت خصوصیسازی نهتنها به
رونق تولید کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاهش
یا توقف تولید ،از بین رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران
منجر شده است .الحمدهلل فضا در این زمینه برگشته و
ما اشکاالت ساختاری را نیز در پروندهها دنبال میکنیم.
امیدواریم دولت نیز موضوعات را به صورت جدی دنبال
کند تا انشاءاهلل مشکالت خصوصیسازی حل شود.

سیاست خارجی

حمایت دوباره مقامات آمریکایی
از اغتشاشگران

رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا با
طرح ادعاهای بیاساس علیه جمهوری اسالمی ایران گفت:
آمریکا از مطالبات مردم ایران حمایت میکند .برایان هوک
که تاکنون زمینهساز اعمال تحریمهای زیادی علیه ملت
ایران بوده ،در گفتوگو با اسکاینیوز عربی گفت :اولویت
دولت دونالد ترامپ منزوی کردن نظام ایران و نمایندگان
آن در منطقه و وضع سلسله تحریمهایی علیه تهران است.
وی در رابطه با ناآرامیها و اغتشاشات اخیر ایران هم گفت:
آمریکا از مطالبات ملت ایران حمایت میکند ،ملت ایران
از نظامی که نتوانست وظایف خود را انجام دهد خسته
شدهاند.برایان هوک مدعی شد :ما از مطالبات ملت ایران
حمایت میکنیم زیرا ایران اموالش را در راس��تای ایجاد
بیثباتی در کش��ورهای دیگر خ��رج میکند و ما از آنها
میخواهیم این اموال را در راستای بهبود اوضاع معیشتی
م��ردم خرج کنند.پیش از این نی��ز عالوه بر هوک ،کاخ
س��فید و دیگر مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو،
وزیر خارجه این کش��ور از ناآرامیهای اخیر و آشوب در
ایران حمایت کرده بودند.
ظریف:

اعالم حمایت مقامات آمریکایی
از مردم ایران دروغی شرمآور است

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به
اظهارات مداخلهجویانه و فریبکارانه کاخ سفید و وزیر خارجه
آمریکا و برخی دولتهای اروپایی درباره ناآرامیهای اخیر
در برخی شهرهای ایران اظهار داشت :اعتراض قانونمند
حق مردم اس��ت که در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران به رسمیت شناخته شده است و نیازی به یادآوری
و حمایت مزورانه رژیمهایی که هدف رسمی خود را وادار
کردن ایران به اجرای خواستههای غیرمشروع و ضدقانونی
آنها از طریق تحمیل فشار اقتصادی -حتی در حوزه غذا و
دارو -بر شهروندان ایرانی اعالم کردهاند ،ندارد .محمدجواد
ظری��ف اعالم حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران را
دروغی شرمآور خواند و افزود :رژیمی که با اعمال تروریسم
اقتصادی مانع رس��یدن غذا و دارو به مردم عادی اعم از
سالخوردگان و بیماران میشود هیچگاه نمیتواند ادعای
وقیحانه حمایت از مردم ایران را داشته باشد .آقای پمپئو
نخس��ت باید پاسخگوی اقدامات اعالمشده تروریستی و
جنایت علیه بشریت و ضد مردم ایران باشد .ظریف تصریح
کرد :کشورهایی که نتوانستهاند از خود هیچ توان و ارادهای
در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا نشان دهند و اکنون برای
پنهان کردن ناتوانی خود از آشوب و برهم زدن نظم عمومی
حمایت سیاسی و میدانی میکنند ،مسؤولیت تمام عواقب
تحریکات خطرناک خود را بر عهده خواهند داشت.

انتقاد دوباره مقامات وزارت خارجه
از بدعهدی اروپا

معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه در س��ومین دور
مذاکرات سیاس��ی ایران و هلند در الهه ضمن انتقاد از
بیعملی اروپا درباره اجرای تعهدات خود در برجام و تبیین
گامهای چهارگانه ایران در کاهش تعهداتش ذیل برجام
تاکید کرد :اگر اروپا خواس��تار حفظ برجام است باید در
این زمینه آماده پرداخت هزینه باشد .سیدعباس عراقچی
همچنین خاطرنشان کرد :حق ایران برای توقف تمام یا
بخشی از تعهداتش در برجام به رسمیت شناخته شده است
و آنچه ایران تاکنون انجام داده است ،نقض برجام به شمار
نمیرود .همچنین مجید تختروانچی در جلسه افتتاحیه
کنفرانس خاورمیانه عاری از سالحهای هستهای و سایر
سالحهای کشتار جمعی تاکید کرد :نظام بینالمللی باید
آمریکا و اسرائیل را به رفتار مسؤوالنه و پذیرش و اجرای
تعهدات هستهای وادار کند.

گروه سیاس�ی :سوءاس��تفاده آش��وبگران از اعتراضات مردمی به
بیتدبیری دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت س��وخت و
آسیب گسترده به اموال عمومی در برخی شهرها موجب شد در
 2روز گذش��ته تظاهرات خودجوش و گستردهای در محکومیت
اغتشاش��گران برگزار ش��ود .راهپیمایان در این تجمعات مردمی
همچنین بر حمایت از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب تاکید
کردن��د .به گزارش «وطن امروز» ،اعتراضات به افزایش ناگهانی و
بدون اعالم قبلی قیمت بنزین که از روزهای جمعه و شنبه گذشته
آغاز شده بود خیلی زود و با ورود اغتشاشگران به عرصه ،تغییر مسیر
داد و طی  2 -3روز اخیر موجب خسارات گسترده به اموال عمومی
و همچنین سلب آرامش و امنیت مردم شد به گونهای که برخی
گزارشهای غیررس��می حجم خسارات آشوبهای اخیر را تا 20
هزار میلیارد تومان نیز برآورد کردند .آشوبگران به بهانه مخالفت با
گرانی بنزین ،صدها شعبه بانک ،دستگاه خودپرداز ،جایگاه سوخت،
ساختمانهای عمومی همچون شهرداری و وسایل نقلیه شخصی و
عمومی را به آتش کشیدند؛ صدها فروشگاه زنجیرهای و مغازههای
شخصی مردم را غارت کرده و برخی مسیرهای اصلی معابر عمومی
را مسدود کردند .هر چند فرمایشات رهبر حکیم انقالب در جلسه
درس خارج صبح یکشنبه ایشان بهعنوان فصلالخطاب اعتراضها
را تا حد بسیار زیادی کاهش داد اما ادامه برخی تحرکات آشوبگرانه
موجب شد تودههای عظیم مردمی در  2روز گذشته در مخالفت
با اغتشاشگران به پا خاسته و فریاد حمایت از رهبر انقالب را سر
دهند .شروع این تظاهرات عصر دوشنبه در استان زنجان بود.مردم
والیتمدار شهر زنجان عصر دوشنبه با برگزاری راهپیمایی ،حمایت
خود را از مواضع مقام معظم رهبری اعالم کردند .این راهپیمایی
به دعوت اقشار مختلف از چهارراه امیرکبیر تا میدان انقالب زنجان
برگزار شد .در این راهپیمایی مردم شعارهایی در حمایت از رهبر
انقالب سر دادند و انزجار خود را از اغتشاشگران و برهمزنندگان
امنیت مردم بویژه تخریبکنندگان اموال عمومی و شخصی مردم
اعالم کردند .در پایان این راهپیمایی نماینده ولی فقیه در استان
زنجان طی سخنانی با محکوم کردن اقدام اشرار در بر هم زدن امنیت
مردم ،اظهار کرد :همه مطالباتی داریم ولی راه اعالم این مطالبات
تخریب نیست.آیتاهلل شیخ علی خاتمی در این مراسم با اشاره به
اینکه این راهپیمایی یک حرکت خودجوش مردمی است و هیچ
گروه و جریان سیاسی نباید آن را به نام خود مصادره کند ،گفت:
مسؤوالن نیز باید بکوشند که مشکالت مردم را حل و مطالبات آنها
را اجرایی کنند ،البته بخشی از مشکالت مردم به دلیل تحریمهاست
ولی بخش دیگر به دلیل ندانمکاریهای داخلی است.
■■حماسهتبریزیها

پس از استان زنجان ،نوبت مردم غیور آذربایجانشرقی بود تا
بار دیگر بیعت خود با نظام اسالمی را تحکیم و از آشوبگران اعالم
برائ��ت کنند .مردم تبریز صبح دی��روز در حمایت از بیانات مقام
معظم رهبری و محکوم کردن اقدام آشوبگران که به بهانه گرانی
بنزین در برخی نقاط کشور دست به اغتشاش و آسیب به اموال
عمومی زده همچنین اجازه سوءاستفاده به دشمنان ایران اسالمی
دادند ،راهپیمایی باشکوهی برگزار کردند .راهپیمایان در این مراسم
پرشکوه ،امنیت و آرامش کشور را خط قرمز مردم آذربایجان دانسته
و خواس��تار اقدام جدی و موثر دولت در رفع نگرانی مردم شدند.
شرکتکنندگان در راهپیمایی دیروز تبریز شعار «اعتراض حق مردم،
اغتش��اش کار دشمن»« ،تنها راه رهایی اطاعت از رهبریست»،

مردم علیه اشرار

«آذربایجان اویاخدی انقالب��ا دایاخدی»« ،بیزاؤلماغا حاضیروخ،
خامنهای سربازیوخ» و ...سر دادند .برخی تجمعکنندگان نیز در طول
مراسم با بر تن کردن کفن و سر دادن شعارهای «مرگ بر آشوبگر»،
«آمریکا حیا کن توطئه را رها کن» و «بیر بئله لشکر گلیب به عشق
رهبر گلیب» اقدام آش��وبگران و فتنهگران در تخریب و آسیب به
اموال عمومی را محکوم کردند و خواستار برخورد با فتنهگران شدند.
آیتاهلل آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی طی سخنانی
در جمع راهپیمایان با تاکید بر اینکه باید صف مردم دلخور و نگران
از قیمتها از صف افرادی که به اموال مردم ،بسیج و نیروی انتظامی
خسارت زدند جدا شود ،تصریح کرد :ما هشدار خود را به مزدوران
و جیرهخواران میرسانیم ،چراکه امنیت و آرامش مردم کشور خط
قرمز آذربایجان یعنی سر ایران است .نماینده ولیفقیه در استان با
اشاره به اینکه همانطور که رهبری فرمودند ،یقینا در اجرای چنین
طرحی برخی مردم یا نگران ش��ده یا ناراحت شده یا به ضررشان
است با تاکید بر اینکه توجه به مطالبات بحق مردم از سوی دولت
در نظ��ارت جدی و دقیق بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها
مطلبی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد ،افزود :فتنهگران

■■دولتمردان مردم را محرم بدانند

جم��ع زیادی از مردم ش��هرکرد هم در تجمعی پرش��مار از
آشوبگران و اغتشاش��گران اعالم برائت کردند .نماینده ولیفقیه
در چهارمحا لوبختی��اری در این گردهمایی عالوه بر محکومیت
ناآرامیهای اخی��ر ،انتقاداتی را هم به دولت مطرح کرد .آیتاهلل
نکونام اظهار داشت :باید با شعارهای منطقی و منطبق با انقالب
اسالمی ،مطالبات مردم در تجمعات قانونی مطرح و از مسؤوالن
مطالب��ه ش��ود .انتظار م��ردم از دولتمردان این اس��ت که با آنها
صادقانه رفتار شود و آنها را محرم خود بدانند .نماینده ولیفقیه
در چهارمحا لوبختیاری با تأکید بر اینکه مردم را نباید غافلگیر
کنیم ،خاطرنش��ان کرد :اعتماد مردم به مس��ؤوالن یک سرمایه
است؛ مسؤوالن باید با مردم یک ارتباط صمیمانه داشته باشند و
تصمیمات خود را با آنها در میان بگذارند .وی افزود :مردم فشارهای
معیش��تی را با صبر مثالزدنی تحمل میکنند؛ قیمت بنزین در
کشور ما واقعی نبود اما برای واقعی کردن قیمت بنزین نیازمند

امروز ،تشییع پیکر  2تن از شهدای امنیت استان تهران

روابط عمومی س�پاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعالم کرد مراسم تشییع پیکرهای مطهر پاسدار شهید مرتضی
ابراهیمی ،فرمانده گردان امام حسین(ع) شهرستان مالرد و شهید مصطفی رضایی ،بسیجی شهرستان مالرد ،شهیدان امنیت و
مدافعان ملت صبح  امروز  با حضور مردم شهیدپرور استان تهران در شهرستانهای شهریار و مالرد برگزار میشود  .پیکر شهید
مرتضی ابراهیمی ساعت ۱۰صبح طی مراسمی از مسجد قائم(عج) شهرستان شهریار واقع در خیابان ولیعصر(عج) به سمت امامزاده
اسماعیلتشییعمیشود.همچنینپیکرشهیدمصطفیرضاییساعت ۱۰صبحدرمالردتشییعوسپسبرایتدفینبهرشتمنتقل
میشود .مرتضی ابراهیمی پاسدار  ۲۵ساله و دارای  2فرزند  7ساله و  4ماهه بود و مصطفی رضایی نیز بسیجی  ۱۷ساله است .یکی
از این شهدا بر اثر اصابت گلوله و دیگری با سالح سرد در آشوبهای اخیر به شهادت رسیدند .بر اساس آنچه سپاه سیدالشهدا(ع)
اعالم کرده است ،اغتشاشگران با ایجاد کمین و حلقه محاصره ،بهوسیله سالح سرد و گرم پاسداران امنیت را به شهادت رساندند.

نقشاستاندارانوفرمانداراندرتأمینامنیتحوزهاستحفاظیشانچیست؟

عاجز یا قاصر

گروه سیاسی :آشوبهای اخیر در چند شهر کشور نسبت
به اغتشاشات گذش��ته حجم گستردهتری داشته و بهتبع
آن ،آسیبهای بیشتری به اموال عمومی و شخصی مردم
وارد کرده است.
آشوبهای گس��ترده در برخی شهرهای کشور پس از آن
اتفاق افتاد که دولت از آغاز طرح س��همیهبندی و افزایش
قیمت بنزین از  24آبانماه خبر داد؛ خبر «شوکهکننده»ای
که موجب ش��کلگیری اعتراضات مردمی ش��د و البته با
صحنهگردانی اغتشاشگران
رنگ آشوب به خود گرفت.
نکته مه��م این اتفاقات اما
نقش استانداران در تامین
امنیت اس��تان و شهرهای
مه��م هر اس��تان اس��ت.
در اغتشاش��ات اخی��ر در
ش��هرهای  8استان آشوب
و درگی��ری رخ داد .این در
حالی بود که قبل از زمان اجرای طرح سهمیهبندی بنزین،
اس��تانداران با ابالغیه معاون امنیتی وزیر کشور در جریان
موضوع قرار گرفته و از آنان خواس��ته شده بود تدابیر الزم
برای حفظ امنیت ش��هرهای اس��تان با برگزاری جلسات
شورای تامین در نظر گرفته شود.
شورای تامین استان نهاد پاییندستی شورای امنیت کشور
در سطح استانی است.
رياست اين شورا با استاندار است و مسؤوالن  6نهاد نظامی
و امنیتی ديگر نيز اعضاي آن را تشكيل ميدهند .همچنين
استاندار اين اختيار را دارد كه بر اساس موضوع مورد نظر،
دادس��تان انقالب را براي شركت در جلسه شوراي تامين
استان دعوت كند.برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی استان
از وظایف استاندار است و نیروهای انتظامی که تابع وزارت
کشور هستند ،مکلفند دستورات شورای تامین را اجرا کنند؛
در س��طح شهرستانها نیز فرماندار هر شهرستان وظایفی
ش��بیه به اس��تانداران در برقراری امنی��ت اما در محدوده
حوزه شهرستانی خود بر عهده دارد .در جریان آشوبهای
اخیر ،برخی اس��تانداران مانند استاندار خراسان شمالی و
اردبیل بعد از اطالع از زمان سهمیهبندی بنزین به صورت
جهادی مقدمات الزم را برای حفظ امنیت استان با همکاری
نهادهای امنیتی و نظامی در نظر گرفتند با این حال برخی
اس��تانداریها نیز نتوانستند تدارک الزم را برای برقراری و
حفظ امنیت استان خود لحاظ کنند .از برخی استانها مانند
اصفهان و فارس گزارش میرسد حجم گسترده تخریبها در
برخی شهرهای این  2استان پس از آن رخ داده است که
مقدمات الزم امنیتی از سوی شورای تامین استان بهدرستی

و کارفرمایان پش��تپرده ،بارها ملت قهرمان ایران را آزمودهاند در
حالی که آزموده را آزمودن خطاست.

لحاظ نشده بود .در این بین اماکن عمومی و خصوصی شهر
شیراز به صورت جدی مورد آسیب قرار گرفته و حتی اشرار
به صورت مس��لحانه با نیروهای انتظامی و نظامی در این
ش��هر درگیر شده بودند .اذعان شاهدان و مطلعان امنیتی
و انتظامی گواه این مطلب اس��ت که آش��وبگران پیش از
آشوبها «شبکه» ش��ده و منتظر ایجاد شکاف اجتماعی
بودند تا از فرصت بهوجود آمده اهداف خود را پیش ببرند.
نوع تخریب و شیوه سازماندهی آشوبگران بیانگر آن است
که تخریبها توس��ط افراد
«آموزشدیده» انجام ش��ده
اس��ت .سؤال اینجاست :چرا
استانداران بویژه استاندارانی
که بیشترین حجم تخریبها
در حوزه اس��تحفاظی آنان
روی داده از مقدم��ات الزم
ب��رای مقابل��ه با آش��وبها
عاج��ز بودهان��د .در برخ��ی
شهرس��تانهای اس��تان تهران نیز فرمان��داران که تامین
امنیت آن شهرستانها را برعهده دارند نتوانستند وظایف
امنیتی خود را بهدرس��تی انجام دهند .بخش��ی از راههای
مقابله با آش��وب به پیش از زمان آغاز آشوب بازمیگردد.
فرمانداران شهرهایی مانند شهریار یا گلستان یا استانداران
اصفهان و فارس چرا از تخمین حجم گس��ترده آش��وبها
بهدرستی مطلع نبودند یا اگر مطلع بودهاند چرا نتوانستند
تدارک الزم امنیتی را برای شهرستانهای خود لحاظ کنند؟
یک��ی از معیارهای مه��م انتخاب اس��تاندار و فرماندار
توانایی در مدیریت بحران اس��ت .فارغ از هرگونه قضاوت
درب��اره عملکرد اس��تانداران و فرمانداران در تامین امنیت
حوزه استحفاظیش��ان در آشوبهای اخیر ،وزارت کشور
و ش��خص وزیر باید عملکرد استانداران و فرمانداران را بر
مبنای گزارشاتی که از وضعیت آشوبها بهدست میآورد
مورد بازبینی قرار داده و وضعیت استاندارانی را که در آزمون
تامین امنیت مردود شدهاند تعیین تکلیف کند.
نکته دیگر اما برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه سال
جاری است .با توجه به بروز ناامنی در برخی شهرهای کشور
که میتوان آن را آزمونی برای استانداران به حساب آورد،
تدابیر مناس��ب امنیتی باید برای انتخابات پیش رو اتخاذ
ش��ود .غفلت و عدم آمادگی ب��رای تامین امنیت انتخابات
ضربه دیگری به حیثیت امنیتی کش��ور خواهد بود .بویژه
آنکه بر هم زدن امنیت در زمان انتخابات با توجه به برخی
شکافهای اجتماعی که در جامعه ایجاد میشود میتواند
هدف بالقوه دش��منان باشد که در برخی انتخابات گذشته
همانند انتخابات سال  88بالفعل شد.

سازوکار مناسب هستیم تا برای مردم مشکالت معیشتی به وجود
نیاید .در همین راس��تا ،امروز هم قرار است تظاهراتی مشابه در
استانهای اردبیل و مرکزی برگزار شود.
■■تحرکات نافرجام در  4استان

با اقدام بموقع مردم و جدا شدن آنها از آشوبگران و اتمام حجت
نهادهای امنیتی و انتظامی با اشراری که به بهانه اعتراضات مردم به
گرانی بنزین ،در روزهای جمعه تا یکشنبه دست به اقدامات تخریبی
زده بودند ،در روز دوش��نبه شرایطی آرام در استانهایی که کم و
بیش درگیر خشونت بودند ،حاکم شده است .در این میان ،چند
استان که این روزها بیش از سایرین در معرض اقدامات تخریبی
بودهاند ،رو به آرامش رفتهاند و هر چند در برخی مناطق عدهای
مترصد اقدامات جدید بودند ولی موفق نشدند.طبق این گزارش
در استان اصفهان در  2روز گذشته اتفاق خاصی رخ نداده و تنها
چند مورد حرکت تخریبی توسط اشرار در حومه شهر انجام شد
که طی آن چند دستگاه خودروی مردم به آتش کشیده شد .در
استان خوزستان هم که طی روزهای شنبه و یکشنبه چند شهر
آن از جمله اهواز ،آبادان ،ماهشهر و شهرکهای اطراف اهواز درگیر
خشونت و آشوب عدهای از اغتشاشگران بود اما طی 2روز گذشته
اوضاع آرام بوده و درگیریها به مناطقی از ماهشهر محدود شد .در
استان فارس و شهر شیراز هم جسته وگریخته حرکتهای محدود
و تخریبی از بعضی نقاط شهر گزارش میشد اما در مجموع شیراز
از صبح دوشنبه فضایی آرام داشته و اتفاق خاصی مشاهده نشده
است .در شهرستانهای غرب استان تهران هم تجمعات پراکندهای
در مناطقی مانند اداره مخابرات مالرد به چشم خورد اما شب آرامی
با حضور نیروهای انتظامی حاکم بود .در شهرقدس هم که  3شب
شلوغ را سپری کرد ،هیچ تجمع یا اغتشاشی دیده نشد .در اسالمشهر
نیز شب کامال آرامی سپری شد .همچنین در بهارستان چند مورد
اغتشاشهای کمجمعیت در محدوده جاده ساوه مشاهده شد اما
این شهرستان در مجموع در امنیت کامل به سر میبرد.
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نانجیبها

همزمان با آشوبهای هفته اخیر که زنگ خطری را برای
یک بحران امنیتی فراگیر به صدا درآورده بود ،عمده فعاالن
سیاس��ی و مس��ؤوالن حکومتی تالش خ��ود را معطوف به
شکلگیری یک همصدایی ملی در جهت ممانعت از تبدیل
شدن اعتراضات اقتصادی به اغتشاشات فراگیر کردند .در این
میان حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا و لزوم اجرایی
شدن طرح دولت را میتوان روشنترین شاهد مثال این امر
دانست .در چنین فضایی اما بخشی از فعاالن سیاسی که عمدتا
صبغه و سابقه حکومتی نیز
داش��تند ،حتی با ب��ه صدا
درآمدن ای��ن زنگ خطر پا
پس نکشیده و عمده تالش
خود را معطوف به بهرهگیری
حداکثری از این حوادث در
جهت به کرس��ی نش��اندن
حرفهای خود کردند.
انتش��ار نام��ه  77فعال
سیاسی اصالحطلب از جمله سعید حجاریان ،محسن آرمین،
الهه کوالیی و ش��هیندخت موالوردی که در آن تالش شده
بود با سوءاس��تفاده از شرایط بحرانی ،مقاصد سیاسی جبهه
غربگرا پیگیری ش��ود ،باعث بهت هر انسان میهندوستی
شد .در حالی که حتی رئیس دستگاه دیپلماسی کشور نیز
طرفهای خارجی را که با نیت به نقطه جوش رساندن جامعه
ایرانی مس��بب تحریمهای سنگین شدهاند بهعنوان دشمن
معترضان داخلی دانسته بود ،این جمع در بخشی از این نامه
در حالی با سوءاستفاده از اعتراضات برای فشار به نظام قید
کرده بودند «با عادیسازی روابط خارجی بساط تحریمها را
جمع کنند» که خود همواره و در زمان هرگونه نقد داخلی به
روند مذاکرات و توافقات هستهای ،آن را نشانهای از همنوایی
با دشمنان ملت ایران تفسیر میکردند.
اتخاذ چنین موضع هزلآمیزی در دورانی که اقدام سیاسی
آمریکا در خروج از برجام و برهمزدن توافق هستهای اجماعی
فراگیر را پیرامون غیرقابل اعتماد بودن و پیمانشکنی آمریکا
ایجاد کرده ،نماد و نمودی از خطگیری این جریان در مواضع
اخیر از خارج کش��ور اس��ت .فارغ از اینها در حالی که ورود
رهبر انقالب و دفاعش��ان از ساختار سیاسی و تصمیمسازی
کشور برای حفظ جایگاه این نهادها مورد توجه همگان قرار
گرفته است ،در پیش گرفتن چنین رفتار کاسبکارانه سیاسی
نمیتواند نجیبانه تلقی شود .از دیگر نکات مورد تامل در نامه
یادشده موضع اتخاذی آنان در حمایت از آشوبطلبان است
و در ش��رایطی که آش��وب فراگیر این عناصر امنیت برخی
نقاط کش��ور را به سمت ش��رایط بحرانی پیش برده است،
نویسندگان نامه «خشونتهای اعمال شده علیه معترضان را

ش��دیدا محکوم» کردهاند و باز هم پیکان حمالت خود را به
سمت نیروهای داخلی نشانه گرفتهاند.
این نامه شرمآور از جهاتی نشانی روشن مبنی بر اصالت
نداشتن مباحث ملی در پسزمینه تفکرات و اقدامات سیاسی
امضاکنندگانش است.

■■دست پیدای منافقین زیر آتش آشوبطلبان

ب��ا برق��راری ش��رایط آرام در عم��ده مناطق کش��ور در
سایه دس��تگیری لیدرهای آش��وبهای خیابانی ،خبرهای
جدید حاکی از نقش داشتن
گروهک تروریستی منافقین
و سایر گروههای ضدانقالب
در آش��وبها و ناآرامیهای
اخیر است .بر همین اساس
غالمحس��ین اس��ماعیلی،
س��خنگوی قو هقضائی��ه
از شناس��ایی و بازداش��ت
تعدادی از وابستگان منافقین
و سلطنتطلبان در حوادث اخیر خبر داد .وی افزود :در بین
بازداشتشدگان ،عناصر وابس��ته به معاندان ،هم از جریان
نفاق ،هم از سلطنتطلبها و هم گروههای دیگر وابسته به
خارج از کشور وجود دارند و هم طیفهایی از اشرار و اراذل
که یک انس��جام داخلی دارند ،مورد شناسایی قرار گرفتند
همچنین در بین بازداشتشدگان کف خیابان و همینطور
بازداشتشدگان هوشمند که بر مبنای رصدهای اطالعاتی
بوده است ،تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند که در
بازداشت هستند .فرمانده سپاه فجر فارس نیز با بیان اینکه
امنیت پایدار در سطح استان برقرار است ،گفت :سرکردگان
اغتشاشات که وابسته به جریانهای معاند هستند ،شناسایی
و دستگیر شدند ،تعدادی هم تحت تعقیب هستند .وی با بیان
اینکه اشرار وابسته به ضد انقالب در راستای ایجاد ناامنی به
صورت هدفدار و برنامهریزی شده خساراتی به اموال عمومی در
سطح شهر شیراز وارد کردند ،گفت :عناصر نفوذی و ضدانقالب
درصدد بودند با حضور در میان مردم و ایجاد اغتشاش ،آشوب
و وارد آوردن خس��ارت به اموال عمومی ،امنیت و آس��ایش
عمومی جامعه را خدشهدار کنند اما هماکنون سرکردگان این
اغتشاشات که وابسته به جریانهای معاند و ضدانقالب هستند،
شناسایی و دستگیر شدهاند و تعدادی هم تحت تعقیب هستند.
فرمانده سپاه فجر تصریح کرد :در تحقیقات بهعمل آمده از
سرکردگان اشرار که وابسته به منافقین بودند ،مشخص شده
است ایجاد ناامنی دائمی در سطح جامعه ،وارد آوردن آسیب
جانی به مردم حاضر در صحنه اعتراضات و ایجاد نارضایتی و
اختالل در روند زندگی عادی شهروندان از اهداف اصلی این
جریان بوده است.

