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*نسیبه پیرایش
معترضان در ایران برای سه روز ۲۴، ۲۵ و ۲۶ 
بودند.  داده  اعتراض  و  اعتصاب  فراخوان  آبان 
بزرگنمایی  و  سیما  و  صدا  بی تفاوتی  چند  هر 
را  اعتراضات  واقعیت  خارج نشین  رسانه های 
در هاله ای از ابهام قرار می دهد اما اگر بخواهیم 
باید  برسیم  از وقایع  به درک و تحلیل درستی 
تلویزیون  گزارش های  بین  چیزی  را  واقعیت 
آن صورت  در  بدانیم.  نشینان  خارج  و  داخلی 
در  گزارش  این  نگارش  لحظه  تا  بگوییم  باید 
روز پنجشنبه ناآرامی ها در برخی شهرها حالت 
ایذه  در  که  گونه ای  به  گرفته  خود  به  بحرانی 
و اصفهان درگیری مسلحانه با چندین کشته و 
زخمی هم گزارش شده است و با نهایت تاسف 
در میان کشته شدگان نام یک کودک نه ساله هم 

ذکر شده است.
در این که خشونت از هر طرفی و با هر نیتی 
اما  نیست  شکی  هیچ  است،  محکوم  باشد،  که 
کشانده  خشونت  به  را  اعتراضات  عاملی،  چه 
جامعه  به  آرامش  که  کرد  می توان  چه  و  است 
برگردد و صدای معترضان شنیده شود؟ سوالی 
که رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت 
مجلس  اول  دوره  سه  نماینده  اسالمی،  ایران 
شورای اسالمی و فعال سیاسی اصالح طلب، در 
پاسخ  آن  به  گونه  این  خبرآنالین  با  گفت وگو 
سیاسی  جریان های  که  نیست  »شکی  می دهد: 
کوتاهی  اگر  نمی شدند،  تقصیرهایی  دچار  اگر 
تصمیم سازان  هم  می توانست  اگر  و  نمی کردند 
و هم مردم را به مسیر درستی هدایت کنند، کار 
که  نخواست  هم  حاکمیت  نمی رسید.  اینجا  به 
امر سیاست مشارکت دهد  را در  همه جناح ها 
یک  قالب  در  حاکمیت  که  خواستند  برخی  و 
جناح تعریف شود. این در حالی است که یک 
نظام سیاسی مانند پدری برای همه جریان های 

سیاسی است که باید همه آن ها را در خود جای 
دهد. من فکر می کنم اکنون فضا طوری نیست 
و  کنند  اعتماد  سیاسی  جریان های  به  مردم  که 
قدری برای این کار دیر شده است. جریان های 
سیاسی نمی توانند مستقیم وارد کار شوند زیرا 
هر  علیه  و  ندارند  حرف شنوی  ها  آن  از  مردم 
دو جناح شعار می شنویم. تصور می کنم پیش از 
نقش آفرینی مجدد جناح ها و احزاب، حاکمیت 
باید با مردم سخن بگوید و سعی کند تندروها را 
از عرصه تصمیم گیری کنار بگذارد و همان طور 
که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئولیت امور 
نه  و  اصولگرایان  نه  اکنون  بسپارد.  عقال  به  را 

اصالح طلبان نمی توانند نقشی ایفا کنند.«
عباس عبدی هم نوشت: »باید یک گام به پیش 
برداشت و اگر مجموعه ای از شهروندان معتبر و 
مورد اعتماد بتوانند چشم اندازی حداقلی، عملی 
و با نتایج ملموس ارایه دهند، این احتمال جدی 
وجود دارد که از طرف مردم و به عنوان راهی 
و  پذیرفته شود  موجود  بن بست  از  عبور  برای 
پای  پیش  برون رفت  راه  عنوان  به  پذیرش  این 

حکومت نیز قرار گیرد.
این کار هستند  انجام  به  قادر  مجموعه ای که 
شامل کسانی می شوند که قادرند چنین مطالبه ای 
و  مستقل  اصولگرایان  از  کنند،  نمایندگی  را 
محترم گرفته تا بخش بزرگی از نیروهای مستقل 
در اقتصاد، فرهنگ، دانشگاه، سیاست، ورزش، 
هنر و... این تنها راهی است که می تواند پیش 
با  اگر  که  پیامی  گیرد.  قرار  ایران  جامعه  روی 
مسیر  طبعا  شد،  همراه  حکومت  مثبت  پاسخ 
جدیدی پیش روی ملت باز خواهد شد در غیر 
این صورت غیرمنتظره نخواهد بود که مردم به 
این  از  بهتر  باشد  چه  هر  که  سلبی  چشم انداز 
وضع است تن بدهند. برای تحقق این برنامه و 

ارایه آن زمان زیادی دراختیار نیست.«

که  است  این  »واقعیت  نوشت:  هم  اعتماد 
کنترل  تحت  اعتراضات  است  معتقد  حاکمیت 
برابرشان  نیستند که  درآمده و معترضان عددی 
نرمش نشان دهد. معترضان معتقدند: حاکمیت 
می برد،  به سر  خودش  شرایط  بدترین  در 
کمی  با  و  شده اند  خسته  نظامی  نیروهای 
افزایش خشونت می توان  و  استقامت  صبوری، 

دست به دگرگونی زد.
امید  با  فعلی  مقطع  در  ماجرا  سوی  دو  هر 
بخشی  می کنند.  نگاه  ماجرا  پایان  به  شعف  و 
فرصتی  که  خوشحالند  سوپرارزشی ها،  از 
خالص سازی  و  تازه  پوست اندازی  یک  برای 
سیاسی با هدف ناب گرایی و تشکیل حکومت 
هم  معترضان  است.  آمده  پیش  اسالمی 
خیزش شان  این بار  که  امیدوارند  و  خوشبین 

نتیجه منجر شود. به 
است  میان  در  رویاپردازی ها  این  وقتی  تا 
هر  نیست.  میانجی ها  و  میانه روها  برای  جایی 
کس دستی برای دعوت به آرامش تکان دهد یا 
در مذمت تقابل و نزاع و خشونت سخن بگوید، 
با  دوقطبی  فضای  در  باز.  وسط  و  است  متهم 
راه  و  آشتی  دنبال  کسی  برنده-بازنده،  ذهنیت 
بینابینی نیست. همه باید تکلیف را روشن کنند. 
یا با مایی یا بر ما. اگر با مایی باید مرزبندی کنی، 
به طرف مقابل فحش دهی و خودت را اثبات 
اراده ات  و  ایمان  محکم تر،  فحش  هرچه  کنی. 
راسخ تر و شگفتا که هر دو سوی میدان، خود 
را انقالبی می دانند! متاسفانه چشم انداز روشنی 
خواهد  ادامه  وضعیت  این  و  نمی شود  دیده 
و  تا دو طرف خسته و مستاصل شوند  داشت 

دنبال راه چاره بگردند.
استمرار  مقابل،  طرف  شمردن  کوچک  روند 
خشونت و نزاع طرفین علیه همدیگر )با عناوین 
دفاع از نظام یا دفاع مشروع مخالفان نظام( آنقدر 
ادامه خواهد داشت تا اینکه یا یکی جا بزند یا 
دو طرف خسته و درمانده شوند و دنبال میانجی 
بگردند. تا شوق امید در دل های شان باقی است، 
تا زمانی که این خشم و امید مقدس شان پابرجا 
است، حرف کنشگران مرزی به جایی نمی رسد.
خیلی ها  روزها  این  چرا  بدانید  می خواهید 
گوشه ای  اشک،  یک چشم  و  خون  یک چشم 
را  ایران  تلخ  روزهای  سوگمندانه  و  نشسته اند 
اینکه  برای  نمی زنند؟  حرفی  و  می کنند  نظاره 
حرف  کسی  است.  فریاد  و  رجز  زمانه  زمانه، 
کرده  گره  مشت  با  باید  یا  نمی کند.  گوش 
فریاد بزنی یا اعالم برائت کنی. در این شرایط 
گفت وگو کیلویی چند؟ واقعیت تلخی است اما 
تا انرژی دو طرف ماجرا تخلیه نشود و خودشان 
به این نتیجه نرسند که برای زندگی در ایران باید 
مسالمت آمیز  فصل  و  حل  برای  میانه  راهی  به 
برای  تالشی  هر  کرد  پیدا  دست  اختالفات 

گفت وگو محتوم به شکست است.«

وزارت امور خارجه به تصویب قطعنامه 
حقوق بشری علیه ایران واکنش نشان داد

اعتراضات مردمی و اعمال خشونت!
شنبه 28 آبان1401       شماره 6414        سال  بیست و پنجم

سخنگوی وزارت امورخارجه تصویب قطعنامه 
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران 
در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، طرح 
این قطعنامه توسط کانادا را فاقد وجاهت قانونی 

و از اساس مردود دانست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه در 
واکنش به تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر 
در جمهوری اسالمی ایران در کمیته سوم مجمع 
توسط  قطعنامه  این  طرح  ملل،  سازمان  عمومی 
کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی و تکرار 
نادرست  اطالعات  بر  مبتنی  اساس  بی  ادعاهای 
و تعمیم های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی 
از اساس مردود دانست و تصریح کرد چنین  و 
اقدامات غیر سازنده ای نه تنها کمکی به ارتقای 
نمی کند،  جهانی  سطح  در  بشر  حقوق  وضعیت 
کلیشه  به  توسل  استمرار  موجب  صرفًا  بلکه 
علیه  سیاسی  زنی  برچسب  و  منفی  های  سازی 

کشورهای مستقل می گردد.
به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
ایران  پروژه  استمرار  به  غربی  کشورهای  تالش 
این کشورها  ایران گفت:  هراسی و بدنام سازی 
حقوق  سیستماتیک  نقض  در  طوالنی  سابقه  که 

بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات تلخ و 
گزنده ای از دخالت های آنان در خاطر دارند، در 
جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران 

توصیه های حقوق بشری داشته باشند.
بینانه  واقع  غیر  و  یکسویه  با  همچنین  کنعانی 
دیگر  کانادا و  اقدام دولت  قطعنامه،  این  دانستن 
استفاده  سو  بارز  مصداق  که  قطعنامه  این  بانیان 
بشری  حقوق  متعالی  ارزش های  و  مفاهیم  از 
برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است را 
اعتبار  و  مشروعیت  فاقد  را  آن  و  کرده  محکوم 

دانست.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران نظام مبتنی 
همیشه  و  همواره  و  است  دینی  مردم ساالری  بر 
تعهدات  به  عمل  و  بشر  حقوق  ارتقای  امر  در 
است  آماده  و  بوده  جدی  کاماًل  خود  بین المللی 
جهت  در  خود  متعالی  اصول  اساس  بر  تا 
و  گفتگو  جهان  در  بشر  حقوق  جایگاه  ارتقا 
احترام  را در چارچوب  همکاری های سازنده ای 
از  دور  و  انصاف  و  عدالت  و  برابری  متقابل، 
اغراض سیاسی با تمامی ساز و کارهای مشروع 
و  تحکیم  به  عالقمند  کشورهای  با  المللی  بین 

حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

اسماعیل گرامی مقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی 
گفت: سکه قدرت دو رو دارد؛ همان طور که رفتار 
فروبنشاند،  را  بحران  است،  ممکن  حاکمیت  تند 
باعث  افزایش خشم مردم شود و  باعث  می تواند 

افزایش مشکالت شود.
وارد  روزها  گفت:ین  مقدم  گرامی  اسماعیل 
که  می شویم  اعتراضاتی  به  ورود  ماه  سومین 
نخستین بار در اثر اقدامی تند علیه مهسا امینی یکی 
صورت  به  و  شد  ایجاد  سرزمین  این  دختران  از 
مستمر تداوم داشته است. اعتراضاتی که بالفاصله 
آن  به  جامعه،  الیه های  سایر  شکل گیری،  از  پس 
پیوستند تا ایران آبستن رخدادهای متفاوتی شود. 
عدم  می دهد،  نشان  اما  اعتراضات،  مسیر  پیگیری 
پاسخگویی به مطالبات مردم طی سال ها به عنوان 
آتش زیر خاکستر، همواره وجود داشته، اما ماجرای 
این آتش  امینی در حکم جرقه ای است که  مهسا 

خفته را به سطح  کشاند.
هر چند رخ دادن این گونه رخدادهای اعتراضی 
نکردن  حل  اما  است،  طبیعی  حاکمیتی  هر  برای 
امری  دمیدن  اعتراضات  آتش  بر  و  معادالت  این 
غیرطبیعی و حتی غیرعقالنی است. به  طور کلی، 
این اعتراضات 3 قشر و الیه جامعه را تحت الشعاع 
اعتراضات دانش آموزی،  قرار داده است، نخست، 
دانشجویی، 3 الیه  اقشار  نهایتا  و  زنان  بعد گروه 
شکل  را  اخیر  رخدادهای  در  کنشگران  اصلی 
با  را  اخیر  رخدادهای  می توان  چند  هر  می دهند. 
عناوینی چون جنبش، انقالب و حتی شورش مورد 
اصلی  »اعتراض« وجه  معتقدم  داد،  قرار  شناسایی 

بحران اخیر را تشکیل می دهد.
بسیاری از اندیشمندان عصر جدید و عصر قدیم 
قبال  کنند.  تشریح  را  اعتراض  مفهوم  کرده  تالش 
اشاره کردم که براساس تئوری ابن خلدون، یکی از 
ریشه های اصلی بروز مشکالت، بحران بی اعتمادی 
قابل ردیابی است.  امروز هم  است که در جامعه 
اعتراضات امروز پس از عبور از برهه های گوناگون 
انتظار فروپاشی ذهنی رسیده است. در  به مرحله 
تئوری های سیاسی به حاکمان توصیه شده قبل از 
ذهنی،  فروپاشی  انتظار  مرحله  به  جامعه  رسیدن 
مطالبات مردم را پاسخ دهند و به درک مشترکی 

با جامعه برسند.
و  نکرد  توجه  بایدها  این  به  حاکمیتی  اگر  اما 
جامعه به مرحله انتظار فروپاشی ذهنی رسید چه 
باید جایگاه  از هر چیز  باید بکند؟ حاکمیت قبل 
خود را بشناسد تا بتواند خود را در اذهان عمومی 

ساختاری با صالبت و معقول نشان دهد. 
صالبت به این معنا که حاکمیت صبر و حوصله 

فراوان داشته باشد و سطح و جایگاه خود را بداند. 
حکومت  سالح  مهم ترین  چند  هر  بدانیم،  باید 
در  حاکمیت  ارکان  اما  است،  قدرت  از  استفاده 
استفاده از قدرت نباید دچار اشتباهات استراتژیک 
شوند. هرگونه تعجیل در استفاده از ابزار قدرت، 
باعث می شود تا این ابزار کارایی خود را از دست 
بدهد. در واقع شورش )و استفاده از زور حکومت( 
در برابر شورش )و اعتراض مردم( معنایی ندارد؛ 
حاکمیت نباید دست به رفتارهایی بزند که باعث 
تعمیق شدن بحران شود، اما سیستم چه بایدها و 

نبایدهایی را باید مورد توجه قرار دهد؟
بزند،  خشن  مقابله  به  دست  نباید  الف(   
دارند، می توانند  اینکه قدرت  دلیل  به  حاکمیت ها 
در  نباید  هرگز  اما  بزنند،  تند  اقدامات  به  دست 
تله فریبنده قدرت افتاد. سکه قدرت دو رو دارد؛ 
است،  ممکن  حاکمیت  تند  رفتار  که  همان طور 
بحران را فروبنشاند، می تواند باعث افزایش خشم 

مردم شود و باعث افزایش مشکالت شود.
ب( مساله بعدی ضرورت تن دادن به بخش هایی 
می تواند  حاکمیت  است.  معترضان  مطالبات  از 
بخش های اصلی مطالبات مردم و جامعه را محقق 
کند. در سال 91 خورشیدی و ۲011 میالدی بود 
که جنبش هزاره هندی ها با تن دادن دولت وقت 
مردم  کرد.  فروکش  مردم،  خواسته های  به  هند 
خواستار پایان دادن به مناسبات مفسده انگیز پلیس 
و دستگاه ها بودند، دولت این صدا را شنید، رهبر 
بود  بازنشسته  سرهنگ  یک  که  را  هزاره  جنبش 
آزاد کرد و پس از گفت وگو با معترضان توانست 
موضوع را مدیریت کند. نمونه دیگری در جنبش 
تی پارتی امریکا رخ داد که اوباما توانست با محقق 
کردن بخش هایی از مطالبات معترضان، بحران را 

مدیریت کند.
پیشنهاد  حاکمیت ها  به  تئوریسین ها  برخی  ج( 
را  مطالبات  نه  و  بزنند  زور دست  به  نه  می دهند 
پاسخ دهند، بلکه اعتراضات را در خأل رها کنند. 
گذشت  می شود  باعث  اعتراضات  کردن  رها 
رویکرد  این  کند.  فصل  و  حل  را  موضوع  زمان، 
عینه  به  مالزی  اعتراضی  حوادث  درخصوص  را 
مردم  با  نه  محمد  ماهاتیر  واقع،  در  دید.  می توان 
پاسخ  را  آنها  مطالبات  نه  و  می کند  تند  برخورد 
می دهد. در جنبش جلیقه زردهای فرانسه نیز همین 
فضا را می توان دید. دولت فرانسه نه امکان داشت 
تا حقوق ها را افزایش دهد و نه بنا داشت با مشت 

آهنین با معترضان برخورد کند. 
زمان،  گذشت  از  پس  تا  کرد  صبر  بنابراین 

موضوعات حل و فصل شوند. 

در این میان برخی تصور می کنند هر عقب نشینی 
به  پاسخ دهی  در  حاکمیت  سوی  از  انعطافی  و 
در  این  است.  شکست  معنای  به  مردم  مطالبات 
از  یکی  عقب نشینی،  و  انعطاف  که  است  حالی 
مهم ترین راهبردها برای ایجاد اقتدار است. به نظرم 
اگر حاکمیت ایران دست به انعطاف بزند و تالش 
قادر  کند،  را محقق  مطالبات مردم  از  کند بخشی 
خواهد بود آرامش را به کشور باز گرداند. اما این 

تصمیمات چه مواردی را باید شامل شود: 
معترضان،  آسیب دیدگان،  مردم،  از  دلجویی   )1
مهم ترین  از  یکی  و...  کشته شدگان  خانواده های 
راهبردها برای عبور از بحران است. احتماال حضور 
تیمی از سوی مقام رهبری به سیستان و بلوچستان 
شاید با درک این ضرورت ها صورت گرفته باشد.

۲( آزادی زندانیان و اعالم عفو عمومی راهکار 
دیگری است که حاکمیت با استفاده از آن می تواند 

پیام مثبتی به جامعه ارسال کند.
3( راهبرد بعدی، تحقق مطالباتی است که نسل 
خود  نظر  مورد  زندگی  سبک  تحقق  برای  جدید 
اسالمی  کشورهای  از  بسیاری  دارد.  نیاز  آنها  به 
چون ترکیه، مالزی، اندونزی، اردن و... با حجاب 
به گونه ای رفتار کرده اند که حجاب به امر درونی 

بدل شده است. 
حجاب  به  نسبت  ایرانی  جوانان  از  بسیاری 
اجباری حس مطلوبی ندارند و آن را امری سیاسی 
تصویب  بدون  می تواند  حاکمیت  می کنند.  تلقی 
قانون، زمینه پایان دادن به حجاب اجباری را فراهم 

سازد.
از  دیگر  یکی  هسته ای  پرونده  حل   )۴
تن  آن  به  باید  حاکمیت  که  است  ضرورت هایی 
برجام  احیای  با  که  گفتیم  و  نوشتیم  بارها  دهد. 
حل  را  کشور  مهم  مشکالت  از  بخشی  می توان 
کرد. تورم از این طریق مهار می شود، روند جذب 
به  ایران  می شود،  تسریع  خارجی  سرمایه گذاری 
بازار نفت باز می گردد و خزانه ایران از درآمدهای 

ارزی پر می شود.
در واقع از طریق برجام می توان امید را در جامعه 
بر  را  سایه شوم خود  ناامیدی،  امروز  داد.  تسری 
نسل های مختلف کشور انداخته است. جوانانی که 
نه می توانند امیدی به خانه دار شدن داشته باشند، 
برای  فرصتی  نه  و  دارند  ازدواج  برای  امکانی  نه 
راه اندازی یک کسب و کار مطلوب و مناسب و... 
حداقل به امید نیاز دارند تا بتوانند زیربنای ایده های 

خود را پایه ریزی کنند.
 این گزاره ها حداقل هایی است که حاکمیت برای 

عبور از بحران باید به آنها تن دهد.

افرادی از دستگاه اطالعاتی فرانسه 
و داعش دستگیر شدند

ایجاد  دنبال  به  دشمن  گفت:  وحیدی  احمد 
مردم  مختلف  قشر های  بین  گفتمانی  گسست 
است تا دولت را از خدمت مردم بازدارد. طبیعتا 
شدند  وارد  ماجرا  این  در  که  هستند  عناصری 
دو دسته هستند یکی افرادی که با صحبت قابل 
اصالح هستند و خیلی ها هم هستند که احساس 

ندامت می کنند.
وزیر کشور گفت: عناصری از دستگاه اطالعاتی 
در  داعش  با  رابطه  در  عناصری  و  فرانسه 
آشوب های اخیر دستگیر شدند که در اختیار قوه 
قضاییه هستند تا طبق قانون با آن ها برخورد شود.
هیأت  نشست  حاشیه  در  ه  وحیدی  احمد   
معرفی  درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت 
دست  در  گزینه هایی  گفت:  تهران  استاندار 
بررسی است و قطعًا با طی شدن مراحل بررسی 
دولت  هیات  به  تهران  استاندار  نهایی  گزینه 
استاندار  گزینه  بزودی  شود.  انتخاب  تا  معرفی 

تهران به هیات دولت معرفی خواهد شد.
وزیر کشور افزود: دشمن تالش کرد با ایجاد 
و  کشور  علمی  حرکت  کردن  متوقف  و  ناامنی 
مردم  کار های  و  کسب  برای  مزاحمت  ایجاد  با 
قوی  برخورد  با  که  کند  ایجاد  را  ناامنی  فضای 
به  نتوانست  امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاه های 
گسست  دنبال  به  دشمن  برسد.  خود  اهداف 
بازداشتن دولت  میان قشر های مردم و  گفتمانی 

از رسیدگی و خدمت به مردم است.
 وحیدی خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانانی 
جمهوری  نظام  فرزندان  هستند  کشور  در  که 
اسالمی هستند دشمن تالش کرد با ایجاد ناامنی 
ایجاد  و  کشور  علمی  حرکت  کردن  ومتوقف 
مزاحمت برای کسب و کار های مردم یک فضای 
با  بحمداهلل  که  کند  ایجاد  مردم  برای  را  ناامنی 
امنیتی  و  اطالعاتی  دستگاه های  قوی  برخورد 

نتوانست دشمن به اهداف خودش برسد.
گسست  ایجاد  دنبال  به  دشمن  افزود:  وی   
است  مردم  مختلف  قشر های  بین  گفتمانی 
طبیعتا  بازدارد.  مردم  خدمت  از  را  دولت  تا 
شدند  وارد  ماجرا  این  در  که  هستند  عناصری 
دو دسته هستند یکی افرادی که با صحبت قابل 
اصالح هستند و خیلی ها هم هستند که احساس 
سوالی  به  پاسخ  در  وحیدی  می کنند.  ندامت 
درباره اتباعی که در اتفاقات اخیر دستگیرشدند، 
داعشی  و  فرانسوی  شده  دستگیر  عناصر  گفت: 
اغتشاشات  در  هستند.  قضاییه  قوه  اختیار  در 
که  شدند  دستگیر  دیگر  ملیت های  از  افرادی 
از دستگاه  داشتند. عناصری  زیادی  نقش  برخی 
اطالعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش 
در آشوب های اخیر دستگیر شدند که در اختیار 
قوه قضاییه هستند تا طبق قانون با آن ها برخورد 

شود.

وجود ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام انباشت شده در کشور
تکمیل این میزان از طرح های نیمه تمام به جا 
و  می طلبد  را  توجهی  قابل  مبلغ  قبل،  از  مانده 
همه همت و تالش دولت تکمیل این طرح های 

نیمه تمام است.
همیاری  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
و شهرداری های کشور گفت: بیش از ۸0 هزار 
کشور وجود  در  انباشت شده  تمام  نیمه  پروژه 

دارد.
از  بازدید  حاشیه  نژادر  جمالی  مهدی 
خبرنگاران،  جمع  در  بروجرد  کارخانجات 
پروژه های  کشور  وزارت  در  کرد:  اظهار 
عمرانی دستگاه های اجرایی مختلف پیگیری  و 

بررسی می شود. آنها  فیزیکی  پیشرفت 
هفته  در  مختلفی  طرح های  کرد:  تصریح  وی 
نیز  فجر  دهه  ایام  در  و  شدند  افتتاح  دولت 
در  روستاها  و  شهرها  در  متعددی  طرح های 

به بهره برداری می رسند. سراسر کشور 
 معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: هم افزایی 
و همگرایی خوبی در راستای احیای طرح های 

راکد و نیمه تمام در لرستان بین مدیران محلی 
و ملی وجود دارد که این می تواند نوید بخش 

باشد. بیشتر  توسعه 
هزار   ۸0 از  بیش  کرد:  اضافه  جمالی نژاد   
انباشتی از طرح های متعدد  پرونده نیمه تمام که 

در 10 سال گذشته در کشور وجود دارد.
 وی بیان کرد: تکمیل این میزان از طرح های 
نیمه تمام به جا مانده از قبل، مبلغ قابل توجهی 
را می طلبد و همه همت و تالش دولت تکمیل 

این طرح های نیمه تمام است.
همانطوری که  کرد:  بیان  کشور  وزیر  معاون   
رئیس جمهور در سفرهای استانی بر تکمیل این 
برنامه ریزی  داشته اند  تاکید  نیمه تمام  طرح های 
بازه زمانی مشخص دنبال  برای تکمیل در یک 
تکمیل  شیرینی  داد:  ادامه  نژاد  جمالی  می شود. 
دولت  دید  از  من  برای  تمام  نیمه  پروژه های 
بسیار ارزشمند است و نهایت تالش در دولت 
در  و  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  سیزدهم 

مرحله بعدی شروع پروژه های جدید است.

دانشجو بیگانه نیست
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  نماینده 
و  منطقی صحبت  دانشجو  با  باید  اینکه  بیان  با 
منطقی جواب آنها را داد، گفت: دانشجو بیگانه 
اداره  آنها  را  مملکت  فردا  است  قرار  و  نیست 
کنند اما جواب او را نمی دهیم و به او برچسب 
و  کردن  هدایت  روش  که  درحالی  زنیم  می 
پیشگیری کردن بهتر از برخورد کردن و حذف 

کردن است.
دانشجویان و  پزشکیان در خصوص   مسعود 
ممانعت از ورود برخی از آنها به دانشگاه، گفت: 
نیستیم که  من خیلی در جریان همه دانشگاه ها 
دانشگاه های  در  اما  است  شکل  چه  به  روند 
رییس  با  می کنم،  تدریس  آن  در  که  پزشکی 
دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی و اعضای حراست 

اکثر  به  که  هستیم  در جریان  و  کردیم  صحبت 
تعلیقی  حکم  یا  و  ندادند  حکم  یا  دانشجویان 
دادند که اگر حرکت خود را تکرار کردند حکم 
قابل اجرا است؛ لذا تا آنجایی که از دانشگاه های 
پزشکی خبر دارم، دانشجویان هیچ مشکلی برای 

حضور در دانشگاه ندارند.
وی در ادامه افزود: دانشجو نباید از چارچوب 
های منطقی که باید از آن تبعیت کند، دور باشد. 
زیرا نمی توان در سیستمی، یک عده به رهبری 
بی احترامی کنند و پایه های انقالب را زیر سوال 
ببرند. بنابراین چارچوبی باید وجود داشته باشد 
که اگر این افراد قرار است اعتراضی کنند، این 

اعتراض در چارچوب قانون باشد.
 پزشکیان تصریح: اگر شاهد رفتارهای غلطی 
از برخی دانشجویان هستیم پس مقصر خود ما 
هستیم؛ فرهنگ را روحانیت به آنها اموزش داده 
است و ما به عنوان استاد با آنها ارتباط داشتیم 
می  رفتار  شکل  این  به  که  کردیم  چه  ما  پس 
اینکه مشکالت را علت یابی  کنند؟ ما به جای 
و برای حل انها اقدام کنیم، با معلول مبارزه می 
ما  رفتارهای  معلول  دانشجویان،  عملکرد  کنیم؛ 
است و باید در رفتار خودمان تجدید نظر و نوع 
برخوردمان را با دانشجویان و کسانی که حرفی 

برای گفتن دارند اصالح کنیم.
توان  با منطق می  را  اینکه منطق  بیان  با   وی 
جای  به  ما  گفت:  کردن،  تهدید  نه  داد  جواب 
اعتراض  که  منطقی جواب کسی  به طور  اینکه 
را  است  کارمند  یا  و  محصل  دانشجو،  و  دارد 
او می زنیم که مثال خالف  به  بدهیم، برچسبی 
من  زدی!.  حرف  شخص  فالن  یا  و  رهبری 
ممکن است خالف هر کسی حرف بزنم بنابراین 
اما  کنند؛  توجیه  را  ما  باید  متولیان  و  مسووالن 
این کار را نکردیم بنابراین کار به جایی رسیده 
به گردن رهبری  را  بسیاری، تقصیرها  است که 
زدند  حرفی  ایشان  اگر  که  درحالی  اندازند  می 

منطقی پشت آن بوده است.
با  باید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پزشکیان   
دانشجو منطقی صحبت و منطقی جواب آنها را 
است  قرار  و  نیست  بیگانه  دانشجو  چراکه  داد؛ 
فردا مملکت را آنها اداره کنند اما جواب او را 
نمی دهیم و به او برچسب می زنیم درحالی که 
از  بهتر  کردن  پیشگیری  و  کردن  هدایت  روش 

برخورد کردن و حذف کردن است.

واکنش بهادری جهرمی به 
عملیات تروریستی در ایذه

زمین  در  که  کسانی  گفت:  دولت  سخنگوی 
باید  کردند،  بازی  رسانه ای  تروریست های 
پاسخگوی عملکرد دنباله های آنان در خیابان های 

 ایذه و  اصفهان باشند.
کاربری  حساب  در  جهرمی  بهادری  علی   
خود در توییتر نوشت:» تروریست های رسانه ای، 
تجزیه طلب و آشوبگران سه ضلع پازل دشمن، 
با خیال خام تکه پاره کردن ایران و جلوگیری از 

پیشرفت آن هستند.
رسانه ای  تروریست های  زمین  در  که  کسانی 
بازی کردند، باید پاسخگوی عملکرد دنباله های 

آنان در خیابان های  ایذه و  اصفهان باشند.«
آخرین تبادل پیام ما با 
آمریکا در کمتر از ۷۲ 

ساعت گذشته بوده است
 وزیر امور خارجه گفت: ما به طور مستمر تبادل 
پیام با طرف آمریکایی داریم و آخرین تبادل پیام 

ما در کمتر از ۷۲ ساعت گذشته بوده است .
 حسین امیرعبداللهیان در حاشیه جلسه هیئت 
احیای  مذاکرات  از  اخبار  آخرین  درباره  دولت 
برجام، اظهار کرد: آمریکا ریاکارانه عمل می کنند. 
با طرف آمریکایی  پیام  تبادل  ما به طور مستمر 
تبادل می شود آخرین تبادل پیام ما در کمتر از ۷۲ 

ساعت گذشته بوده است . 
آمریکا از طریق برخی وزرای خارجه پیام داده 
و برای مذاکرات عجله دارند، اما ریاکارانه راب 
در  مذاکرات  می گوید  خود  مصاحبه  در  مالی 
اولویت ما نیست و اشاره می کند به تحریکاتی 
که می خواهند نسبت به کف خیابان و اغتشاش 

در ایران داشته باشند.

بر آتش اعتراضات دمیدن امری غیرطبیعی و غیرعقالنی است

شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند 3  مصوبه  نشست شماره  
10۲  شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به ساخت سوله 

ورزشی روستای ارغش آباد  از طریق مناقصه  اقدام نماید .
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 
ضمنًا در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 
با شماره تلفن ۶۵۲9۶۴۵0-0۲1 امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

*مبلغ اعتبار : 30/000/000/000 ریال
*آخرین مهلت تحویل مدارک:   1۴01/9/1۶

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

تجدید آکهی مناقصه
نوبت اول


