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*نسیبه پیرایش
با  ایران  در  مردمی  مسالمت آمیز  اعتراضات 
افزایش تعداد جان باختگان و به خصوص کشته 
شدن کیان پیرفلک پسربچه نه ساله ایذه ای اینک 
ابعاد جدیدی به خود گرفته است و اعترضات 
سوق                                                               خشونت  سوی  به  بیشتر  چه  هر  را 

می دهد. 
این  کیان روایت رسمی  با ماجرای  رابطه  در 
به  را  مردم  تروریست  موتورسوار  که دو  است 
رگبار بسته و چند نفر از جمله این کودک را به 
قتل رسانده اند. با این حال، مادر داغدار کیان در 
مراسم تدفین وی و در برابر هزاران نفر، گفت 
به گلوله  پلیس  نیروهای  آنها توسط  که ماشین 

بسته شده است.
که  »این  نوشت:  ایران  عصر  رابطه  این  در 
را  معصوم  طفل  آن  چند  هر  چیست،  واقعیت 
به دامان مادر برنمی گرداند ولی می تواند آغازی 
باشد برای اصالح اموری که نادیده گرفتن شان 
کشور را بدین حال و روز انداخته است. نکته 
مهم این است که نظام نباید حیثیت خود را به 
خطای چند مامور گره بزند. اگر همان روزی که 
ماموران  و  عذرخواهی  درگذشت،  امینی  مهسا 
دخیل در بازداشت او را تا مشخص شدن ابعاد 
ماحرا تعلیق می کردند،  ای بسا حوادث ناگوار 
بعدی رخ نمی داد. اینجاست که باید عقالنیت 
به خرج داد و مشخصًا از رئیس قوه قضائیه که 

اطالعاتی  و  قضایی  امور  عرصه  در  را  عمری 
سپری کرده است انتظار می رود مورد کیان را 
شخصًا، از مرکز و بدون اتکا به نیروهای رسمی 
به  را  نتیجه  و  پیگیری  و  بررسی  ایذه  و محلی 
طور کامل به مردم گزارش کند. در این ماجرا 
اگر خطای نیروهای پلیس ثابت شود و خاطیان 
متراکم  خشم  از  مهمی  بخش  شوند،  مجازات 
به  بود  خواهد  گامی  و  می شود  تخلیه  کنونی، 

سمت بازسازی اعتماد.« 
تشخیص  مجمع  عضو  عارف  محمدرضا 
به حادثه  اشاره  با  پیامی  در  نظام هم  مصلحت 
هشدار  ضمن  ایذه،  شهرهای  در  تروریستی 
می خواهد  که  مرموزی  جریان  تحرکات  به 
رفتارهای  سوی  و  سمت  به  را  مردم  مطالبات 
خشن سوق دهد، تاکید کرد: »رویکرد نهادهای 
محدودیت  ایجاد  جای  به  کشور  امنیت  مدافع 
از وقوع  پیشگیری  باید  برای گروه های مرجع، 

حوادث تروریستی باشد.«
اطالعات  روزنامه  در  هم  کدیور  جمیله 
نوشت: »خطری که امروز بیش از پیش تمامیت 
ایران را تهدید می کند، ورود کشور به چرخه 
گسترش  طریق  از  مسلحانه  عملیات  باطل 
و  قومی-مذهبی  شکاف های  تشدید  خشونت، 
و گروه  افراد  بر عقالنیت  هیجانی  غلبه فضای 
با  که  است  خیابان  در کف  آشوب طلب  های 
معاند  رسانه های  حمایت  و  تشویق  تشجیع، 

هم  که  فضایی  است.  بوده  همراه  زبان  فارسی 
امنیت روانی و هم امنیت فیزیکی هموطنان را 
هدف گرفته است. مطالعات مبین آن است که 
جهت گیری اعتراضات شهری- مدنی به سمت 
تحقق  در  معترضین  موفقیت  امکان  خشونت، 
امکان  و  می دهد  کاهش  را  هایشان  خواست 
با خواست  یا گروه هایی که  افراد  استفاده  سوء 
معترضین تعارض منافع دارند و به دلیل منافع 
ریل  از  اعتراضات  کردن  خارج  در صدد  خود 

مسالمت آمیز خود هستند، می افزاید.«
فضای  با  رابطه  در  که  است  این  سوال  اما 
خشونت  و  خشم  با  همراه  و  بحرانی  کنونی 
در  رئیسی  چند  هر  می کند؟  چه  دولت  کشور 
گفتگوی تلفنی با استاندار خوزستان، دستور داد 
برای  را  انتظامی  و  امنیتی  دستگاه های  اقدامات 
شناسایی و بازداشت عامالن و آمران واقعه تلخ 
ایذه در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری کند. اما 
انتقادها از سکوت دولت در برابر بحران ها بیش 
از پیش صدای منتقدان و حتی حامیان رئیسی را 

هم درآورده است. 
بحران های  نوشت:  این باره  در  رسول سلیمی 
در  ای  مسئله  آغاز،  در  که  رئیسی  خودساخته 
با  بعضا  و  بود  عمومی  سیاستگذاری  حوزه 
قرار  تضاد  در  نیز  رئیسی  انتخاباتی  شعارهای 
سیاست  فرهنگی،  مسائل  مرور  به  گرفت، 
مسئله ای  به  را  اجتماعی  و  اقتصادی  خارجی، 
»امنیتی« تبدیل کرد. مسائلی که مردم را در برابر 
دولت قرار داده و به دلیل غیبت دولت در حین 
اعتراضات  ماهیت  عمومی،  عرصه  در  بحران 
مردم را در ابعاد کارکردی متوجه کل حاکمیت 
غالب  را  رئیسی  سکوت  و  غیبت  این  کرد. 
آمیز  خشونت  رفتار  برابر  در  سکوت  به  مردم 
پلیس تهران در مواجهه با اعتراضات سراسری 
پرهزینه  خشونت های  کنند.  می  زد  گوش  هم 
به  نسبت  واکنشی  هیچ  رئیسی  دولت  که  ای 
تایید                             را  آن  سکوت،  با  یا  نمی دهد  نشان  آن 
آن  درباره  پیگیری  که  هایی  کند. خشونت  می 

ها هم اعالم نمی شود.
کنیم  می  مشاهده  هایی  موقعیت  چنین  در 
عرصه  در  دولت  حضور  فقدان  از  تندروها، 
عمومی سوء استفاده کرده و سیاستگذاری برای 
افزایش محدودیت ها را در جهت تشدید تقابل 
مردم با دولت، پیش می برند. سیاست هایی که 

عصبانیت مردم را به دنبال داشته است.«

شرایط فعلی نتیجه آمدن صفر کیلومتر ها است انتقادها از سکوت دولت در برابر بحران ها
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گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  یک 
امروز اگر مجلس بخواهد از تصمیم خود درباره 
ارز  آیا  دید  باید  بازگردد،  ترجیحی  ارز  حذف 
می خواهیم  چه  نداریم  ارز  وقتی  خیر،  یا  داریم 
از  برخی  این که  درباره  پزشکیان،  کنیم؟مسعود 
خواست  موارد  برخی  در  که  دارند  گالیه  این 
اهمیت  حائز  مسئوالن  برای  چندان  عمومی 
رئیس  انتخاب  مسئله  در  که  طوری  به  نیست؛ 
سازمان مناطق آزاد و یا تیم مذاکره کننده و امثال 
این تصمیمات مشاهده می کنیم افرادی را به کار 
می گیرند که چندان اعتقادی به جایگاه و مسندی 
دولت  به  تنها  گفت:  ندارند،  گرفته اند  قرار  که 
ربطی ندارد، این ها یک تیمی دارند. باالخره گفته 
بد  مدیریت شان هم  و  بد هستند  شده گذشته ها 
و  غیرانقالبی  یا  انقالبی  مذهبی،  بچه های  است، 
یا هر چیزی که می گویند همین بوده که در چنته 

داشتند و ارائه دادند.
قبول  که  را  ما  کرد:  تبریز خاطرنشان  نماینده  
حال  بیاورند.  را  کسی  ما  از  نمی آیند  و  ندارند 
آدم هایی  بد هستند، می آیند  این ها  هم می گویند 
را می آورند که تجربه کمتر، مهارت کمتر و علم 
کمتری دارند و نتیجه اش همین می شود که اتفاق 
افتاده است.به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام 
را حفظ کنند و از تجربه ای که پیشینیان داشتند، 
استفاده شود و با همکاری آن ها جلو بروند، آن ها 
و  می آورند  کیلومتر  صفر  و  می کنند  حذف  را 
ایجاد  مشکل  که  می آورند  پایین تر  کیلومتر  با  یا 

می شود.
بار   ۲ دارو  بحث  در  این که  درباره  پزشکیان 

به  اما  شده،  صحبت  مجلس  در  جدی  طور  به 
شاهد  باید  زمانی  چه  تا  است  نرسیده  نتیجه ای 
هم  بحث ها  این  کرد:  بیان  باشیم،  وضعیت  این 
در دولت و هم در مجلس فایده ای ندارد. مجلس 
تصمیم  ارز  درباره  داشت  خودش  که  زمانی 
بگیرد،  تصمیم  درست  می توانست  می گرفت، 
هنگامی که مجلس آمد و خواست ارز ترجیحی 
را کال حذف کند و مراعات نهاده های دامی، دارو 
و تجهیزات پزشکی را نکرد، نتیجه همین می شود 

که می بینیم.
به  نتایج  به  باتوجه  اینکه  درخصوص  وی 
دست آمده آیا مجلس نمی خواهد از این تصمیم 
بازگردد، گفت: بازگشتن هم به این برمی گردد که 
آن  داشتن  بعدی،  دارند؟ صحبت  ارز  این ها  آیا 
ارز است، وقتی ارز نداریم، می خواهیم چه کنیم؟

اعتراضات  با  مواجه  در  مهم  سواالت  از  یکی 
سراسری ۱۴۰۱ این است که آینده این اعتراضات 
که بعضا به خشونت هم کشیده شده، چه خواهد 
را  موضوع  این  جامعه شناس  واله  حسین  شد. 

بررسی کرده است.
گروه  استادیار  و  ایرانی  دیپلمات  واله  حسین   
اخیر  اعتراضات  بهشتی  شهید  دانشگاه  فلسفه 
داوری  »هیچ  می گوید:  او  است.  کرده  تحلیل  را 
و  اخیر  دوماهه  ناآرامی های  به  راجع  ارزشی 
به  تنها  بلکه  نمی کنم،  آن  در  درگیر  طرف های 
توصیف اجمالی منازعۀ جاری و رفتار اطراف آن 
و پیش بینی محتمل ترین آینده آن میپردازم. ساختار 
این پدیده، اسباب اصلی و چشم انداز آتی آن را 
توصیف  اجمال  به  کشف،  اطالعات  اساس  بر 
می کنم. سطحی از انتزاعی سازی در این موضوع 
اجتناب ناپذیر است، چنانکه برای داوری ارزشی 

نیز ضرورت دارد.
مردم ایران و وجه درون مرزی اعتراضات ۱۴۰۱ 
متمایز  وجه  سه  کشور  در  جاری  ناآرامی های 
در  المللی.  بین  و  برون مرزی  درون مرزی،  دارد؛ 
طی  انباشته  نارضایتی های  درون مرزی،  وجه 
به  عاطفی  شدید  محرک  یک  اثر  در  دهه ها، 
بروز می کند.  پراکنده  اما  اعتراض عمومی،  شکل 
اعتراض ها که در شعار های  انگاره های غالب در 
عاطفی  محرک  آن  به  واکنش  دارد،  جلوه  اصلی 

است، اما نشانگر یک تحول ریشه ای نیز هست.
نه  روسری  »نه  آزادی«،  زندگی  »زن  شعار های 
توسری«، »عدالت آزادی حجاب اختیاری« ضمن 
تجسد  را  مهسا  تراژدی  به  عاطفی  واکنش  اینکه 
می بخشد، مسألۀ زنان را در کانون اعتراض ها قرار 
می دهد و فقدان توازن بین تحول در هنجار های 
قطبی  نیز  و  عینی  حیات  در  تحوالت  و  رسمی 
را  فرهنگی  و  اجتماعی  تضاد های  پاره ای  شدگی 

انعکاس می دهد.
آزمون  برای  فرصتی  برون مرزی،  وجه  در 
دستورکار های سیاسی گروه هایی از ایرانیان که به 
خارج کشور و عمدتا به غرب مهاجرت کرده اند، 

پیدا شده است. 
وجه مشترک این دستورکار ها نفی نظام سیاسی 
نگاه  از  مهسا«  »پسا  دوران  است.  ایران  بر  حاکم 
این نیروها، فرصت طالیی برای تحولی است که 

دهه ها انتظارش را کشیده اند.
و  متخاصم  دولت های  بین المللی،  وجه  در 
دولت های ناراضی از سیاست خارجی ایران، در 
ضربه  برای  ابزاری  ترتیب،  به  اخیر  ناآرامی های 
زدن به قصد تضعیف تا اضمحالل ایران و اعمال 
سیاست،  تغییر  برای  ایران  حکومت  بر  فشار 

جستجو می کنند.
اسرائیل پیشتر سیاست هزار ضربه به ایران بجای 
یک ضربه بزرگ را اعالن کرده است. دولت های 
رفتار  قبال  در  بیشتری  بردباری  قبال  که  اروپایی 
ایران در سیاست خارجی پیشه می کردند، به سطح 

باالتری از برخورد گذر کرده اند.
ناآرامی های  رهاورد  از  حکومت  تنگنا های 

مهار  برای  مناسبی  ابزار  نظرآنان  به  جاری 
در موضوع  به خصوص  ایران  رفتار های خصمانه 
جنگ اوکراین در اختیار جبهه غرب قرار می دهد.
در میان سه وجه پیش گفته، وجه نخست اهمیت 
فراهم  را  دیگر  وجوه  اسباب  زیرا  دارد  بیشتری 
می آورد. در این زمینه باید گفت دو سوی منازعه 
کرده اند.  رفتار  تا عقالنی  احساسی  بیشتر  تاکنون 

فکت های زیر این ادعا را تأیید می کند.
پیامدهای اغتشاش نامیدن اعتراضات

استخدام  از  اعتراض ها  تفکیک  حکومت   -۱
مبنای رویکرد  را  برون مرزی  نیرو های  توسط  آن 
اولی  چارۀ  و  اداره  تسهیل،  لذا  نداده  قرار  خود 
کار  دستور  در  را  دومی  از  ممانعت  با  همزمان 
ندارد. با »اغتشاش« خواندن اعتراض ها و تمرکز 
به  می کند:  کار  دو  ناخواسته  آن،  ریشه کنی  بر 
سرایت  اعتراض  به  را  اغتشاش  قبح  آنکه  جای 
به جای  و  می کند  قبح زدایی  را  اغتشاش  دهد، 
به  دست کم  یا  برآورد  را  حق  بر  مطالبات  اینکه 
حول  جامعه  شدن  قطبی  به  بشناسد،  رسمیت 
می کند.  کمک  حکومت  مخالف/موافق  محور 
کشور،  خارج  به  اغتشاشگران  انتساب  سیاست 
موضوع  بال  را  ارزش  یک  مثابۀ  به  استقالل طلبی 

می سازد.
۲- گروه های پراکندۀ معترضان نقشۀ راهی برای 
دستیابی به اهدافی که متفرقا اعالم می کنند، تدوین 
و ارائه نکرده اند و نمی دانند چگونه می توان به آن 

اهداف رسید. 
با این حال، مرتبا بر دامنۀ مطالبات اعالن شده 
پیامد  که  می دهد  نشان  فرایند  این  می افزایند. 
ناکامی های جنبش را برآورد نکرده اند لذا سازوکار 
گویی  نکرده اند.  تامین  آنرا  بالندگی  و  پویایی 
رویکرد سنگ مفت گنجشک مفت را برگزیده اند.
از اینجا می توان حدس زد که فاصله ای معنادار 
بین ساختار معترضان در جنبشی که سر ندارد با 
سازمان هدایت آنان که می کوشد جای سر جنبش 

ظهور کند، وجود دارد.
از پرداخت هزینۀ الزم  ۳- هر دوسوی منازعه 
امتناع  خود  شدۀ  اعالم  حداکثری  هدف  برای 
اهداف حداکثری دست  از آن  الوصف  دارند مع 
برنمی دارند. این فرایند به طور طبیعی به استهالک 

آنان بیش از حد نیاز، منجر می شود.
۴- هر دو سوی منازعه رویکرد سنتی »از این 
برگزیده اند.  را  است«  فرج  ستون  آن  تا  ستون 
در  که  مشکلی  ریشه های  آوردن  نظر  در  بدون 
اهداف  بر  تاکید  به  تنها  برآمده اند،  آن  صدد حل 
بسنده می کنند گویی دستی از غیب برخواهد آمد 

و کاری خواهد کرد. 
دل بستن به تحوالتی که پیش خواهد آمد بدون 
تبیین نسبت عّلی آن ها به اهداف جنبش یا اهداف 
حکومت، نشان می دهد که هنوز نیروی پیش برنده 

هیجان است.
با در نظر گرفتن پارامتر های پیش گفته، دو حالت 
بدیل کلی و در هر حالت چند افق متصور است.

 یکم، فرآیند فعلی احساس محوری ادامه یابد. 
جای  تدریج  به  محوری  احساس  فرایند  دوم، 
یکم،  حالت  در  بدهد.  محاسبه گری  به  را  خود 

سه افق متصور است:
یا چند  بزرگ  محاسبه  اشتباه  اثر یک  در  اول، 
منازعه  سوی  دو  از  یکی  پیاپی،  محاسبه  اشتباه 

از پا درآید.
یک  خارجی،  نیروی  مؤثر  مداخلۀ  با  دوم،   

سوی منازعه حذف شود.
 سوم، منازعه بدون برتری یک طرف ادامه یابد 
تا همه نیروی دو طرف تمام شود و خرابه ای از 

ایران و ایرانی باقی بماند.
در حالت دوم، دو افق متصور است: ایرانیان به 
یک سازش بزرگ بر سر پیمانی مّلی دست یابند 
اجتماعی  گروه  و  فرهنگ  خرده  هیچ  آن  در  که 
و  شود  شناخته  رسمیت  به  تکثر  نشود،  حذف 

نظم ذیل حقوق همگان استقرار یابد.
دوم، یک چرخش ناگهانی در نقطه ای تصادفی، 
که  نیرویی  حذف  با  و  شود  تحول  آن  از  مانع 
مسؤل همۀ زشتی ها معرفی شود، صحِن سیاست 
واقعی قدرت  تغییر دهد، ولی ساختار  بظاهر  را 
را  جنبش  نیروی  طبعا  و  کند  حفظ  کماکان  را 

جذب کند.
دالیلی وجود دارد که دستیابی به یک سازش 
افق ها  دیگر  از  را محتمل تر  ملی  پیمان  و  بزرگ 

می نمایاند:
در  که  ایرانی  جمعی  ناخودآگاه  شعور   -۱
ایران  سقوط  از  گذشته  خطیر  بزنگاه های 
جلوگیری کرده، به احتمال بیشتر مانع از کلنگی 

شدن کشور خواهد شد.
اساسی تر  و  ژرف تر  معترضان  مطالبات   -۲
بردارند.  دست  آن  از  بتوانند  که  است  آن  از 
مالحظات و محظور های حکومت نیز جدی تر و 
اساسی تر از آن است که بتواند بخاطر هزینه ها، 

میدان منازعه را ترک کند.
مؤثر  مداخلۀ  احتمال  جهانی  قوای  توازن   -۳

نیرویی خارجی را تقریبا منتفی می سازد.
بعالوه شعور  ایران  در جامعه  واقعی  تکثر   -۴
ایرانیان اجازه غلبۀ نهایی یک  ناخودآگاه جمعی 

سوی منازعه را نمی دهد.
تغییر  به  فوق  عوامل  برایند  بیشتر،  احتمال  به 
صحنۀ منازعه در نقطه ای خواهد انجامید که دو 
طرف  حذف  به  قادر  کنند  حس  منازعه  سوی 

نیستند.  دیگر 
طرف  دو  نشینی  عقب  با  منازعه  صحنۀ  تغییر 
رقم  دیگر  طرف  برای  تحمل  قابل  مواضعی  به 
مشترک  مصالح  نقطه،  آن  در  خورد.  خواهد 

حیاتی طرف ها نقش اصلی را بازی می کند.
تنها عاملی که می تواند به تاخیر یا تخریب این 
روند کمک کند، چشمداشت به نیرویی ست که 
که  باشند  امیدوار  منازعه  طرف  دو  از  هرکدام 

بتوان از خارج از مرز ها به دست آورد. 
این امید دست کم رسیدن به نقطه آتش بس را 
به تعویق می اندازد و منازعه را طوالنی تر می کند

ارسال جداول بودجه به مجلس به صالح نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول 
به  را  اسالمی  شورای  مجلس  در  بودجه  الیحه 
امسال  بودجه  : جداول  گفت  و  ندانست  صالح 
و  شد  ابالغ  دولت  به  مردادماه  در  و  هنگام  دیر 
الیحه  این  ای  مرحله  دو  بررسی  جهت،  این  از 
در مجلس، یکپارچگی برنامه های دولت را دچار 

مشکل می کند.
گفت وگوی،  در  میرکاظمی  سیدمسعود 
مرحله ای  دو  بررسی  برای  مجلس  طرح  درباره 
بودجه های ساالنه کشور، گفت: وقتی قانونی در 
مجلس تصویب می شود، ملزم به اجرا هستیم و 
باید تبعیت کنیم.وی در ادامه نظر دولت را بر این 
دولت  تا  دهد  اجازه  مجلس  نخست  که  دانست 
مجلس  به  ساختار  اصالح  برای  را  خود  الیحه 

شورای اسالمی ارایه دهد.
میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون 
و  مشارکت  با  تا  کرد  درخواست  طرحی  در 
همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار 
را کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تالش 

می کنیم تا به نقطه نظر مشترک برسیم.
اما  برنامه و بودجه توضیح داد:  رئیس سازمان 
نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند 
بررسی الیحه بودجه به صورت دومرحله ای باشد 

که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول 
بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس 
را به صالح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول 
بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابالغ شد و از این جهت 
دچار  دولت  برنامه های  یکپارچگی  کردن  جمع 

مشکل می شود.
مجلس  که  کرد  امیدواری  اظهار  میرکاظمی 
در  آنچه  زیرا  باشد  داشته  را  الزم  مراعات 
دولت برای بودجه بسته می شود، دارای نظم و 
و  نگری  بخشی  دچار  نباید  و  است  یکپارچگی 

سلیقه های سیاسی و بخشی شود.
بودجه  الیحه  که  کرد  اعالم  پیش  چندی  وی 

۱۴۰۲ اول آذرماه به مجلس می رود.
با  اینکه  درباره  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
توجه به ابالغ افزایش حقوق کارمندان آیا بودجه 
پاسخ  است،  شده  تامین  پرداخت  برای  هم  آن 
مثبت داد و گفت که از همین ماه آبان، اصالحات 
همین  در  مهرماه  تفاوت  به  ما  و  می شود  انجام 

حقوق آبان پرداخت می شود.
قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و 
لشکری ۱۶ آبان در نامه ای از  محمدباقر قالیباف 
اهلل  آیت  سید  به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بالغ شد.

جریان مرموزی می خواهد 
مطالبات مردم را به سمت 
رفتارهای خشن سوق دهد

به  اشاره  با  پیامی  ایرانیان در  امید  بنیاد  رییس 
حادثه تروریستی در شهرهای ایذه و اصفهان و 
تسلیت به خانواده شهدای این حادثه تلخ، گفت 
که جریان مرموزی می خواهد مطالبات مردم را 

به سمت و سوی رفتارهای خشن سوق دهد.
 متن پیام محمد رضا عارف به شرح زیر است:
ایذه  شهرهای  در  تروریستی  حادثه  وقوع   «
از  جمعی  شهادت  به  منجر  که  اصفهان  و 
جریان  دارد  این  از  نشان  شد  هموطنانمان 
مرموزی می خواهد مطالبات مردم را که بعضا 
می  مطرح  اعتراضی  تجمعات  برخی  قالب  در 
رفتارهای  و  انحرافی  سوی  و  سمت  به  شود 

خشن سوق دهد.

به همین دلیل می طلبد مردم فهیم ایران بویژه 
خود  مطالبات  پیگیری  ضمن  عزیز  جوانان 
مرموز  جریان  این  برابر  در  را  خود  هوشیاری 
نگذارند  و  کنند  حفظ  آنها  ایذایی  تحرکات  و 

خشونت طلبان میدان دار شوند.
امیدوارم رویکرد نهادهای مدافع امنیت کشور 
مرجع  های  گروه  برای  محدویت  جای  به  هم 

پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ باشد.
حادثه  شهدای  خانواده  به  تسلیت  ضمن 
اصالت  با  و  نجیب  قوم  و  اخیر  تروریستی 
بختیاری و مردم فهیم اصفهان از درگاه خداوند 
عاجل  شفای  حادثه  این  مجروحان  برای  متعال 

مسالت دارم.«
اصالح امور کشور به 

آرامش و ثبات نیاز دارد
علی الریجانی گفت: خیرخواهی و آینده نگری 
برای  اصالح امور کشور به آرامش و ثبات نیاز 
دارد که امید است به عنایت الهی به زودی در 

کشورمان محقق شود.
علی الریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
برخی  در  روزها،  این  تاسف آور  » حوادث 
که  داد  نشان  دیگر  بار  به خصوص  ایذه  شهرها 
که  می دهند  رخ  شرایطی  در  جنایات  این گونه 
زمینه های بهم ریختگی امنیتی در کشور به وجود 

آید.
 جوانان عزیز توجه فرمایند که امروز اقداماتی 
هر  با  بگیرد،  کشور  از  را  آرامش  فضای  که 
سوءاستفاده  موجب  شود،  انجام  که  زمینه ای 
نصیب  آن  زیان  و  می گردد  بیگانگان  بغض آلود 

ایران و ایرانیان می شود.
امور  برای  اصالح  آینده نگری  و   خیرخواهی 
کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد. امید است به 
عنایت الهی به زودی در کشورمان محقق گردد.

رهبر  به  را  عزیزان  این  شهادت   این جانب 
محترم  خانواده  و  استوار  ملت  و  انقالب  معظم 
آنان تسلیت عرض می کنم و الزم است مسئولین 
اقدامات  جنایات،  این  با  برخورد  در  ذی ربط 

سنجیده و به موقعی داشته باشند.«

 از تهدیدها 
هراسی نداریم

جعفر  محمد
کرد:  تاکید  منتظری 
ضدانسانی  اقدامات 
نخواهد  بی پاسخ 
دستگاه  و  ماند 
راستای  در  قضایی 
عوامل  مجازات 
عمل  وظیفه خود  به  انشااهلل  جنایت هایی  چنین 

خواهد کرد.
از  کشور  کل  دادستان  منتظری،  محمدجعفر 
اخیر  اغتشاشات  نگهداری دستگیرشدگان  محل 
در مشهد بازدید کرد.  او در حاشیه این بازدید 
اما  میدان شده  وارد  توان  تمام  با  گفت: دشمن 
تهدیدها  از  و  می شناسیم  را  آنان  ترفندهای 
عیار  تمام  جنگ  یک  شاهد  نداریم.  هراسی 
آنها همواره  اما  ایران هستیم  مردم  علیه  ترکیبی 
از استقامت و پایمردی این ملت بزرگ شکست 

خورده اند و این بار نیز مایوس خواهند شد.
این  برای  دشمن  گفت:  کشور  کل  دادستان 
آشوبها از مدت ها قبل برنامه ریزی و تقسیم کار 
کرده بود اما آحاد ملت فهیم و با بصیرت ایران 
مطلب  همین  و  کردند  آنها جدا  از  را  راه خود 

دشمن را درمانده و عصبانی کرده است.
رهبری  که  همانگونه  کرد:  خاطرنشان  وی 
معظم فرمودند اینگونه اقدامات ضد انسانی بی 
پاسخ نخواهد ماند و دستگاه قضایی در راستای 
به  انشااهلل  جنایت هایی  چنین  عوامل  مجازات 

وظیفه خود عمل خواهد کرد.

آینده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ چیست؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: آن کسانی 
که جنایت ایذه را رقم زده اند از مردم نیستند و 
انجام  دشمنان  برنامه ریزی  با  را  اقدامات  این 

داده اند.
شورای  حقوقدان  عضو  کدخدایی  عباسعلی   
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و  نگهبان 
در  لبنان  المیادین  تلویزیونی  شبکه  با  گفتگو  در 
ایران  در  اخیر  ناآرامی های  و  اتفاقات  خصوص 
دشمنان  که  دیدند  جهانیان  همه  داشت:  اظهار 
جمهوری اسالمی ایران در روزهای گذشته کاری 
از پیش نبردند و اگر گاهی اوقات کارهای ایذایی 
قابل  هیچ وجه  به  مردم  از سوی  می دهد،  انجام 

قبول نیست.
وی افزود: مردم خودشان ۴۳ سال پیش، نظام 
جمهوری اسالمی ایران را برای استقالل، آزادی 
و کرامت انسانی ایجاد کردند و به اقدامات دشمن 

توجهی ندارند.
به  خارجی  دشمنان  عناد  دلیل  کدخدایی 
توسط  آن ها  دست  قطع  را  استکبار  خصوص 
دانست  ایران  در  منافع شان  از  اسالمی  جمهوری 
و گفت: دشمنان هیچ گاه از کینه توزی علیه نظام 
ما  برنداشته اند.  دست  ایران  اسالمی  جمهوری 
جنایت های منافقین علیه مسلمانان و مردم کوچه 
یاد  از  همچنین  نمی کنیم.  فراموش  را  بازار  و 
نمی بریم که صدام هشت سال جنگ را بر ملت 
ایران تحمیل کرد و همه کشورهای غربی و غالب 

کشورهای منطقه از او حمایت کردند.
وی تصریح کرد:، اما مردم ایران ایستادند و با 
به  خوبی  پیشرفت های  توانستند  مقاومت  شعار 
دست بیاورند.این عضو حقوقدان شورای نگهبان 
با بیان اینکه آمریکا از پیشرفت های نظام جمهوری 
آمریکا  ایران عصبانی است، عنوان کرد:  اسالمی 
ایران  مردم  علیه  که  زیادی  تحریم های  علی رغم 
وضع کرده، نتوانسته اهداف خودش را پیش ببرد. 
است.  اضمحالل  به  رو  آمریکایی  یکجانبه گرایی 
مردم نه تنها در ایران بلکه در منطقه اعتمادی به 
ندارند. کدخدایی تصریح  آمریکا و هم پیمانانش 
کرد: آمریکایی ها درصدد ایجاد آزار و اذیت برای 
روز  در  خوشبختانه  اما  هستند،  ما  خوب  مردم 
گذشته و در روزهای قبل مردم با آن ها و کسانی 

به  اغتشاش و آسیب رساندن  ایجاد  دنبال  به  که 
اموال مردم بودند، همراهی نکردند.

اعتراضاتی  گروه هایی  که  کرد  تاکید  البته  وی 
دارند و اعتراض در جمهوری اسالمی ایران امری 
اساسی  قانون  در  موضوع  این  است.  شده  قبول 
افرادی  مکرر  به صورت  و  است  پیش بینی شده 
مجامع  در  داشتند  اعتراضی  اگر  که  دیدیم  را 

خودشان به صورت مسالمت آمیز بیان کردند.
اضافه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
حساب  ما  فرمودند  رهبری  که  همانطور  کرد: 
کسانی را که اعتراض دارند از کسانی که به دنبال 
می دانیم  جدا  هستند،  اغتشاش  و  ناامنی  ایجاد 
برخی  اخیر  اغتشاشات  در  می گذاریم.  فرق  و 
بیشتر  داشتند.  دخالت هایی  نحوی  به  دولت ها  از 
غربی  مقامات کشورهای  از سوی  دخالت ها  این 
افرادی که  از  بود. آن ها  به خصوص آمریکایی ها 
دعوت به خشونت و اغتشاش می کردند، حمایت 

و با آن ها نیز مالقات کردند.
وی با طرح این سوال که اگر در فرانسه نسبت 
و  بگیرد  صورت  اقداماتی  نظام  جمهوریت  به 
آیا  بزنند،  کارهای خشونت آمیز  به  دست  عده ای 
بیان  رئیس جمهور آن کشور تحمل خواهد کرد؟ 
داشت: در آمریکا نیز اینگونه است. آن ها وضعیتی 
را که نظام شان را به خطر بیندازد، تحمل نخواهند 

کرد.

با برنامه ریزی دشمنان صورت گرفت جنایت ایذه 


