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 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 

گزارش
مجلس می گوید، دولت و مجلس با 
جدیت به دنبال ایجاد سازوکارهای 
روان تر برای شنیدن نظرات کسانی است که گالیه و 
انتقای دارند و می کوشند باالترین سطح تفاهم میان 
دولت و ملت را شکل دهند. او بر این باور است که در 
گذشته نیز سازوکارهایی برای بیان انتقاد و اعتراض 
وجود داشته؛ گرچه برخی رســانه ها اینگونه وانمود 
کردند که تا پیش از این گوش شنوایی برای شنیدن 
نظرات مردم وجود نداشته است. عباس مقتدایی در 
گفت وگو با همشهری به نقش برخی سفارتخانه های 
مستقر در تهران در شــکل دادن به اغتشاشات اخیر 
اشاره کرد. او این اغتشاشات را »تبی« ارزیابی می کند 
که سبب نمایان شدن نارسایی های کشور شده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که »با 
فروکش کردن اغتشاشات اخیر این نگرانی وجود دارد 
که ریشه ها و علل بروز آن به دست فراموشی سپرده 
شود، چه ســاز و کاری برای جلوگیری از این اتفاق 

اندیشه شده است؟« گفت: »همواره اعتراض و انتقاد 
مردم از طرق مختلف به مجموعه مدیران و کسانی که 
اداره امور را بر عهده دارند، منتقل شده است. در جریان 
اغشاشات اخیر در برخی رسانه ها به گونه ای وانمود 
شــد که گویی تاکنون مجرایی برای بیان دیدگاه ها 
و اعتراض مردم وجود نداشــته است؛ درحالی که در 
دوره های مختلف مجلس کســانی که حرفی برای 
گفتن داشتند و حتی برای بیان اعتراض خود اقدام 
کردند در جلوی درب مجلس و ورودی نمایندگان، 

اعتراض و دیدگاه خود را بیان کردند.«
مقتدایی این نگرش را که می توان زمینه ها و فضای 
بیان انتقاد و اعتراض در چارچوب قانون را گسترش 
داد، تایید می کند و می گوید: »ممکن است احزاب، 
جریان ها، اقشــار و اصناف مختلف بگویند می شود 
زمینه های بیان انتقاد و اعتراض را در جامعه به شکل 
منطقی و قانونمند و در سطوح باالتر تقویت کرد. این 
حرف قابل توجه است؛ چراکه در هر مقطعی می توان 
ارتقای وضعیت را مدنظر قرار داد و بیان نقدها نیز از 
این قاعده مستثنا نیست.« او حرفش را اینطور ادامه 

می دهد: »در موضوع اعتراض و کســانی که گالیه 
داشــته یا حرفی برای گفتن دارند، این آمادگی در 
کلیت و رده هــای نظام برای اســتماع نظرات افراد 
وجود دارد. باید شــرایط به گونه ای طراحی شود که 
صف معاندان و کسانی که در تقابل با نظام هستند از 
صف کسانی که حرف منطقی برای زدن دارند، جدا 
شود. این روند در حال انجام است.«مقتدایی اضافه 
می کند: »اکنون میز کمیسیون های مختلف مجلس 
ازجمله امنیت ملی به دنبال این هستند که باالترین 
تفاهم و بیشترین حد گفت وگو و مکالمه میان دولت و 
مردم شکل بگیرد. برای اینکه حرف مردم در باالترین 

سطح مورد توجه قرار گیرد، برنامه های ویژه ای در 
سطح ملی طراحی شده و کمیسیون امنیت ملی 
و مجلس نیز بر اجرایی شدن آن اهتمام دارند.« 
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی 

مجلس، یــادآور می شــود: »گرچه 
اعتراضاتی در ابتــدا پس از فوت 

مهسا امینی و بروز احساسات 
در جامعــه رخ داد، امــا 

باید صف کسانی که در تقابل با نظام هستند از کسانی که حرف منطقی دارند، جدا شود

تنها حکومتی هستیم که با 
رفراندوم ایجاد شد

معاون امور مجلس رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه 
تربیت مدرس گفت: تنها نظام و حکومتی هســتیم که براساس 
رفراندوم بنا شد و هیچ نظامی تاکنون آرای مردمی نداشته است.

سیدمحمد حسینی در نشست پرسش و پاســخ با دانشجویان 
تربیت مدرس که بــا عنوان »جمهوری اســالمی، آزادی و حق 
اعتراض« برگزار شــد، هنگامی که در ابتدای سخنرانی با شعار 
دانشجویان مواجه شــد، گفت: »ما آمده ایم تا حرف های شما را 
بشنویم و با شــعار آزادی، موجب دیکتاتوری نشوید و با آزادی 

بیان مقابله نکنید.«
وی در ادامه در واکنش به شعار دانشجویان مبنی بر لزوم آزادی 
بیان در کشور، افزود: »ما تنها حکومت و نظام در جهان هستیم 
که براساس رفراندوم بنا شد و هیچ نظامی تاکنون آرای مردمی 
نداشت. ما پذیرای اعتراض هستیم، اما نظام اسالمی ۵۰ روز است 
که اغتشــاش را تحمل کرده اســت. جان بولتون اعالم کرد که 

مخالفان در ایران مسلح شده اند.«
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه آزادی از شــعارهای 
اساسی انقالب بوده است، گفت: »اختناق و استبداد ستمشاهی 
با حمایت آمریکا در ایران برقرار بود. مــا آن موقع جوان بودیم و 
آن وضعیــت را دیدیم. هر اعتراضی را ســرکوب می کردند. ما با 
تمام وجود به آزادی اعتقاد داریم. تنها نظامی هستیم که نظام را 

براساس رفراندوم انتخاب کرده ایم.«
در این لحظه دانشجویان شــعار دادند »دشمن ما همین جاست 
دروغ میگن آمریکاســت« که حســینی هم گفت: »آمریکا از 
اغتشاشات حمایت کرده است. ۸سال در جنگ از عراق حمایت 
کردند. منافقین که در کشور تریبون داشتند و اکنون از اعتراضات 
حمایت می کنند، ۱۷هزار نفر را تــرور کردند اما آمریکا آنها را از 
لیســت ترور خارج کرد و اکنون مورد حمایت آمریکا هســتند. 
بررســی کنید که کومله و دمکرات که در ســقز آدم می کشند، 
چه کســانی هســتند؟ ببینید ریگی چه جنایتی در سیستان و 
بلوچستان انجام داد؟« وی افزود: »در این یک سال مقابل مجلس 
تجمعات زیادی انجام شد و ما حقوق بازنشسته و فرهنگی را دنبال 
کردیم اما دیدیم که این روزها برخی افراد، مســلحانه نیروهای 
بسیج را به شهادت رســاندند. همین ها در دادگاه، وکیل دارند. 
معنای آزادی هجمه به دیگران و حمله به تمامیت ارضی کشور 
نیســت. آزادی خط قرمز دارد. ما اجازه نمی دهیم کســی ایران 
را تجزیه کند. ما کمک کردیم داعش شکســت بخورد. ســردار 
سلیمانی و همدانی و جوانانی مثل حججی داعش را سرجایش 
نشاندند و با خشونت مقابله کردند.« معاون رئیس جمهور تأکید 
کرد: »قبول داریم که کاســتی وجود دارد و در تالش برای رفع 
آنها هستیم. رئیس جمهور هم تأکید دارد، حرف  ها شنیده شود. 
در مجلس هم حرف های زیادی زده می شــود. در قانون اساسی 
رفراندوم پیش   بینی شده، اما مگر می شود اصل نظام به رفراندوم 
گذاشته شود؟ رفراندوم برای مواردی است نه اصل نظام.« / فارس

دولت

سخنان مولوی عبدالحمید
 وحدت  شکن است

جامعه اسالمی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خطاب 
به مولوی عبدالحمید عنوان کرد: وحدت و امنیت 2 خط قرمز برای 
تمام ایرانیان است، حضور میلیونی مردم در ۱3آبان و 22بهمن 

بزرگ ترین رفراندوم است.
در این نامه که نســخه ای از آن در اختیار همشهری قرار گرفته 
اســت با اشــاره به موضع گیری های مولوی عبدالحمید آمده 
است:»وحدت و امنیت 2 خط قرمز برای تمام ایرانیان است. در 
روزهای اخیر شاهد تجمعاتی بعد از نمازجمعه هستیم که ریشه 
آنها را در بیانات حضرت عالی در خطبه های نمازجمعه می توان 
جســت وجو کرد.نمازجمعه محلی برای اجتماع مســلمین و 
سمبلی از وحدت جامعه اسالمی است. شما در نماز وحدت آفرین 
درسخنرانی خود بارها سخنان وحدت شکن در مخالفت با نظام 
جمهوری اسالمی را بیان کردید.« دانشجویان تأکید کرده اند: »ما 
دانشجویان دانشگاه تهران از شما خواستاریم بر وحدت و امنیت 
میهن عزیزمان ایران تأکید کنید و باعث نشوید که تجزیه طلبان 
برای کشور ما دندان گرد کنند که اگر روزی این حرم از بین برود 

دشمنان به هیچ کدام از ما رحم نخواهند کرد.«

بیانیه
تبی که نارسایی ها را عیان کرد

مجتبی ذوالنوری
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی

دنیــا از خودکفایی هــای کشــور درتولیــد 
تجهیــزات و تســلیحات نظامــی متحیــر 
است. اتهام اینکه پهپادهای نظامی ایران 
باعث شکست اوکراین در جنگ با روسیه 
شده است به این معنا است که دشمن بر 
این باور اســت که ایران از لحاظ تجهیزات 
به حدی رسیده که می تواند در بازار سالح 

جهان حضور داشته باشد. / خانه ملت 

منوچهر متکی 
رئیس خانه احزاب 

همراهــی بــا مــردم و رهبــری بــرای تحقق 
آرمان های امام و انقالب اسالمی در گام 
دوم انقالب اسالمی و کمک به مسئوالن 
نظام رسالت نخست خانه احزاب است. 
در گام دوم، رصــد کشــورداری و نقــد 
ناکارآمــدی و اعتراض بــه نابســامانی ها 
همــراه بــا ارائــه پیشــنهاد رســالت دیگــر 
خانه احــزاب اســت که بایــد بــه آن توجه 

شود. / فارس 

اکنون با گذشــت چند ماه از آن اتفاق، دستگاه های نقل قول خبر
امنیتی به خوبی نشان داده اند که هم سرمایه گذاری 
مالی و هم طراحی پیچیده بیگانه و هم اقدامات عناصر 
داخلی همگام با بیگانگان زمینه را برای بی ثبات سازی 
کشور فراهم کرده اســت. اغتشاشات اخیر هنگامی 
شروع شد که دروغ افکنی جریان های بیگانه و طراحی 
عمیق و چند بعدی آمریکایی ها و3 کشور انگلیس، 
فرانسه و آمریکا و نیز برخی سفارتخانه هایی که مربوط 
به اتحادیه اروپا بودند در حجم وسیعی به جامعه پمپاژ 
شد.« مقتدایی در پاســخ به این سوال که »اعتراض 
ناشی از ایجاد احساس نشنیده گرفتن نیازهای مردم 
ازسوی مسئوالن است؛ چگونه این احساس باید تغییر 
کند؟« می گوید: »تقویت انجمن های صنفی، حضور 
فعال چهره های اثرگذار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
میان مردم، تقویت دستگاه های متولی که از نظر ذاتی 
باید به مردم رسیدگی کنند، تقویت روابط عمومی ها، 
ارتقای روابط مسئوالن با مردم، ایجاد فضاهای مناسب 
رسانه ای و بهره گیری بهتر از رسانه ها در سطوح ملی 
و استانی ازمواردی است که می تواند احساس شنیده 
شدن صدای مردم از ســوی مسئوالن را در جامعه و 

بین مردم تقویت کند.«

براندازی با چند نفر؟
نایب رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس در پاســخ به این ســوال که »ضد 
انقالب می  داند توانایی براندازی نظام را ندارد، چرا به 
دنبال ایجاد اغتشاش و ترویج ایده براندازی است؟« 
می گوید: »سال هاســت با تحریم های فلج کننده، 
جنگ رســانه ای، اقدامات سیاســی و حتی نظامی 
تالش کرده اند نظام را از مردم جــدا و ایده براندازی 
را عملیاتــی کنند. به روشــنی دیدیــم از جمعیت 
۸۵میلیونــی ایران چند نفر در خیابان ها دســت به 
اغتشاش زدند. اغتشاشات نه تنها نتوانست به نتایج 
مطلوبی که دشــمن طراحی کرده بود، برسد، بلکه 
همچون تبی بود که توانســت برخی نارسایی های 
موجود را آشکار کند. اکنون نهادهای کشور بیش از 
هر زمان دیگری به راه و نقشه راهی که باید طی کنیم 
وقوف و اشــراف پیدا کرده اند و این مسیر با همدلی 
میان ارکان نظام و همراه با مردم با قوت پیموده خواهد 
شد.« مقتدایی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای افراد و 
مسئوالن درباره موضوعاتی که ارتباطی با حوزه و 
حیطه کاری آنان ندارد و سبب افزایش التهاب 
در جامعه می شــود، خاطرنشان می کند: 
»از رئیس جمهــور درخواســت کردیم 
به مســئوالن دولتی به گونــه ای رهنمود 
بدهند که به جای اظهارنظرهایی 
که خارج از حیطــه کاری آنان 
اســت به وظایف کاری خود 

به درستی عمل کنند.«
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