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تازه های مطبوعات
••صبح نــو  -ب ـهشــدت نــیــازمــنــد یــک نهضت
گفتوگوی اقناعی بــرای رفــع سوءتفاهمها
و شنیدن یکدیگر هستیم .بــا غلبه بــر موانع
ایــن نهضت که مـــواردی مانند رادیکالیسم،
مطلقانگاری و عدم رواداری اســت ،میتوان
رفتهرفته فرهنگ جدیدی را در مقابل ادبیات
شکاف نسلی و فرهنگی بسط داد .رویکردی
که همواره موردتاکید حضرت آقا بوده و حکمت
عملی آن توسط حاج قاسم عزیز مشاهده شد.
••ایران  -به نظر میرسد کارنامه هشت ساله
اجرایی و مدیریتی روحانی چنان بر نفس تجربه
حضور هشت ساله در مسند ریاست جمهوری
سایه انداخته است که نتواند صالحیت حضور
در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد.
به ویژه این اتفاق درصورتی افتاده است که حسن
روحانی تا پیش از رسیدن به صندلی پاستور،
یکی از اعضای ادوار مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده است.
••کیهان  -همه میدانیم توطئه خارجی بدون
تکیه بــه پایگاه داخــلــی بــه نتیجه نمیرسد.
ادعاهای ضددینی و ضدانقالبی محافلی نظیر
بیبیسی و ...بــدون بهر هگیری از پشتیبانی
نظری چهرههایی در داخل ایران مدلل و موجه
نیست...کشور نمیتواند ایــن موضوع را در
حالی که باطن این حوادث ،درگیری میان مردم
و قربانی شدن عد های است ،رها کند .چرا که
رها کردن آن میتواند به تکرار جرم و حوادث
منجر شود .نظام نمیتواند در مقابل کسانی که
زمینهساز درگیری هستند و باعث ریخته شدن
خون افراد بیگناه میشوند ،سکوت کند.
••اطــاعــات -وقتی تجربه کــارایــی نداشتن
روشهایی مانند گشت ارشاد را داریم چرا اصرار
بر استمرار آن داریم و در صدد اصالح این روش بر
نمیآییم؟کمی اندیشه کنیم که چنین اقداماتی،
بیشتر به نفع گرایش جامعه به حجاب و پوشش
مناسب بوده و هست یا به ضرر آن؟ حداقل برای
احترام به حجاب و بانوان محجبهمان بیشتر در
اینباره بیندیشیم.
••همشهری -اعتراضاتی که از مبدا با جنگ
خیابانی آغاز شده است یک ثمره بسیار کلیدی
داشته و دارد و این است که دوقطبی توهمی
بیحجاب-باحجاب را به دوقطبی حقیقی
مردم-ضدانقالب تبدیل میکند.

انعکاس
••عصرایران مدعی شد :بسیاری از کاربران
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در زمان
مراجعه به سایت این وزارتخانه با پیام «کاربر
گرامی ،با عرض پــوزش ،سایت به دلیل انجام
عملیات به روزرسانی برای ساعاتی در دسترس
نــمـیبــاشــد».مــواجــه مــی شــونــد .ایــن موضوع
گمانههایی بر هک ایــن سایت به وجــود آورده
است ،موضوعی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود و
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از دسترس
خارج شده و مدتی فعال نبود.
••قرن نو نوشت  :عطریانفر با اشــاره به حضور
دوبــاره احمدینژاد در مجمع تشخیص گفت:
اگــر احــمــدی ن ــژاد حــذف شــود تبدیل بــه یک
ساختارشکن می شود و رفتارهای او بدتر خواهد
شد و این برای کسی که دو دوره رئیس جمهور
بوده است ،برای مصلحت ملی درست نبوده و
باید کنترل شود .بنابراین ،اگر بخواهم به حذف
نام ایشان خوشبین باشم ،بیشتر داللت بر این
دارد که با نوع تدبیری که رهبری به کار بردند،
آقای احمدی نژاد نوعی مراعاتهایی را در حق
نظامداشتهباشدوبهاعتبارآنکهنامشدرمجمع
تشخیص هست ،از رفتارهایی که در گذشته
داشته ،دست بکشد و کنترل شدهتر در عرصه
سیاسی حضور یابد.
••امــتــداد مــدعــی شــد :دانــشــگــاه تــهــران به
دانشجویان اعالم کرده که کالسهای حضوری
از هفته سوم مهرماه آغاز میشود و کالسها در
دو هفته ابتدایی مهر مجازی اســت! در همین
زمینه محمد میرایی ،مدیر کل خدمات آموزشی
دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا ،با بیان این
که تاکنون هیچ تغییری در برنامه آموزشی این
دانشگاه صورت نگرفته است ،تصریح کرد :اگر
تغییریدربرنامههایایندانشگاهصورتبگیرد،
رسما اعالم میشود.
•• دیده بان ایران نوشت:عزت ا ...یوسفیان مال
نماینده ادوار مجلس گفت «:به نظر میرسد که
غربیهافعالنمیخواهندواردمذاکراتتازهدرباره
برنامههستهایایرانشوندزیراشرایطبرایآنها
مساعد نیست .ممکن است مالقاتهایی میان
طرفهاانجامشوداماموضوعبرجامبهطورجدی
مطرح نمیشود .غربیها فعال میخواهند با همه
توان خود ایــران را در افکار عمومی بینالمللی
تضعیف کنند تا در شرایط دلخواه خود بار دیگر
بحثمذاکراتراادامهدهند».

رئیسی:پایحقوقملتایستادهایم

رئیسجمهوردرهفتادوهفتمیننشستمجمععمومیسازمانمللبانشاندادنتصویر
شهیدسلیمانیگفت:رسیدگیقضاییبهجنایتترامپراازطریقیکدادگاهعادالنه،
دنبالخواهیمکرد
کامیار-رئیس جمهور با اشــاره به ایستادگی
کشورمان در مقابل سیاستهای زورگویانه و
مداخلهجویانه آمریکا و ناکام کردن تغییر نقشه
کشورهای منطقه به فرماندهی ســردار شهید
سپهبد سلیمانی تاکید کرد :رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا را
از طریق یک دادگــاه عادالنه پیگیری می کنیم.
به گزارش ایرنا ،آیتا ...سید ابراهیم رئیسی در
هفتاد و هفتمین اجالس ساالنه مجمع عمومی
سازمانمللمتحددرحالیکههیئتدیپلماتیک
آمریکادرجلسهحضورداشت،مصادیقمتعددی
از بیعدالتی و استانداردهای دوگانه آمریکا را در
قبال مسائلی همچون تروریسم و حقوق بشر در
نقاط مختلف جهان از جمله در مواجهه با ایران
برشمرد و با تبیین سرفصلهای نقش برجسته
و پیشرو جمهوری اسالمی ایران در ایستادگی
مقابل سیاستهای زورگویانه و مداخلهجویانه از
جملهمهارتروریسمدستسازآمریکاوناکامکردن
تغییرنقشهکشورهایمنطقهبهفرماندهیسردار
شهید سپهبد سلیمانی تأکید کرد:ما از جهانی
شدنعدالتحمایتمیکنیمزیراعدالتوحدت
آفرین و ظلم جنگ افروز است.آیت ا ...رئیسی

خاطرنشان کــرد :انباشت بی عدالتی موجب
حرکاتمردممیشودچهدربسیاریازحرکتها
به بلوغ انقالب نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها
از مسیر اصلی خود منحرف شده اند اما موفقیت
برخی انقالب ها مانند ایــران در تــداوم ماهیت
انقالب اسالمی خود امید به برقراری عدالت را
در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.
رئیسجمهورباتاکیدبراینکهماقائلبهسرنوشت
مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن
عدالت حمایت می کنیم ،اظهار کرد :کشوری
که مدعی عدالت اما حامی تروریستها باشد،
باید از بشریت ،آزادی و عدالت شرم کند؛ باالتر
از حقوق بشر ،حقوق ملتهاست که به راحتی
توسط قدرتهای بزرگ پایمال میشود .آن چه
ما میخواهیم حقوق ملت ایــران است و رابطه
مبتنی بر ظلم را برنمیتابیم .ما پای حقوق ملت
خودایستادهایم.آیتا...رئیسیبااشارهبهاینکه
قهرمانجنگعلیهتروریسمونابودکنندهداعش
کسیجزسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانینبود
کهدرراهآزادیملتهایمنطقهبهشهادترسید
و رئیس جمهور سابق آمریکا سند این جنایت را
به اسم خود زد ،تصریح کرد :رسیدگی عادالنه
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به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن
اعترافکرده،خدمتبهانسانیتاستتاازاینپس
ظلم زبون شود و عدالت ،سربلند باشد .ما اجرای
عدالتومحاکمهآمرومباشرشهادتسپهبدقاسم
سلیمانیراازطریقیکدادگاهعادالنهتاحصول
نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.رئیسجمهور
همچنینباتأکیدبرناتوانیتحریمهادربازداشتن
ایــران پیشرفته و مستقل و اذعــان رسمی دولت
آمریکا به شکست مفتضحانه فشار حداکثری
علیهایران،بهمسئلهعهدشکنیآمریکادرموضوع
توافقهستهایاشارهکردوباتبیینمنطقروشن
جمهوری اسالمی در اخذ تضمینهای پایدار
برایاستفادهازمنافعاقتصادی،دربخشپایانی
سخنان خود ضمن ی ــادآوری چالش انــرژی در
جهان کنونی از طرح جمهوری اسالمی ایران
برای تضمین عادالنه امنیت انرژی در جهان خبر
داد.سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی
سازمان ملل بازتاب گسترده ای در رسانه های
خارجی داشــت  .آسوشیتدپرس در گزارشی
نوشت :رئیسجمهوری ایران معتقد است آمریکا
توافق هسته ای ایــران با قــدرت های جهانی را
لگدمال کرده است.خبرگزاری آسوشیتدپرس
همچنین تاکید رئیسجمهوری ایران بر روابط
گسترده با همه همسایگان را در اخبار خود
برجسته کرد و نوشت :منظور رئیسجمهوری
ایران از همه همسایگان به طور خاص ،عربستان
سعودی است.همچنین خبرگزاری رویترز
نوشت :ایران بر ارائه تضمین از سوی آمریکا برای
احیای برجام تاکید کرد تا مانع از خروج دوباره
واشنگتن از توافق احتمالی شود.تارنمای شبکه
خبری فرانس  ۲۴با اشاره به این که سخنرانی
رئیسی یکی از سخنرانی هایی بود که بسیاری
در انتظار آن بودند نوشت :ابراهیم رئیسی به
سازمان ملل گفت که ایران به دنبال دستیابی به
سالحهست هاینیست.ازسویدیگر،درحالیکه
طی چند روز گذشته ،منافقین و گروه های معاند
تالشکردهبودندبافراخوانگستردهبهنیروهای
خود در مسیر سازمان ملل تا هتل محل اقامت
رئیسی ،اقدام به تجمع علیه جمهوری اسالمی
کنند اما وی پس از سخنرانی در صحن سازمان
ملل تمامی مسیر مذکور را به صورت پیاده طی
کرد و تنها تعدادی انگشت شمار از این گروهها
در مسیر حاضر شدند.
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▪  پرچمتهمیشهباالستحاجقاسم

اما باال بردن عکس حاج قاسم سلیمانی توسط
رئیسجمهور در سازمان ملل با واکنش های
کاربران در فضای مجازی روبه رو شد.کاربری
نوشت:دم شما گرم آقای رئیسی! کاربر دیگری
نوشت:پرچمتهمیشهباالستحاجقاسم.یکی
دیگر از کاربران نوشت:انتقام از آمران و عامالن
ترور ســردار سلیمانی به جای خود محفوظ؛اما
بهترازایننمیشدسیلیبرصورترژیممستکبر
و ریاکاری نواخت که «فرمانده مبارزه با تروریسم
در قلب خاورمیانه» را بزدالنه در فرودگاه بغداد
ترورکرد.آمریکادوبارهبیحیثیتشدواینننگ،
تا ابد بر پیشانی زمــامــداران کاخ سفید خواهد
ماند.جالب این جاست که احمد الموسوی عضو
فراکسیون الصادقون پارلمان عراق در صفحه
توئیتر خود نوشت :رئیس جمهوری ایران تصویر
شهید سلیمانی را در سازمان ملل متحد باالبرد.
ویافزود:آیامصطفیالکاظمینخستوزیرعراق
نیزهمینکارراخواهدکردوتصویرشهیدعراقی
ابومهدی المهندس را باال خواهد برد؟ یا این که
تسلیمپذیرینظریدیگردارد؟
یکی دیگر از کاربران نوشت:امروز عکس سردار
عزیز درست در قلب آمریکا که فرمان به شهادت
رساندن او را صادر کردند ،بر بلندای دستان
رئیسی همچون پرچم اقتدار و عزت میدرخشد
و با تمام قــدرت میگوید که عامالن تــرور را
مجازات خواهیم کرد .سالم بر ســردار شهید
 ...ادمین کانال اخبار سوریه نیز نوشت:ابتدا
با سفر رئیسجمهور به نیویورک مخالف بودم
و میگفتم نیاز به رفتن نیست اما حاال نظرم
عوض شد .باال بردن تصویر رستم ایرانشهر در
سازمان ملل و درخواست برای محاکمه عامالن
و بانیان ترور او به ویژه رئیس جمهور سابق آمریکا
بدون شک برای آمریکا خیلی خیلی گران تمام
خواهد شد .آمریکاییها یک عمر در گوشه و کنار
جهان جنایت کردند ،کشتند و اشغال کردند
و کسی به آنها هیچ نگفت اما نفرین ایرانیها
چیزی نیست که نخواهد دامن آنها را رها کند.
سخنان سیدابراهیم رئیسی در مجمع عمومی
سازمان ملل قوی ،قابل توجه و از منظر راهبردی
تعیین کننده بود .این اقدام رئیس جمهور بیش
از غربیها ،صهیونیستها را دچــار هــراس و
وحشت خواهد کرد.

اوج گیری زمزمه ها درباره اصالح گشت ارشاد
پسازبهارستان،ستادامربهمعروفنیزازضرورتتغییرشیوهگشتارشادسخن
گفت.اسماعیلیوزیرارشادهمازتدوینطرحجدیدیدرشورایعالیانقالبفرهنگی
خبرداد.همزمانگزارشکمیتهحقیقتیابمجلساعالمکردهیچگونهآثارضربو
شتمدربارهمهساامینیوجودندارد
گــروه سیاسی  -در گذشت تلخ مهسا امینی
همچنان سر خط خبرهاست و تیتر یک رسانه
ها به این حادثه غمبار اختصاص یافته است .در
آخرین خبر اما معاون امنیتی انتظامی وزارت
کشور جزئیات جدیدی را درباره پرونده مرحومه
مهساامینیمنتشروتاکیدکردکهظرفدوهفته
آینده نتیجه پرونده مهسا امینی روشن خواهد
شد .میر احمدی در گفتوگوی تلفنی زنده روز
گذشته خود با شبکه خبر اظهار کرد« :از کلیه
دستگاه های مستقیم و غیرمستقیم دخیل در
پروندهمرحومهامینیدرخواستاسنادمدارکو
فیلمکردیموکلیهدوربینهایشهرینیزبازبینی
میشود».میراحمدی گفت« :مجزای از دستگاه
هایمسئول،تحقیقاتخودراآغازوصحنهاتفاق
مربوطبهمرحومهمهساامینیرابازسازیودرکنار
آنیککمیتهتخصصیپزشکیمتشکلازرئیس
کمیسیونبهداشتمجلس،ریاستسازماننظام
پزشکی،نمایندهانجمنهایجراحی،رادیولوژی
وقلبایرانایجادکردیم ».معاونامنیتیانتظامی
وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود
تصریح کرد  «:فارغ از جنگ های روانی ،رسانه
ایوفضایاحساسی،منتظرپاسخسازماننظام
پزشکیوپزشکیقانونیهستیمکهاز 10روزتادو
هفتهزمانبراست».
▪گزارشکمیتهحقیقتیاب

ازبهارستاننیزخبرمیرسدکمیتهویژهدرحال
نهایی کردن گــزارش خود و سپس ارائــه آن به
صحنعلنیاست.درهمینراستامحمدصالح

جوکار رئیس کمیسیون امــور داخلی کشور و
شوراهای مجلس که این روزها از طرف رئیس
مجلس پیگیری پرونده مرحومه امینی را در
دستور کار خود دارد ،با اشاره به آخرین وضعیت
رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت «:در این
کمیته ویژه در راستای بررسی حادثه تلخ فوت
خانم امینی گــزارش هایی را از دستگاههای
مختلف از جمله عوامل انتظامی ،فرماندهان
انتظامی ،پزشک قانونی ،اورژانــس و سوابق
پزشکی از بیمارستان دریافت کردیم ،تقریبا
اسنادمادراینزمینهکاملاست؛نکتهباقیمانده
نتیجه کامل و رسمی پزشکی قانونی است ».به
گزارشخانهملت،رئیسکمیسیونامورداخلی
کشوروشوراهایمجلس یادآورشد«:درجلسات
مختلفاینکمیتهمتخصصانومسئوالنپزشکی
قانونی به صراحت اعــام کردند که در معاینه
ظاهری و اولیه از پیکر ایشان هیچ گونه آثار ضرب
و شتم که تروما به دنبال داشته باشد و شکستگی
اعضای بدن وجود ندارد و فیلم صوتی و تصویری
آن نیز موجود است ».وی تصریح کرد   «:پزشکی
قانونی نظر نهایی خود را منوط به آزمایش سم
شناسی ،نــوع داروهــایــی کــه متوفی مصرف
میکرده و پاتولوژی اعضای نمونه برداری شده
از متوفی ،اعالم خواهد کرد .پس از اعالم نتیجه
رسمی و کتبی پزشکی قانونی و بعد از بررسی
آناتومیوسمشناسی،کمیتهویژهگزارشخودرا
براساسمستنداتمکتوببهصحنارائهخواهد
کرد».گفتنیاستکهبهارستانعالوهبرپیگیری
کم و کیف ماجرای در گذشت مرحومه امینی ،به

تداومدیدارهایهستهایدرنیویورک
زاهدی–سهروزازحضوررئیسجمهورکشورمان
در مجمع عمومی سازمان ملل می گذرد و مهم
ترین برنامه وی که سخنرانی در مجمع عمومی
بود،عصرروزگذشتهبرگزارشد.بااینحالبخش
زیــادی از این سفر به دیدارهای دوجانبه میان
ابراهیمرئیسیوهمتایانخودازکشورهایدیگر
اختصاص داشت و به نوعی شاهد یک ترافیک
دیپلماتیکحولهیئتایرانیحاضردرنیویورک
بودیم.دیدارهاینوبتظهردیروزباحضورشهباز

شریف نخستوزیر پاکستان در هتل محل اقامت
رئیسی آغاز شد که در آن هر دو طرف بر افزایش
دیدارها و رایزنیهای مقامات دو کشور و تاثیر
سازند هآنبرگسترشهمکاریهاوارتقایسطح
روابــط میان ایــران و پاکستان تاکید کردند .در
ادامــه دیــدارهــا ،لوئیس آرســه رئیسجمهوری
بولیوی هم در مالقات خود با رئیسی خواستار
تــداوم و تعمیق همکاریها شد ،دیدگاهی که
از سوی رئیسجمهوری ای ــران با این جمالت

بررسی ابعاد پرونده مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

دنبالتغییرواصالحشیوهگشتارشادنیزهست.
▪اظهارنظراولیهپزشکیقانونی

مدیرکلپزشکیقانونیاستانتهراننیزدراظهار
نظر اولیه در باره فوت مهسا امینی گفت:وی در
سال  ۱۳۸۶در یکی از بیمارستانهای تهران
جراحی مغز داشته است.هیچگونه آثــاری از
ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی
دراطرافچشمهاوشکستگیدرقاعدهجمجمه
مشاهده نشده است.در کالبد گشایی تنه و شکم
نیزهیچگونهآثاریازخونریزی،لهشدگی یاپاره
شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده
اســت.آنچــه نیازمند زمــان اســت ،تعیین علت
فوت متوفی است که پس از مشخص شدن نتایج
آزمایش های نمونههای برداشته شده و تجمیع
آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق
پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش
رسمی سازمان پزشکی قانونی ارائــه خواهد
شد.همچنین خبرهایی از ستاد امر به معروف و
نهیازمنکربهگوشمیرسدکهآنهانیزهمانند
اهالیخانهملتبهمدلفعلیگشتارشادانتقاد
دارندوبهدنبالاصالحشیوهموجودگشتارشاد
هستند .در همین زمینه و به گزارش خبر آنالین
سید علی خان محمدی ،سخنگوی ستاد امر به
معروف و نهی از منکر کشور در گفت و گوی اخیر
خودباتاکیدبراینکهبافعالیتگشتهایارشاد
مورد تاکید قرار گرفت :وزیر امور خارجه ایران
موظفاستکمیسیونمشترکهمکاریهایدو
کشوررافعالکند.مهمانبعدیرئیسیمصطفی
الکاظمی،نخستوزیرعراقبودکهباارائهگزارشی
ازآخرینوضعیتسیاسیکشورش،ازحسننیت
و تالشهای دولت جمهوری اسالمی ایران برای
افزایشهمکاریهاباعراققدردانیکرد.شامگاه
دومین روز سفر به نیویورک برای رئیسجمهور با
حضور گای پارملین همتای سوئیسی او در محل
اقامتشگذشتکهدرآنبرافزایشهمکاریهای
تجاری و اقتصادی و به ویژه تسهیل روابط پولی

درشهر،به شکلکنونی مخالف هستیم،گفت«:
با سازوکارهای غیرمستقیم باید به صورت قاطع
تر اما کم هزینه تر امر به معروف و نهی از منکر
تحققیابد».
▪خبروزیرارشادازاصالحقانونگشتارشاد

مــوضــوعــی کــه دغــدغــه جــدی مــقــامــات عالی
فرهنگی کشور است و آن طور که وزیر ارشاد در
پاسخ به سوال خراسان اعالم کرد ،دستگاه های
مختلف وضعیت موجود را آسیب شناسی کرده
اند و به دنبال اصالح شیوه گشت ارشاد هستند
«:اگر ایراد به قانون است باید قانون اصالح شود
و این موضوع در جلسات متعدد شورای عالی
انقالب فرهنگی بررسی شده است  .نتیجه این
بررسی ها تهیه طرحی بــوده که با تصمیمات
جدید به نظرم برخی از مشکالت فعلی را اصالح
خواهد کرد و در مسیر خوبی است و ابالغ خواهد
شد  » .وی در پاسخ به این انتقاد که چرا دستگاه
های دیگر فرهنگی کار نمی کنند و فقط پلیس
در حوزه حجاب و عفاف فعال است  ،به خراسان
گفت  «:حتما در همه دستگاه هــای مسئول
نقایصی وجود دارد و ما باید در همه عرصه ها
برای اقناع عمومی کار کنیم ولی امروز با یک
تهاجم گسترده فرهنگی روبه رو هستیم و در
همین اتفاق اخیر مشخص است رسانه های
برانداز چه واکنش هایی دارند» .
و بانکی دو کشور تاکید شد .دیــداری که البته
از طــرح موضوع مــذاکــرات هستهای هم خالی
نماند و رئیسجمهوری مشکل قضیه هستهای
را تصمیم نگرفتن آمریکاییها دانست و گفت :ما
میز مذاکره را ترک نکرده و برای یک توافق خوب
و عادالنه آمادهایم ،اما با توجه به سابقه آمریکا،
مطالبه جمهوری اسالمی برای دریافت تضمین
پایداریتوافق،مطالبهایکام ً
المنطقیاست.در
ایندیدارایگنازیوکاسیسرئیسجمهورسوئیس
نیزباتأکیدبرلزومافزایشهمکاریهایدوجانبه،
گفت :از سال  ۲۰۱۶نقشه راهــی بــرای بهبود
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برندهوبازندهرادیکالیسم
شش روز از مرگ غم انگیز مهسا امینی ،دختر
 22ساله سقزی می گذرد .اتفاق دردناکی که
احساسات عموم مردم ایران را جریحه دار کرد .
نخستین واکنش های جامعه ،فضای مجازی را
پر کرد و همزمان ،مقامات کشورمان در ردههای
مختلف ،متعهد به پیگیری ماجرا و پاسخ گویی به
افکار عمومی مردم شدند .در عین حال ،اعتراض
و ابراز ناراحتی بخشی از مردم فراتر از رسانهها و
فضای مجازی شکل گرفت و در برخی شهرهای
کشور این شب ها تجمع های گاهی چندصدنفره
تشکیل شده است.تجمعاتی که حضور عناصر
مشکوک وفرصت طلبانی چون سلطنت طلب
ها ومنافقین در آن گزارش شده است.بدیهی
است که مطالبه شفافیت و پاسخ گویی درباره
این حادثه تلخ و متوجه کردن مسئوالن درباره
آن از حقوق قطعی همه ایرانیان است که در
قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است اما
نکته این جاست که رفته رفته میزان خشونت در
مقابله با نیروهای انتظامی و همچنین حرفهای
گری در نوع مواجهه با اقدامات ضدشورش یا
خشونت ها نسبت به افراد مذهبی،تخریب اموال
عمومی و ...نشان از آن دارد که عامل اصلی
اتفاقات مردم عادی نیستند .حجم برنامههای
تولیدی شبکههای لندنی همه نشان دهنده
آمادگی برای چنین بسامدسازی ضدامنیتی
در ایــران است.تجربه نشان داده که هروقت
مطالبه عمومی شکل می گیرد،رادیکال شدن
فضا و ســوق دادن مطالبات به سمت آشوب
وساختارشکنی اولین نتیجه اش قربانی شدن
همان مطالبه اســت.در کنار همه ایــن ها می
دانیم که ایران در مرکز توجهات دشمنانی است
که هر کدام به بخشی از این کشور طمع دارند.
دشمنانی که اندیشه تقسیم ایــران ،تضعیف
ایران ،تنبیه ایران و ...را سال ها تکرار کرده اند.
باید گفت که متاسفانه در بسیاری از اعتراض
هــای اقتصادی واجتماعی  ،جریان اعتراض
به سمتی می رود که مسئله اصلی معترضان
معمولی به حاشیه کشیده می شــود و نیاز به
کنترل های انتظامی و حتی امنیتی به وجود
می آید .همانند آن چه این شب ها دیده شد.
هرکدام از این ها که بر موج عصبانیت مردمی
آسیب دیــده ســوار می شــود ،موجب تضعیف
خواست آن ها نیز می شود یعنی خواسته های
منطقی آن ها را به حاشیه موضوعی سیاسی
می برد که نفع بران آن ،همان پمپئو،نتانیاهو و
رجوی هستند .بنابراین باید این طور توصیف
کرد که در هر اعتراض معمول و منطقی ،کسی
که شعار تند می دهد یا درگیر شدن با نیروهای
انتظامی را شروع می کند ،عمال نوعی مخالفت
با مردم را نیز همزمان آغاز می کند .عبور از این
موج هرچند مقطعی اما هزینه ساز چگونه ممکن
است؟ اوال روشنگری و اطالع رسانی فوری و
شفاف از دالیل مرگ نابهنگام مهسا امینی می
توانست مرهمی بر دل سوخته خانواده داغدار
وی و آحــاد ملت باشد .از سوی دیگر تردیدی
نیست که در برخی قوانین و شیوه اجرای آن که
هزینههایی این چنین به ملت و نظام تحمیل می
کند ،شاید اکنون بازنگری مدبرانه و هوشمندانه
الزم است .ثانی ًا پیگیری مطالبات از کف خیابان
قطعا فرایند درستی نیست ومــردم معترض
به ویژه جوانان و زنان باید به خوبی از ماهیت
پشتپرده تحرکات مشکوک در جمع خود آگاه
شوند؛ ناآرامی هایی که بیش از هرچیز وحدت
ملی و ایرانیت و اسالمیت یک ملت را نشانه
رفته و طوالنی شدن آن ،عالوه بر مختل کردن
زندگی عــادی مــردم ،ممکن است مانند سال
 ۸۸تشدید تحریمهای بینالمللی (و به تبع آن
اقتصادی) را در پی داشته باشد.خالصه آن که
بازنده رادیکال شدن فضای این شب ها همان
افــرادی هستند که پیگیر شفافیت ومشخص
شدن ابعاد دقیق ماجرای اخیرند و برنده آن
دشمنانی هستند که هر کدام از آن ها به بخشی
از این کشور چشمداشت و طمع دارند.
روابط تجاری دو کشور ترسیم شد که همچنان به
آنپایبندومعتقدیمبایدموانعسیاسیوژئوپلیتیک
راازسرراههمکاریهایدوکشورکنارزد.حسین
امیرعبداللهیان و وزیــر امــور خارجه لبنان نیز
در حاشیه برگزاری هفتاد و هفتمین اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با
یکدیگردیدارکردندوموضوعاتمهممنطقهایو
بینالمللیازجملهآخرینوضعیتروابطدوجانبه،
آخرین تحوالت گفت وگو برای رفع تحریمها و
توافقاتتهرانوریاضدرمسیربازگشتروابطبه
حالتطبیعیموردرایزنیقرارگرفت.

