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پس از فروکش کردن التهابات 

گفتوگو
اخیر در جامعه که با آشــوب و 
تخریب هایی نیــز همراه بود، 
اکنون ضرورت بازخوانی حوادث 
به وقوع پیوسته از منظر جامعه شناسی سیاسی 
انکارناپذیر است و دلســوزان کشور و نظام 
معتقدنــد تصمیم ســازان باید بــا نگاهی 
موشــکافانه، نقــاط نفــوذ دشــمن و 
پاشنه آشیل های موجود در این حوزه را مورد 
بررسی قرار داده و برای ترمیم آنها اقدام کنند.

عباس ســلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و 
تدوین تاریخ ایران، معتقد است پس از عبور از 
فضای ملتهب اخیر، اکنون زمان آن فرارسیده 
که نخبگان به بازخوانی علل و زمینه های بروز 
چنیــن حوادثی در کشــور بپردازند و اجازه 
ندهند دشمنان قسم خورده کشور و نظام، با 
دامن زدن به خط کشی ها و عداوت گستری ها، 
میان صفوف به هم پیوسته جامعه رخنه کرده 
و زمینه ساز ایجاد خصومت درمیان دیدگاه ها و 
افراد مختلف جامعه شود. گفت وگوی همشهری 

با سلیمی نمین را در ادامه می خوانید:

 با نگاه آسیب شناســانه به حوادث 
اخیر، چه عوامل و ریشه هایی را می توان در بروز 

حوادثی از این دست دخیل دانست؟
برایارائهتحلیلیدقیقدراینزمینه،پیشازهر
چیزبایددرنظرداشتهباشــیمقشرهایمختلف
جامعهکهدرکناریکدیگرزیستمیکنند،همواره
باهمنقاطاشــتراکوافتراقیدارندکهاگرمورد
توجهقرارنگیرد،زمینهســازبهرخکشیدننقاط
تفاوتخواهدشد؛موضوعیکهبهطورقطعجامعه
رادچارمشــکلخواهدکرد.ماسالهاســتکه
درکشورباایندغدغهمواجههســتیمکهنباید
نقاطافتراقدرســطحجامعهازسویبرخیافراد
وجریانهاتعمیقشــود؛بهعنــوانمثالگاهی
اوقاتشاهدیمافرادیدراحزابسیاسیمختلف
بایکدیگرنزاعــیدارندوبــهآندامنمیزنندو
زمانیکهشکلتقابلبهخودمیگیرد،زمینهساز
ایجادروندیدرکشــورمیشــودکهدرنهایتاز
منافعملــیصیانتنخواهدکــرد.وقتیحزبو
جریانیدرانتخاباتپیروزمیشــودودراکثریت
قرارمیگیرد،بایدبــاجریانهایاقلیتارتباطی
منطقیایجادکندتاروابطشکلخصمانهبهخود
نگیرد.چنینرویکردیبهشدتبهمنافعملیزیان
میرساند.ازسویدیگربایددرنظرداشتکهدامن
زدنبهمرزبندیهایخصمانهوعداوتآمیزمیان
جریانهایسیاسیداخلنظام،باتزلزلدراعتماد

جامعههمراهخواهدبود.
 درچنیــن شــرایطی رویکــرد 

جریان های سیاسی باید چگونه باشد؟
درچنینشرایطیبایدتوجهداشتکهجریانهای
سیاسیدروننظامبایدباافرادواحزابیکهعلیه
استقاللملیکشورموضعدارند،مرزبندیروشنی
داشتهباشــند.درواقعجریانهایسیاسیداخل
نظامنبایدنســبتبهیکدیگرموضــعخصمانه
بگیرند.اینبدانمعنانیســتکهبرنقطهنظرات
ودیدگاههایخودمصرنباشند،امانبایدبرطبل
دشــمنیمیانجریانهایداخلینظامکوبیده
شودواصراربردیدگاهها،شکلخصومتوعداوت
بهخودبگیرد.امامتأسفانهسالهاستکهشاهدیم
افرادوجریانهایسیاســیچندانبهایننکته
راهبردیتوجهکافینداشــتهاندوشاهدسرریز
مرزبندیهابهســطحعامهجامعــهبودهایمکه
چالشهایینظیرحوادثاخیررابهدنبالداشته
اســت.رویکردیکهبرخیافرادواحزابسیاسی
درســالهایاخیردرپیشگرفتند،بهجایرفع
منطقیاختالفها،ورودبهوادیخصومتورزیرا
بههمراهداشتهکهبسیاربرایکشورزیانآوراستو

مشکالتجدیبهوجودمیآورد.فکرمیکنمامروز
بانوعیعداوتدرقشــرهایپاییندستجامعه
مواجهیمکهآنرامیتواننتیجهخطکشــیهاو
خصومتورزیجریانهایسیاسیداخلیدانست.

این روند چه آســیب هایی به همراه 
دارد؟

بایــدحواسمانباشــدکهدشــمنانکشــورو
نظامازچنینخصومتورزیهــاوعداوتهایی
اســتفادهمیکننــدومانندحشــرهایکهروی
زخمیمینشیندوتخمگذاریمیکند،ازچنین
موضوعهاییبرایاهدافشومخودتغذیهخواهد
کرد.متأســفانهمدتهاســتکهشــاهدبرخی
خطکشیهایسیاســیدروننظامهستیمکه
زمینهسازبروزسطوحیازعداوتورزیشدهاست،
امابهاندازهکافینسبتبهآسیبهایناشیازآن
حساسیتنشــانندادهایموبهفکرچارهنبودهایم
واقدامعاجلصورتندادهایم.بایدتوجهداشــته
باشــیمکهدشــمنباتوجهبهقابلیتهایایران
امروزوتوانمندیتمدنیمــا،بهراحتینمیتواند

سلطهخودرابرکشوراحیاکند؛مگراینکهنوعی
عــداوتورزیمیانقشــرهایمختلــفجامعه
شکلبگیردکهسببشــودتوطئههایدشمنان
بهفراموشیسپردهشــود.بروزچنینشرایطی،
بهترینموقعیتبرایدشمنانبهمنظورتضعیف
کشــورونظاموهمچنیناحیایسلطهبهشمار
میرود.امروزنبایددرشــرایطیقراربگیریمکه
دشمنبهراحتیبتوانددرصفوفمارخنه،رابطه
مارامختلوعقالنیتراتضعیفکند.حواسمان
باشدکهوقتیعداوتورزیشــکلبگیرد،نباید

انتظارعقالنیتداشت.
 در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بایداقدامهایعاجلانجامدهیمواثراتسوءآنچه
دشمنانانجامدادهاندرابهسرعتبزداییم.قطعا
عداوتورزییکطرفهنیستوبهصورتدوطرفه
شکلمیگیرد؛بنابراینهمهافرادوجریانهایی
کهبهمنافعملیمیاندیشند،بایددرعملکردخود
کهزمینهســازدامنزدنبهاختالفهامیشود،
بازاندیشیکنندواینموضوعراموردبازخوانیقرار
دهندکهدرچهمقاطعیسببشدندعداوتشکل
بگیرد.بایددرنظرداشــتهباشیمنخستینخطر
دامنزدنبهعداوتها،فراموشکردن»دشمن«
اســت.عقالنیتحکممیکنددرارتباطباجامعه
بهگونهایعملشودکهبرایدشمنفرصتسازی
صورتنگیرد.متأسفانهبرخیدشمنرافراموش
کردهاندوافرادیکهدرکنارشــانقــراردارندو
قلبشانبرایپیشرفتکشــورمیتپدرابهجای

دشمنگرفتهاند.

آنچه در روزهــای اخیر اتفاق افتاد 
با حــوادث ســال های 78، 88، 96و 98چه 

تفاوت هایی دارد؟
بهنظرمن،تفاوتدرخصومتورزیبیشتراست.
درجهاینخصومتورزیافزایشیافتهودرمقابل
شناختدشمنکمرنگترشدهاست.دربسیاری
ازمقاطعتاریخکشــورمانافرادینقشآفرینی
کردهاندکهمنافعملیرامدنظرداشــتندوتالش
میکردندکهبهدشــمنهایداخلــینیفزایند؛

بهعنوانمثالدرجریانانقالبمشــروطهعدهای
تالشداشتنددرشرایطیکهروسوانگلیسدر
کشورحضوردارند،بسیارمعقولعملکنند،اما
برخیعناصرمانندحسنتقیزادهدرنقطهمقابل
قرارداشتندومیزانخصومتهاوترورهاراافزایش
دادند؛موضوعیکهدرنهایتســبببهرهبرداری
انگلیســیهاشــد.درجریانانقالباسالمیهم
شاهدبودیمکهامام)ره(اجازهنمیدادندخصومت
شکلبگیرد؛حتیبینارتشومردم.اینرویکرد
درنهایتزمینهســازبروزتحولیبزرگدربطن
جامعهمیشــود.درســالهایاخیرمقاممعظم
رهبرینیزچنینرویکردیداشــتهاند،امابرخی
درصددکمرنگجلــوهدادنچنیــنرویکردی
هستند.معتقدماگردرجریاناتاخیرجوانانیرا
میبینیمکهشناختیازمناسباتجاریدرایران
وجهانوهمچنینآسیبهایپیشروندارند،ما
هممقصریم.جوان20سالهچندانمقصرنیست؛
چراکهفاقدشناختاستوماشرایطکافیرابرای

ایجادشناختدقیقومؤثربهوجودنیاوردهایم.
در این میان رفتارهای آشــوبگرانه 
چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

دراینزمینــهمیتوانبــهتبعــاتاقتصادی،
بینالمللیواجتماعیبروزچنینحوادثیاشاره
کردکهبســیارمهماســت.باوجوداینمعتقدم
باالترینزیاناقتصادیو...نیســت،بلکهتأثیرات
ســوءخطکشــیهاییاســتکهدردرازمدت
زیانبارخواهدبود.بایددرنظرداشــتکههزینه
خطکشیهاخیلیزیاداســتوبعدهانمیتوان
بهراحتیآســیبهایآنراترمیمکرد.برخیاز
رویدلسوزیخطکشیمیکنندکهزیانآوراست؛
مگراینکهکسیواقعاپایبندبهمصالحملینباشد
کهالبتــهمراجعذیصالحدرایــنزمینهداوری
خواهندکرد.متأســفانهبرخیباوجودتذکرهای
دلســوزاننظام،بربرخیمرزبندیهادرجامعه
اصرارکردندکــهطبیعتازمینهســازبروزبرخی
آسیبهاشدهاســت.بهنظرمنچنینزیانهایی
تأثیراتمخربتریبرایکشــوربههمراهخواهد

داشت.
 به نظر شــما چه عاملی سبب شده 
اعتراض های اولیه در کمتر از چند ساعت تبدیل 

به آشوب و اغتشاش شود؟
بهنظرمنعلتعمدهایناستکهمادشمنانآماده
داریم؛کســانیکهبیشاز40ســالاستدرحال
برنامهریزیعلیهکشــورهستندتااستقاللامروز
ایرانرازمینگیرکنند.اینهاآمادهومترصدفرصت
هستندتابهکشورآســیببزنند.ازاینجنبهباید
بینشرایطموجوددرکشورمابابسیاریازجوامع
دیگرتفاوتقائلشد.هموارهبایدبهایننکتهتوجه
داشتدشمنانیداریمکهســرنگونیاستقاللما
رادرقالبکاربســتابزارهاییازقبیلتحریمها
و...دنبالمیکنندودراینمســیرازهیچاقدامی
فروگذارنیستند؛بههمیندلیلهمهستمعتقدم
درکناراینکهمطالباتسیاســیخودراپیگیری
میکنیم،بایدحواسمانباشدکهبرایدشمنان
کشــورفرصتســازینکنیم.دراینمیانبایددر
تربیتسیاســیجوانانمانبیشازپیشبکوشیم
وآنانرانسبتبهمناســباتکنونیآگاهترکنیم.
بهنظرماقدامهایمادراینحوزهکافینبودهاست.
درچنینشرایطیطبیعیاستکهمطالبهجوان
درمســیرغلطیقرارمیگیردوباتوجهبهاینکه
دشــمنانهمآموزشدیدهوآمادههستند،روند
مطالبهگیریمخدوشمیشود؛چراکهدشمنانبا
سازماندهیبهمیدانمیآیندتامطالباتجامعهرا

منحرفوازآنسوءاستفادهکنند.
 به نظر شما در شرایط کنونی جایگاه 
گروه های مرجــع دچار تغییر شده اســت و 
گروه های مرجع فکری جامعه جای خود را به 
گروه های جدید، از نوع سلبریتی ها داده است؟

معتقدمدرســالهایاخیربــهگروههایمرجع
جامعهاعتنــایکافینداشــتهایم؛موضوعیکه
ســبببروزبرخیتغییــراتدرگروههایمرجع
جامعهشدهاست.منگروههاییمانندهنرمندان
وورزشکارانرا»مرجعفکریجامعه«نمیدانم.
اگرچــهآنهــاتوانمندیهــایقابلتوجهیدر
حوزههایمختلفجامعهدارندوالبتهبسیارهم
محترمهســتند،امامرجعجامعهکسیاستکه
ازنظرفکری،چندســطحازعامــهجامعهباالتر
باشد،امااکثریتاینقشرباوجودتوانمندیهایی
کهدارنــد،مرجــعجامعهبهحســابنمیآیند.
گروهمرجــع،گروهیاســتکــهمطالعاتشو
هوشــمندیاشدرعرصههایمختلفاجتماعی
ازسطحمتوســطجامعهباالتراست.متأسفانهدر
خصومتورزیهاییکهپیشتربهویژگیهایآن
اشارهکردم،بهنوعیصورتمسئلهراپاککردیم
کهسببتزلزلدرگفتماننخبگانیجامعهشد.
رهبرمعظمانقالببارهابرلــزومرعایت»انصاف
سیاســی«درجامعهتأکیدکردهاند.ایشانبارها
تأکیدکردندکهگروههایسیاسینبایدیکدیگر
راتخریبوبعضااتهامزنیکنند،امابعضاشــاهد
بروزآنبودهایم.انتقادخوباست،اماتخریبقطعا
بهزیانجامعهخواهدبود.تخریبنخبگانجامعه
ازســویجریانهایسیاسی،بهســوددشمنان
نظاموانقالبخواهدبود.انتقــادمصلحانهبرای
دشــمنفرصتایجادنمیکند،امــااتهامزنیو
استفادهازشیوههایغیرمنصفانهسبببروزبرخی
رفتارهایناشیانهوناصوابمیشود.اینموضوع
نخبگانجامعهراتضعیفمیکندوطبیعیاست
کهدرچنینشرایطی،برخیافرادجامعهبهسوی
کسانیمتمایلمیشوندکهدرسطحنخبگانیو
»مرجعفکری«نیستند.هموارهدراینعرصهباید
دشمنشناسیرامدنظرداشــتهباشیموازریشه

تخریبنکنیم.
 با توجه به خشــونت هایی از جنس 
آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، نحوه 

مواجهه حکومت چگونه می تواند باشد؟
معتقدمدرگامنخســت،بایداحساسعداوتیرا
کهدربخشیازجامعهشکلگرفتهآرامکنیم.در
شرایطالتهاب،هرچهاستداللبیاوریمکهبرخورد
بایکشهروندهدفدارنبوده،ممکناستتأثیر

مطلوبینداشتهباشــد؛چراکهدرشرایطالتهاب،
برخوردهمراهباعقالنیتباقضایاکمترمیشود؛
بنابراینابتدابایــدفضاییمبتنــیبرعقالنیت
حکمفرماکنیم.بعدازآنبایــدازنخبگانبرای
حلمشــکلکمکبگیریم.بایدبرایرفعمعدود
مشــکالتموجود،کهبعضاریشــهچندینساله
دارد،فکرهایمانرارویهمبریزیموبهدنبالراه
چارهباشیم.البتهبایدبهایننکتههماشارهکردکه
مشکالتمانچندانهمزیادنیست؛بایدصادقانه
ازتوانمندیهایموجوداســتفادهکنیم.درکنار
این،نیروهایامنیتینیــزاقدامهایالزمرابرای
شناســاییدشــمنانانجاممیدهندتانیروهای
آموزشدیدهآناننتواننــدصحنهگردانیکنند.
زمانیکهفضاآرامشــد،بایدازاندیشههایهمه
دلسوزاناســتفادهوســالیقمختلفرابهدوراز
عداوت،مطرحکنیموجامعهرابهقضاوتبخوانیم.

سلیمینمیندرگفتوگوباهمشهریمطرحکرد

خطر فراموش کردن »دشمن« در خصومت ورزی ها  

درچنین شرایطی باید توجه داشت که 
جریان های سیاسی درون نظام باید با 
افــراد و احزابی که علیه اســتقالل ملی 
کشــور موضع دارند، مرزبندی روشنی 

داشته باشند

متأســفانه برخــی باوجــود تذکرهــای 
دلســوزان نظام، بر برخــی مرزبندی ها 
در جامعــه اصــرار کردنــد کــه طبیعتــا 
آســیب ها  برخــی  بــروز  زمینه ســاز 

شده است

ادعاهای علل وقوع حوادث اخیر 
و پاسخ های ساده به آن 

اینحوادثبهخاطراینهستکه»امکاناعتراضات
مسالمتآمیزدرکشوروجودندارد.«درپاسخبایدگفت1

کافیاستفقطیکســریبهآرشیورســانههایمدعیاین
سخنهابزنیدمالحظهخواهیدکردکهفقطدرسالگذشته
بیــشاز۸00تجمعویاراهپیماییکامــالآزاد،مؤثروبدون
خشونت)بامجوزوبدونمجوز(درایران،تشکیلشدکهاخبار
هرکدامازاینهابهصورتگســتردهایدررسانههایداخلیو
خارجی،بازتابداشتهوهمبسیاریازاینمطالباتبهنتیجه
قطعیرسیدهاست،ماننددرخواستافزایشحقوقها،دریافت
مطالباتوحقوق،رتبهبندیمعلمان،آبرسانیبهخوزستان،
همدان،اصفهان،همچنینتصویبیااصالحبرخیقوانینمهم
درمجلس...ماگاهیحتیهرروزهشاهدتجمعاتکامالآزاد
مقابلمجلس،قــوهقضاییه،دولتو...بودهایــمکهاکثرااین
درخواستهاتوسطمسئوالن،همشــنیدهشدوهماجابت؛
بهعنوانمثالحملهچندسالگذشتهعواملداعشبهمجلس،
ازدلیکــیازهمینتجمعاتمســالمتآمیزمقابلمجلس،

صورتگرفتهبود.
میگویند»چونفضایسیاســیویارسانهایکامال

بســتهاســتوامکانطرحنظراتویادیدگاههای2
مختلفوجودندارد،چارهایجزاغتشاشاتخشونتزانیست.«
ایندرحالیاستکهحداقلنصففضایمکتوبواکثرفضای
مجازیداخلیوهمهفضایرسانهایخارجی،بهصورتکامال
آزادوگستردهدراختیارمنتقدانومعترضانجمهوریاسالمی
واینفریادکنندگانبودهوهرحرفوتحلیلراستودروغیکه
خواســتند،گفتند.حتــیافــرادونویســندگانیازهمین
فریادزنندگان،صبحهادرروزنامههایداخلکشورقلممیزدند
ودرستشــبهادرکانالهایفارسیزبانضدانقالب،هرچه
دلشانمیخواستعلیهمسئوالننظام،میگفتندومیبافتند.
میگویند»ایناغتشاشــاتیکموضوعوخواست

داخلیاستنهناشیازتحریکاتخارجی«خندهدار3
اینکهنظیراینادعاهاهمزمانعمدتاتوســطتحلیلگراندر
برنامههایبیبیسیفارسی،منوتووسعودیاینترنشنال...
مطرحمیگردد!گویااینرسانههایلندنیکمترینارتباطیبا
ایدهبنیانگذارانوحامیانمالیوبرنامهایخودندارند!واصال
برایحمایتازایرانتوسطکشــورهایاستعماریوعوامل

منطقهایشانتشکیلشدهاندنهبرایتجزیهایران!
میگویند»سوریهایشدنایرانامکانتحققندارد.«

ایندرحالیاســتکهمشــخصاتوماهیتفعاالن4
عملیاتیدرصحنهراهرگزنمیشناســند،کومله،دمکرات،
پژاک،منافقین،جیشالظلمو...مواضــعوبیانیههایآنهابه
وضــوحگــواهعینــیدرخصــوصاهــدافتجزیهطلبانهو
سوریهسازیایراناستوبس!اینهاکهخودمعترفندشماچرا

درداخلاینواقعیاتراانکارمیکنید؟

انتقال پیام مذاکراتی در تبادل 
زندانی ایران و آمریکا

یکیازتفاهمهایضمنیومحلگمانهزنیمســیرمذاکرات
احیایبرجــامدرمبادلهزندانیــانآمریکاییوآزادســازی
داراییهایبلوکهشــدهایرانازابتدایاینهفتهکلیدخورد.
ساعاتپایانیشنبهشب،نورنیوز،رسانهنزدیکبهشورایعالی
امنیتملیاعالمکرد:»طیهفتههایاخیرمذاکراتفشردهای
باوساطتیکیازکشورهایمنطقهدربارهآزادسازیهمزمان
زندانیانایرانوآمریکاانجــامومیلیاردهادالرازمنابعارزی
مسدودشدهکشورماننیزدراینچارچوبدرشرفآزادسازی
است.«پیشازاینبرخیگزارشهادربارهآزادسازی7میلیارد
دالرپولهایبلوکهشدهایراندرکرهجنوبیمنتشرشده،ولی
محققنشدهبود.کاظمغریبآبادی،معاوناموربینالمللقوه
قضاییهودبیرستادحقوقبشــرپیشازظهریکشنبهباتأیید
خبرتوافقصورتگرفتهدربارهوضعیتباقروسیامکنمازی
گفت:باقرنمازیبهخاطرمســائلپزشــکیودرمانینزدیک
به4سالاســتکهخارجاززندانودرمنزلخوددرتهرانبه
سرمیبرد.باتوجهبهدرخواســتهایمطرحشدهبرایادامه
معالجهدرخارجازکشــور،بنابرمالحظاتانساندوستانهروز
چهارشنبهگذشتهازباقرنمازیرفعممنوعالخروجیبهعمل
آمدوهرزمانیکهبخواهد،میتواندازکشــورخارجشود.در
همینچارچوب،یکهفتهمرخصینیزبهسیامک،فرزندوی
دادهشدهتابتواندباوالدینشدیدارکند.دبیرستادحقوقبشر
ابرازامیدواریکردکهزندانیانایرانــیدربندآمریکاهرچه

سریعترآزادشوند.
ســیامکوباقرنمازیچندســالپیشبهاتهامجاسوسیو
همکاریبادولتآمریکاهرکدامبه۱0ســالحبسمحکوم

شدهبودند.
براســاسگزارشنورنیوز،درحالیکهمذاکراترفعتحریمها
بهدلیلعدماتخاذتصمیمسیاسیازسویایاالتمتحدهآمریکا
همچنانبدونحصولنتیجهباقیمانده،اینکشورمستقلاز
روندمذاکراتهستهای،درحالپیگیریموضوعآزادیزندانیان
خوددرایرانوهمزمانآزادســازیمنابعمسدودشدهارزی
کشورماندرکرهجنوبیاست.ایرانهنوزحسابهایاعالمی
برایانتقالمنابعمذکوررابنابــرمالحظاتبانکینپذیرفتهو

حسابهایجدیدیرابهاینمنظورمعرفیکردهاست.
خبرگزاریجمهوریاسالمی۱۸فروردینامسالدرگزارشی
اعالمکردهبود:»7میلیارددالرازارزهایمســدودیایرانبا
توافقامضاشده،بهطورانتقالبانکیبهحسابهایایرانواریز
خواهدشد.براســاستوافقصورتگرفتهبابرخیکشورهای
طرفقراردادایران،چارچوبالزمبرایرفعمســدودیبخش
قابلتوجهیازمنابعارزیمسدودشدهکشور،مشخصومورد
توافققرارگرفتهاست.براساساینچارچوبتوافقشده،وجوه
مســدودیبایددریکبازهزمانیمشخصطیچندهفته،در
حسابهایایرانوصولشــود.«وزارتامورخارجهآمریکادر
همانبرههباتکذیبخبراعالمکردهبود:»تمامیتحریمهای
ماهنوزپابرجاهستندوپابرجاوفعالخواهندماند،مادامیکه
بتوانیمبهبازگشــتیدوجانبهبهپایبندیبهبرجامدستپیدا
کنیم.واقعیتایناستکهمتأسفانهماهیچخبریبرایاعالم

کردندربارهیکگشایشنداریم.«

وعده قالیباف برای تغییر شیوه 
اجرای گشت امنیت اخالقی

رئیسمجلسدرنطقپیشازدســتورروزگذشتهخوددر
مجلسبااشارهبهحوادثاخیرکشوردرفوتمهساامینی
گفت:مسئوالنامنیتیکشوربایدمقتدرانهباهمهکسانی
کهمخلامنیتمردمهستندبرخوردکنندودراینموضوع
هیچتسامحینبایدصورتگیرد.البتهبرخوردمقتدرانهبا
کســانیکهامنیتمردمرابهخطرمیاندازندبهاینمعنی
نیستکهاشکاالتموجودرابرطرفنکنیم،همانطورکهدر
نطقپیشینیعنیپیشازآغازاغتشاشاتهمتأکیدکردم
مابایدساختارهاوشــیوههایاجرایگشتامنیتاخالقی
رابهگونهایاصالحکنیمتااینقبیــلاتفاقاتدوبارهتکرار
نشود.بهگزارشخانهملت،محمدباقرقالیبافتصریحکرد:
اینجانبدرحدوداختیارات،اینمسئلهراپیگیریخواهم
کردوامیدوارمباهماهنگیدیگرمسئوالنمربوطبتواندر
وقتمناسب،تصمیماتمدبرانهومؤثریبرایاصالحروند

موجودگرفت.
درنشســتعلنیمجلسبیانیــه233نفــرازنمایندگان
درحمایــتازنیروهــایامنیتــیوانتظامــیدرجریان
اغتشاشاتقرائتشد.دربخشــیازاینبیانیهآمدهاست
»ازهمهتحلیلگرانسیاســیواجتماعیانتظارمیروددر
اظهارنظرهایخودپیرامونایناتفاقاتخطخودراازالقائات
رسانهایدشمنجداکردهودرتالشبرایتقویتپایههای
اصلیسرمایهاجتماعیکشوربهنقشواقعیوتحسینبرانگیز
نیرویانتظامیبرایایجادآرامشامروزایرانعزیزبپردازند.«
نمایندگانمجلسدرآغازجلســهعلنیمجلسشعارهای
»خونیکهدررگماستهدیهبهرهبرماست«،»ایرهبر
آزادهآمادهایمآماده«،»مرگبرمنافق«،»نیرویانتظامی

تشکرتشکر«و...سردادند.

  حمالت تروریست ها بی پاسخ نمی ماند
سازماناطالعاتسپاهدربیانیهایبهمناسبتشهادتمظلومانه
پاســدارانوبســیجیانحریمامنیتدردفاعازآرامشمردم
زاهداناعالمکرد:گروهکهایظالموتجزیهطلبوایادیآنان
بدانندبهمددالهیضرباتمهلکیراتوسطپاسدارانگمنامامام
زمان)عج(دریافتخواهندکرد.بهگزارشتسنیم،دربخشیاز
اینپیامآمدهاست:»بیشکفرزندانملتسرافرازایراناسالمی،
همچونگذشتهانتقامخونپاکشهدایمظلومزاهداندرجمعه
سیاهراازدشمنانخواهندگرفتوحمالتناجوانمردانهمعاندان
مسلح،اشراروآشوبطلبانرابیپاسخنخواهدگذاشتوبهفضل

الهی،بساطحرکاتکوروددمنشانهدشمنانرابرمیچینند«.

   برگزاری جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا با حضور 
رئیس جمهور 

عضوهیأترئیســهمجلسازبرگزاریجلسهبررسیصالحیت
وزیرپیشنهادیتعاون،کارورفاهاجتماعیباحضوررئیسجمهور
درروزسهشــنبه،۱2مهرماهخبرداد.بهگــزارشایرنا،علیرضا
ســلیمیدراینبارهعنوانکرد:درجلســهبررســیصالحیت
محمدهــادیزاهدیوفاابتدانظرکمیســیونتخصصیدرباره
برنامههایوزیرارائهمیشــودوســپسرئیسجمهوربهدفاع
ازتوانمندیوبرنامههایوزیرپیشــنهادیمیپردازدوسپس
نمایندگانموافقومخالفبهقیدقرعهدیدگاههایخودرادرباره

نقاطقوتوضعفبرنامههابیانمیکنند.

  زمان آغــاز دوره نهم فعالیت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام 

جلســهافتتاحیهدورهنهممجمعتشــخیصمصلحتنظامروز
سهشنبه۱2مهرماهبهریاســتصادقآملیالریجانیبرگزارودر
نخستینگام،تحققمطالباتمقاممعظمرهبریازایننهادانقالبی
کهدرصدوراحکامجدیدبیانشــدهبود،پیگیریخواهدشــد.
بهگزارشایسنا،چهرههاییمانندمحسناراکی،عباسعلیکدخدایی،
علیاکبراحمدیان،کمالخرازیومحمدمخبرازاعضایجدید

منصوبشدهدرمجمعتشخیصمصلحتنظامهستند.

هشدار فرمانده کل سپاه به 
دشمن؛ شما را می شکنیم

فرماندهکلسپاهپاسدارانخطاببهجوانانیکه
فریبدشــمنراخوردهاند،گفت:شمافرزندان
اینمملکتهســتیدوماوقتیازکشــوردفاع
میکنیم،برایهمهدفــاعمیکنیم،حتیبرای
آنهاکهبهدلیلفریبدشمنمارادوستندارند،
اماماآنهارادوستداریم.بهگزارشفارس،سردار
حسینسالمیدرچهارمیندورهمراسم»یادها
ونامها«کهازســویمرکزاســنادوتحقیقات
دفاعمقدسبرگزارشــد،افزود:بهدشمنانمان
آمریکا،انگلیــسوســعودیهاواینهاییکهاز
طریقرســانههایمخربوویرانگرعلیهکشور
ماتالشمیکنند،هشــدارمیدهیمکهماشما
رامیشکنیم؛شماراهیبهاینسرزمینندارید.
ویگفت:منباچشمسرمیبینمومیگویمکه
آمریکاشکســتخوردهاســتواکنونبهدنبال
جبراناینشکستها،همهشیاطینواشرارعالم،
یکجنگسیاسیورســانهایراآغازکردهاند.
سالمیادامهداد:آمریکاییهامیخواهندبافریب
جوانان،مارابهدرونخیابانهابکشند.اینآخرین
سیاستدشمناســت،ترکیبیازهرآنچهقبال
بهکارگرفتهاست،اماماکارآزمودهایموکافیاست
کهدشمنرابشناسید؛نداشتنآگاهیوشناخت،
عاملشکستاســتاماآگاهیهمیشهپیروزی

میآفریند؛پیرویدرآگاهیوایماناست.

مجلس

خبرهایکوتاه

خبر

دفاعی

حسین امیری؛ تحلیلگرسیاسییادداشت

دی
شی

خور
د
حام

ی/
هر

مش
س:ه

عک


