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*نسیبه پیرایش
حادثه تروریستی شیراز سبب شد که بسیاری 
مهم  شخصیت های  و  تشکل ها  و  احزاب  از 
از  پس  اصالح طلب  تا  اصول گرا  از  سیاسی، 
و  بشکنند  را  خود  سکوت  اندی  و  ماه  یک 
دعوت  به گفتگو کنند. در این میان تالش دو 
رئیس جمهور سابق کشورمان، آقایان خاتمی و 
نفی  و  گفت وگو  فضای  تقویت  برای  روحانی 

خشونت جالب توجه است. 
قرن نو نوشت:»حادثه تروریستی تلخ در حرم 
مطهر شاهچراغ و پیامی که هر دو رئیس جمهور 
سابق دادند موضع آنها را نسبت به حوادث اخیر 
آشکارتر کرد تا ضمن تاکید بر هرگونه خشونت 
در فضای جامعه، گفتگو راهکار حل مشکالت 

قرار گیرد.
چندین  را  کلیدواژه خشونت  روحانی  حسن 
بر  تاکید  پیام خود تکرار کرده و ضمن  بار در 
»این  گوید:  می  مشکالت،  حل  برای  »گفتگو« 
و  ایران  ملت  در  شکاف  سبب  نباید  جنایت 
چون  گردد،  دشمن خواسته  اختالفات  تشدید 
تک تک مردم ایران از هر نوع خشونت نفرت 
ایران  درون  گفت وگو  با  می توانیم  ما  و  دارند 
اسالمی مشکالت خود را حل کنیم. افراطی گری 
نتیجه ای جز خشونت به بار نمی آورد و تشدید 
خطر  به  را  ملی  امنیت  و  انسجام  خشونت، 
به  وجود  خود  که  آمریکا  و  اسرائیل  می افکند. 
جمله  از  ترور  گروه های  پشتیبان  و  آورنده 
داعش برای ایجاد تفرقه و خونریزی در منطقه 
نمی توانند  هرگز  آنان  به  وابستگان  و  بوده اند 
باشند و بی شک  با هر گرایشی  ایرانیان  دلسوز 
از هر فرصتی برای تعمیق شکاف ملت و دولت 

استفاده می کنند.«
سید محمد خاتمی نیز در پیامی که صادر کرده 
با  شکل،  هر  به  خشونت  هرگونه  از  پرهیز  بر 
بازماندگان قربانیان خشونت در شیراز و تهران 
کردستان و جای جای  و  مازندران  و  زاهدان  و 
خشونت  کرد  تأکید  و  همدردی  ابراز  میهن 
با  باید  و  داد  پاسخ  نمی توان  خشونت  با  را 
به  اشاره  با  خاتمی  کرد.  مقابله  خشونت گران 
اینکه خشونت - از هر طرف که باشد - دلها را 
آزرده می کند، تلویحا به اعتراضات اخیر اشاره 
کرده و می گوید: »تقاضای زندگی خوب، امن و 
عادالنه از سوی مردم، تقاضای طبیعی است و 
اگر ببینند شرایط این زندگی فراهم نیست، حق 
دارند انتقاد و حتی اعتراض کنند. ولی در همه 
حال انتقاد و اعتراض باید متوجه نفی خشونت 
آلوده شود.  به خشونت  نباید خود  باشد و  هم 
و  ایران  بدخواهان  که  شرایطی  در  مخصوصًا 
ایرانی در بیرون مرزهای کشور با حربه های غیر 
انسانی مانند تحریم و یا تشویق خشونت برای 
بهره گیری از خون پاک جوانان کشور امیدهای 

واهی در سر دارند.«
و  گفتگو  موضوع  گرچه  پیام  این  در  خاتمی 
آن  به  اما  کند  نمی  بیان  را صراحتا  ملی  آشتی 
اشاره کرده تا شاید این گونه پاسخی به منتقدان 

که                                                              آنجا  بدهد.  اخیر  حوادث  در  سکوتش 
می گوید؛ »من نیز به نوبه خود در آشکار و نهان 
راههایی که به این امر مبارک منتهی می شود و 
پیشرفت  و  توسعه  و  آزادی  و  پایدار  را  امنیت 
را تأمین می کند در حد فهم و توان اندک خود 
نمایانده ام امید است که گوشها شنوا و دلها پذیرا 

شود.«
که  بود  زیدآبادی  احمد  این  اما  میان  این  در 
جریانی متفاوت با نام »نیروی چهارم« را معرفی 
کرد و در فراخوانی از عموم هم وطنان خواست 
که به این جریان بپیوندند. وی در توضیح این 
فراخوان به هم میهن گفت: »ما جریان اصولگرا، 
داریم.  برانداز  جریان  و  اصالح طلب  جریان 
افرادی در کشور هستند که خود را در این سه 
دسته نمی بینند و این افراد گاه عالیق و نظر های 
آن ها  به  بود  نیاز  بین  این  در  دارند؛  سیاسی 
عنوانی اطالق می شد. به عبارتی »نیروی چهارم« 
افراد،  دادن  پوشش  برای  بود  عنوانی  جعل 
اشخاص و شهروندانی که هم می خواهند نوعی 
فعالیت سیاسی و نگاه سیاسی داشته باشند، اما 
به آن سه جریان متصل نباشند.«»در این بین نظام 
سیاسی، سازوکار روشنی را برای یک اعتراض 
مدنی و مسالمت آمیز تعریف نکرده و تا حاال هر 
اعتراضی را به عنوان اغتشاش در نظر گرفته و 
با آن برخورد کرده است که عواقبی را به دنبال 
در  می شود  موجب  مسئله  همین  است.  داشته 
هر دوره، بخشی از اعتبار و مشروعیت دولت ها 
نبود  دلیل  این  به  هم  مردم  شود.  آسیب دیده 
انسجام بخشی  و  رهبری  برای  گسترده  تشکل 
آن ها با ساز و کار اعتراض آشنا نیستند. بر همین 
اساس وقتی برای اعتراض به خیابان می آیند از 
می شوند  روبه رو  امنیتی  برخورد  با  یک سو 
جنبشی،  صبغه  که  اعتراضی  دیگر  سوی  از  و 
فرهنگی و اجتماعی دارد به سرعت رنگ  و بوی 
به  تبدیل  سیاسی می گیرد و جمعی فورا آن را 

در  می کنند.  اندازی  بر  و  انقالب  برای  اقدامی 
اینجا هشدار من نسبت به آن نیرویی است که 
جنبشی  می تواند  که  حرکتی  یک  از  می خواهد 
مسالمت آمیز و معطوف به هدف های مشخص 
و  جار  و  رسانه ای  تبلیغات  با  باشد  روشن  و 
می ترساند.  را  حکومت  معمول،  جنجال های 
محدود  حرکت های  برای  که  حکومتی  هم  آن 
و مسالمت جو با اهداف محدود بی تحمل است 
و نتوانسته تا کنون با معترضانی که فراتر از این 
موارد را در نظر دارند و به اعتراض خیابانی رو 
می آورند، برخورد مناسبی داشته باشد و صحنه 
خطرناکی  صحنه  است  ممکن  بار  هر  خیابان 
متفاوتی  تحلیل های  نظام  این  درباره  ما  شود. 
داریم و آن ها که نگاه جامعه شناسانه یا سیاسی 
جامعه شناسی  یا  تاریخی  تجربه های  بر  مبتنی 
متفق القول  زمینه  این  در  همه  دارند؛  سیاسی 
باشد،  ممکن  اگر  حتی  براندازی  که  هستند 
و  بود  خواهد  هزینه  پر  کشور  برای  فوق العاده 
می شود.  مرج  و هرج  و  بی ثباتی  کشور صحنه 
فضای موجود به رفتار های خطرناکتری کشیده 
می شود؛ زخم ها عریان و کنترل دولت سخت تر 

می شود.« 
امیدوارم  همچنان  »من  گفت:  نهایت  در  و 
اگر این اعتراضات بخوابد، چون آرامش دائمی 
نیست و تبدیل به آتش زیر خاکستر می شود که 
ممکن است هر لحظه دوباره بلند شود، سیستم 
استفاده کند و تصمیماتی بگیرد  این آرامش  از 
از  این یکی  این آتش شعله ور نشود.  که دیگر 
امیدواری هاست. اما روی آن شرط نمی بندم، اما 
اگر به نتیجه نرسد هم به معنای مجاز بودن آن 

مسیر دیگر نیست.«
جان  همه  پاک  خون  امیدواریم  نهایت  در 
حل  چاره ساز  کشور  اخیر  حوادث  باختگان 
در  سازنده  گفت و گوهای  آغاز  و  مشکالت 

کشور باشد انشاءاهلل.

نماینده مهاباد
کسانی که در خیابان هستند وطن خود را دوست دارند

حادثه تروریستی شیراز و لزوم گفت و گو در کشور
یکشنبه 8 آبان1401      شماره  6400       سال  بیست و پنجم

شهرهای  تمام  در  »اعتراضات«   از  روز  چهل 
کشور بعد از فوت مهسا امینی می گذرد و کماکان 
اعتراضاتی را به صورت پراکنده در برخی شهرها 
و البته دانشگاه ها شاهد هستیم، اما در ۴ آبان ماه 
مصادف با مراسم چهلم مرحومه مهسا امینی، در 
شیراز حمله تروریستی صورت می گیرد و ۱۳ نفر 
کشته می شوند و در همان شب پسر جوانی در 
مهاباد با شلیک گلوله کشته و شهر با اعتراض و 

آشوب روبرو می شود.
در  آشوب  و  مورد کشته شدن چند جوان  در 
به  شهر  این  نماینده  محمودزاده  جالل  مهاباد 
یکی  در  شب  چهارشنبه  گفت:  جماران  سایت 
با  مولودی  نام  به  جوانی  مهاباد  شهر  میادین  از 
برای  مردم  شنبه صبح  پنج  و  می شود  کشته  تیر 
تشییع پسر جوان شرکت و حضور پیدا می کنند. 
در مسیر برگشت از مراسم به تعداد افراد اضافه و 
جمعیت افزایش یافته و مردم به سمت شهرداری 
متشنج  مقداری  شهر  و  افتادند  راه  فرمانداری  و 
شد. در این بین متأسفانه ۴ نفر دیگر با تیر جنگی 
 ۱۸ زیر  جوانان  آن  از  یکی  که  می شوند  کشته 
سال است و ۱5 سال دارد. وی با ابراز این ادعا 
تیر  از  آمیز  مسالمت  های  راهپیمای  در  چرا  که 
در  فرمانداری  افزود:  کنند؟  می  استفاده  جنگی 
حال بررسی بیشتر این موضوع است. من ایرادی 
را به نیروهای امنیتی دارم. فرد می خواهد حرف 
خود را بزند و مشکالتش را مطرح کند، اما اینکه 
امروز  تا  تأثر دارد. و  کشته شود جای تأسف و 
هم مشخص نیست چطور و چرا این اتفاق رخ 
قانونی  مسیر  از  را  موضوع  این  ما  است؟!  داده 
شدن  کشته  به  اعتراض  در  آنها  کنیم.  می  دنبال 
اما  اند،  آمده  خیابان  به  پسرجوان  یک  مظلومانه 
با معترضین  اینکه فضا را آرام کنند و   به جای 
صحبت کنند آن وقت ۴ نفر دیگر هم کشته می 
شود و تعداد به 5 نفر می رسد. این قضیه بسیار 
غم انگیز است. جریان را روز سه شنبه از طریق 
دو کمیسیون شوراها و امور داخلی و امنیت ملی 

و سیاست خارجی دنبال و پیگیری می کنیم.
 وی با تاکید بر وضعیت بد معیشت و اشتغال 
معیشت  وضعیت  به  مردم  از  بسیاری  افزود: 
موردنظر  معیشت  نتوانستیم  ما  هستند.  معترض 
و  شعار  جمهور  روسای  کنیم؛  فراهم  را  آن ها 
آن  نمونه  یک  و  دادند  سر  بسیاری  وعده های 
عملی  تنها  نه  که  بود  اشتغال  ایجاد  مورد  در 
بحث  در  کردند!  عمل  برعکس  بلکه  نکردند 
از  را  شغل  میلیون   ۱۰ تا   ۹ نیز  مجازی  فضای 
نسبت  بسیاری  آن عده ی  پی  در  و  دادیم  دست 
هستند.  معترض  و  ناراحت  موجود  وضعیت  به 
اقتصادی  فشارهای  تحت  جامعه  مختلف  اقشار 
و  دولت  کارکنان  جمله  از  هستند؛  ومعیشتی 
بازنشستگان و چه برسد به آنان که شغل، شرایط 
اسکان، ازدواج  و آینده ای ندارند؛ خب این افراد 
باید چه کنند؟ این افراد به شرایط فعلی معترض 

نسبی  شرایط  و  زندگی  من  می گویند  و  هستند 
عادالنه  توسعه  امیدوارم  می خواهم.  را  زندگی 
شد:  یادآور  وی  بگیرد.  کشور شکل  مناطق  بین 
معترضین در حاشیه شهرها  اکثر  کنیم  اگر دقت 
طول  در  هستند.  محروم  و  کوچک  شهرهای  و 
دوران انقالب و در موضوع  تأمین اعتبارات، از 
نظر زیر ساخت های توسعه ای به آن  مناطق ظلم 
شده است. این صداها در تمام شهرها چه مهاباد 

و چه در تهران باید شنیده شود.
 نماینده مردم مهاباد در ادامه از شنیدن صدای 
مسئوالن  افزود:  مسئوالن  توسط  مردم  اعتراض 
باید با دل و جان صحبت های معترضین را گوش 
و  کرده  برخورد  چکشی  آن ها  با  آنکه  نه  کنند. 
کاری کنند افراد جریح دارتر شده و به خشونت 
و برخورد کشیده شود و این به نفع مردم وکشور 
نیست. زیرا این امر آتش زیر خاکستر است؛ اگر 
در کوتاه مدت با زور مقابله کنیم باز هم در آینده 
کشور آبستن حوادث خواهد بود. ما نباید با این 
نوع برخوردها صورت مسئله را پاک کنیم. تمام 
دختران و پسران فرزندان این مملکت هستند، از 
جای دیگر که نیامده اند؛ باید برای آن ها برنامه 
ریزی کنیم، زیرا بسیاری از حرف های آن ها حق 
است. من از همین رسانه از مسئوالن می خواهم 
نادیده  را  آن ها  و  بشنوند  را  معترضین  حرف 
خود  وطن  هستند  خیابان  در  که  کسانی  نگیرند 
ما می خواهند  از  بیشتر  دارند و شاید  را دوست 
کشور از هر گزندی محفوظ بماند به شرطی که 

حرمت آنان را حفظ کنیم.
 ما باید سعی کنیم همه ی مردم را از هر فکر و 

گروه سیاسی را مجددا سوار قطار انقالب کنیم
کردن  محکوم  با  آخر  در  محمودزاده  جالل   
حمله تروریستی در شاهچراغ گفت: ما هرگونه 
حمله تروریستی و کشته شدن انسان های بی گناه 
را محکوم می کنیم و هر کس وگروهی پشت این 
اتفاق باشد جنایتی دردناک  انجام داده است. این 
قبیل اتفاقات به جریانات اخیر برمی گردد. ما باید 
همه ی مردم را از هر فکر و گروه سیاسی را سوار 
بهانه ی  به  را  کسی  هر  نباید  کنیم؛  انقالب  قطار 
کرد، ترک، عرب، بلوچ،ترکمن، گیلکی وغیره از 
که  است  مسئوالن  این  کنیم.  پیاده  انقالب  قطار 
باعث می شود عده ای از افراد ریزش کنند و کناره 

بگیرند و به معترض تبدیل شوند.

بیگانگان در حال سوءاستفاده از فضا هستند

 عامل حمله تروریستی 
شاهچراغ شیراز 
به هالکت رسید

بیمارستان  از  یکی  به  مداوا  برای  تروریست 
های شیراز منتقل شده بود اما با وجود تالش ها 

به هالکت رسید.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
به حرم  تروریستی  عامل حمله  فارس، هالکت 

شاهچراغ)ع( را تایید کرد
ضارب  تروریست  گفت:  محبی پور  اسماعیل 
موسی  احمدبن  حضرت  مطهر  حرم  زائران 
تالش ها  همه  وجود  با  شیراز  در  شاهچراغ)ع( 

به هالکت رسید.
تروریستی  حمله  از  پس  گفت:  محبی پور 
آبان ماه در حرم شاهچراغ  و  چهارشنبه چهارم 
این  انتظامی،  و  امنیتی  نیروهای  واکنش  به دنبال 

تروریست زخمی و دستگیر شد.
 وی تاکید کرد: تروریست برای مداوا به یکی 
با  اما  بود  شده  منتقل  شیراز  های  بیمارستان  از 

وجود تالش ها به هالکت رسید.

ایران ما سوگوار است

ایران  پیشین  وزیر خارجه  محمدجواد ظریف 
سوگوار  بسیاری  خانواده های  امروز  نوشت: 
تروریستی  بزدالنه  خشونت  بی گناه  قربانیان 
جان باختگان  و  شیراز  شاهچراغ  بارگاه  در 
خشونت های هفته های اخیر از تهران تا زاهدان 

و از مشهد تا کردستان اند.
 محمدجواد ظریف  وزیر خارجه پیشین ایران 

در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
دوستان سالم

قربانیان  سوگوار  بسیاری  خانواده های  امروز 
بارگاه  در  تروریستی  بزدالنه  خشونت  بی گناه 
خشونت های  جان باختگان  و  شیراز  شاهچراغ 
مشهد  از  و  زاهدان  تا  تهران  از  اخیر  هفته های 

تا کردستان اند.
همه  نیز  و  است؛  سوگوار  ما  ایران  براستی 
این  و  و خاک  آب  این  گرو  در  دل  که  کسانی 
مردم دارند در سوگ گل های پرپر شده و فراتر 
و  رواداری  بردباری،  فرهنگ  سوگ  در  آن  از 
آئین مان  و  دیار  این  دیرین  رسم  که  مهربانی  
بوده است نگران فراگیری خشونت و نفرت و 
فراموشی گفتگو و شفقت، همراه با آتش افروزی 

بدخواهان این مردم و این سرزمین اند.
روزهای  در  امیدوارم  تسلیت،  عرض  ضمن 

آینده گفتگو را ادامه دهیم....
حاکمیت افتخار دهد 
با مردم گفت وگو کند

حزب های  گفت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال 
نیم بند و ضعیفی داریم که برای دفاع از حقوق 
مردم خود را به آب و آتش نزده و هزینه سنگینی 
برای دفاع از مردم ندادند. طبیعتا چنین احزابی 

مورد اقبال مردم نیست. 
اصالح طلب  سیاسی  فعال  خباز  محمدرضا 
بحث  شدن  مطرح  به  توجه  با  گفت وگو،  در 
و  سیاسی  جریانات  با  حاکمیت  بین  گفت وگو 
بین  گفت وگو  این  دارد  ضرورت  چقدر  اینکه 
و  برسد  نتیجه  به  و  شروع  احزاب  و  حاکمیت 
بعد از آن احزاب با مردم گفت وگو کنند. پیش 
ضرورت هایی  چه  و  چیست  اتفاق  این  زمینه 
مسائلی  از ضروری ترین  گفت: گفت وگو  دارد، 
با مردم خود  باید  است که هر دولت و قدرتی 
داشته باشد؛ به این معنا که هیچ دولتی خود را از 
گفت وگو با مردم مستغنی نداند و اگر گفت وگو 
نکرد، معنایش این نیست که من عقل کل هستم 
و نیازی به گفت وگو ندارم، زیرا شما نمی توانید 
من  و  کنید  اضافه  من  درک  و  عقل  بر  چیزی 
بی جهت وقت خودم را صرف گفت وگو با شما 

نمی کنم.
اطالعیه وزارت خارجه

 در مورد کشف یک جسد 
در پرواز تهران-فرانکفورت

روابط عمومی وزارت در مورد کشف یک جسد 
در پرواز روز پنجشنبه خطوط هوایی لوفت هانزا 
در مسیر تهران- فرانکفورت، با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد: از روز گذشته و اولین دقایق، وزارت 
امور خارجه در جریان موضوع قرار گرفته است.

در اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوال خبرنگاران همچنین اعالم شده 
است، موضوع از طریق برقراری تماس کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت و سفارت 
کشورمان در برلین با مقام های آلمانی ذیربط در 
این خصوص، در دست پیگیری بوده، ولیکن تا 
کنون اطالعات مستندی از طرف آلمانی دریافت 

نشده است.
پایان  در  خارجه  امور  وزارت  عمومی  روابط 
این اطالعیه اعالم کرده است، در صورت کسب 
اطالعات بیشتر، مراتب مورد اطالع رسانی قرار 
خواهد گرفت.بنابر ادعای روزنامه های آلمانی، در 
پروازی که از مبدا تهران در فرودگاه فرانکفورت 
نشسته بود، یک جسد کشف شده است که منجر 

به لغو شدن پرواز برگشت این هواپیما شد.

خطر در کمین است
می گوید:  تبریز  نماینده  علیرضابیگی  احمد 
بیاید  انتظامی  نیروی  باشیم  داشته  انتظار  اینکه 
خود  رسیدگی  نتیجه  حساس،  شرایط  این  در 
فیلم های تخریب که  در خصوص مامورانش و 
در  شاید  دهد،  گزارش  را  شده  منتشر  آنها  از 
این فضا، کار مناسبی نباشد زیرا باعث تضعیف 

نیروی انتظامی خواهد شد.
به واسطه ادامه دارشدن اعتراضات و ناآرامی های 
کشور به سراغ احمد علیرضابیگی نماینده تبریز 
رفتیم تا با طرح پرسش های خودمان، نظرات او 

را در این باره جویا شویم.
و  فیلم  گذشته،  نیم  و  ماه  یک  این  *در 
که  شد  منتشر  اعتراضات  دل  از  عکس هایی 
نیرو های  توسط  مردم  اموال  تخریب  از  نشان 
امنیتی دارد. چرا نهادهای رسمی به این موضوع 

نمی پردازند؟
وقتی شورش و بحران اتفاق می افتد، بروز هر 
حادثه ای امکان پذیر است و از این رو، شاید چهار 
تا مامور نیروی انتظامی هم، تخلف کنند. طبیعتًا 
هر سند و مدرکی وجود داشته باشد، وظیفه بخش 
نظارتی نیروی انتظامی و وزارت کشور است که 
این اسناد را در یک فضای مناسب، مورد بررسی 
قرار دهند و سپس نتایج آن را به مردم اعالم کنند.
ما هم در مجلس به عنوان ناظر بر قوه مجریه، 
این موضوعات را رصد و پیگیری می کنیم تا ببینیم 
چه اقداماتی رخ داده است که البته این موضوع، 
شرایط خاص خود را می طلبد. یعنی زمان انتشار 
نتایج مهم است و ما منتظر مرتفع شدن وضعیت 
هستیم تا دستگاه های نظارتی، نتایج کارکرد های 
این  بی تردید  برسانند.  مردم  آگاهی  به  را  خود 
روند، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به دستگاه های 

نظارتی خواهد شد.
*اکنون بیش از ۴۰ روز از ناآرامی ها می گذرد 
و احتمال ادامه این روند هم وجود دارد. حال با 
این بهانه که شرایط عادی نیست، باید گزارش 

به آینده موکول شود؟
برای مردم مهم است که ارائه گزارش به موقع 
شما  که  فیلم هایی  و  تصاویر  تمام  چون  باشد، 
تبدیل  بیگانگان  رسانه ای  ابزار  به  کردید،  اشاره 
را  نهاد ها  این  دارند  تالش  هم  آن ها  و  شده 
تضعیف کنند. این نهادها، ذات شان انجام چنین 
آرامش بخشی  آن ها،  ذات  نیست.  تخریب هایی 

و خدمتگزاری است. از این رو، این نهادها برای 
اینکه وجه شان تضعیف نشود و اعتماد مردم را 
را  مشکالت  باید  باشند،  داشته  خود  سر  پشت 
رسیدگی و گزارش شان را به سمع و نظر همگان 

برسانند.
افراد  انتظامی،  نیروی  در  شاید  است  طبیعی 
نهادی،  هر  در  یا  باشند  داشته  حضور  متخلفی 
می تواند این طوری باشد. اینکه انتظار داشته باشیم 
نیروی انتظامی بیاید در این شرایط حساس، نتیجه 
رسیدگی خود در خصوص مامورانش و فیلم های 
تخریب که از آنها منتشر شده را گزارش دهد، 
نباشد زیرا  این فضا، فعاًل کار مناسبی  شاید در 
در شرایط کنونی باعث تضعیف نیروی انتظامی 

خواهد شد.
به  منجر  می تواند  چقدر  تاخیر  این    *

بی اعتمادی در جامعه شود؟
دست  از  را  خودشان  اعتماد  مردم  متاسفانه، 
دادند و برای همین، شاید قول ارائه گزارش پس 
از مرتفع شدن اوضاع را نپذیرند، چون این دست 

خلف وعده ها، مسبوق به سابقه است. 

در کشور ما، گاهی کار ها با فشار افکار عمومی 
سرعت می گیرد که اصاًل نباید گذاشت کار به آن 
نقطه برسد. مثاًل در خصوص بی احترامی یکی از 
نمایندگان مجلس به یک مامور نیروی انتظامی، 
فارغ از اینکه واقعاً چه اتفاقی افتاده بود، این فشار 
افکار عمومی بود که باعث تسریع در رسیدگی 
به موضوع شد. حال اگر فشار افکار عمومی باال 
گرفت که باز تاکید می کنم نباید گذاشت به این 
مرحله برسد، باید پاسخگو بود وگرنه پیامد های 

ناخوشایند در آینده به همراه خواهد داشت.
تاخیر در ارائه گزارش، سبب بحران های بعدی 
یک  تعدی  موضوع  چابهار،  در  مثاًل  می شود. 
به  موجب  بلوچ،  دختر  به یک  انتظامی  فرمانده 
که ضرورتًا  شد  جامعه  در  التهابی  آمدن  وجود 
در مورد واقعی بودن یا نبودن آن، باید رسیدگی 
انتساب  این  اگر  که  می گرفت  صورت  جدی 
به  آرامش  تا  شود  برخورد  حتماً  بوده،  واقعی 
کاری  نبوده،  واقعی  هم  اگر  و  برگردد  جامعه 
می شد که مردم اقناع شوند و چون این دو اتفاق 
نیفتاد، پیامد آن را بعد از یک زمان ۲۰ روزه در 
نماز جمعه زاهدان دیدیم. یعنی مردمی که چراغ 
کشور  در  که  مشکالتی  تمام  با  را  جمعه  نماز 
است، روشن نگه داشته اند، به واسطه فضاآفرینی 
که رخ داد و پاسخ اقناع کننده ای دریافت نکردند، 

موجب بروز آن اتفاقات ناگوار شد.
*شما عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
گزارشی  کشور،  وزارت  آیا  هستید.  شورا ها 
خصوص  در  مردم  ذهن  در  که  ابهاماتی  از 
به  گرفته،  شکل  انتظامی  نیرو های  عملکرد 

کمیسیون ارائه داده است؟
بر  تمرکز  و  تهدیدمحوری  وضع  متاسفانه 
عملکرد  از  که  بوده  گونه ای  به  تهدیدها  این 
که  نواقصی  و  مشکالت  و  انتظامی  نیرو های 

متوجه آن هاست، غفلت شده است. 
سوءاستفاده  حال  در  بیگانگان  حال  هر  به 
عجیب  باشد،  از  غیر  و  هستند  فضا  این  از 
به  گزارشی  ما  اگر  اما  است،  تامل  قابل  و 
اشکال  جا  فالن  در  بگوییم  و  بدهیم  موقع 
کنیم،  عذرخواهی  مردم  از  و  بوده  کارمان  در 
حال  هر  به  شد.  خواهیم  اعتمادسازی  باعث 
هم  ما  به  گفتم  که  ویژگی هایی  با  گزارشی 

ارائه نشده است.

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در توئیتی با انشار ویدیویی از سوال چندین 
جوان در پاسخ به سواالت آنان نوشت: در همین 
که  امنیت  مدافعان  از  ۶نفر  تهران  در  فقط  مدت 
می گویند قدرت و اسلحه در دست دارند شهید 
شدند درحالیکه کسی از طرف مقابل کشته نشده 

است.
و  زور  با  اول:  نوشت: سوال  باره  این  در  وی 

کتک نمی شود یک قطب جامعه را به سمت قطب 
دیگر کشاند.

از  ۶نفر  تهران  در  فقط  مدت  همین  در  پاسخ: 
مدافعان امنیت که می گویند قدرت و اسلحه در 
دست دارند شهید شدند درحالیکه کسی از طرف 
انقالب اسالمی،  قدرت  است.  نشده  کشته  مقابل 

قدرت نرم است.
را  چه چیزی  که  نمی کند  فرقی  دوم:  سوال 
کنید،  تحمیل  مردم  به  نظامی  نیروی  با  بخواهید 

مردم از آن متنفر می شوند.
پاسخ: فتنه۸۸، هشت ماه طول کشید، چون نظام 
باید  کند.  استفاده  از قدرت سخت  نمی خواست 
شبهه ای که برای جامعه ایجاد شده بود، برطرف 

می شد.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در توئیتی با انشار ویدیویی از سوال چندین 
جوان در پاسخ به سواالت آنان نوشت: در همین 
مدت فقط در تهران ۶ نفر از مدافعان امنیت که 
می گویند قدرت و اسلحه در دست دارند شهید 
کشته  مقابل  طرف  از  کسی  که  درحالی  شدند 

نشده است.

قدرت انقالب اسالمی، قدرت نرم است

احمد زیدآبادی روزنامه نگار گفت .: ما جریان 
برانداز  جریان  و  اصالح طلب  جریان  اصولگرا، 
در  را  خود  که  هستند  کشور  در  افرادی  داریم. 
عالیق  گاه  افراد  این  و  نمی بینند  دسته  سه  این 
و نظر های سیاسی دارند. در این بین نیاز بود به 
»نیروی  عبارتی  به  می شد.  اطالق  عنوانی  آن ها 
چهارم« جعل عنوانی بود برای پوشش دادن افراد، 
اشخاص و شهروندانی که هم می خواهند نوعی 
اما  باشند،  داشته  سیاسی  نگاه  و  سیاسی  فعالیت 
هشدار  اینجا  نباشند.در  متصل  جریان  سه  آن  به 
من نسبت به آن نیرویی است که از یک حرکتی 
به  معطوف  و  مسالمت آمیز  جنبشی  می تواند  که 
تبلیغات  با  باشد  روشن  و  مشخص  هدف های 
رسانه ای و جار و جنجال های معمول، حکومت 

را می ترساند. 
محدود  برای حرکت های  که  هم حکومتی  آن 
بی تحمل است  اهداف محدود  با  و مسالمت جو 
این  از  فراتر  که  معترضانی  با  تاکنون  نتوانسته  و 
موارد را در نظر دارند و به اعتراض خیابانی روی 

و صحنه  باشد  داشته  مناسبی  برخورد  می آورند، 
خیابان هر بار ممکن است صحنه خطرناکی شود. 
من همچنان امیدوارم اگر این اعتراضات بخوابد، 
چون آرامش دائمی نیست و تبدیل به آتش زیر 
خاکستر می شود که ممکن است هر لحظه دوباره 
و  کند  استفاده  آرامش  این  از  سیستم  بلند شود، 
شعله ور  آتش  این  دیگر  که  بگیرد  تصمیماتی 

نشود.


