
شهروند| اعضای کابینــه دوازدهم در حالی بعد 
از تشکیل جلســه هیأت دولت به میان خبرنگاران 
در حیاط دولت آمدند کــه محور اظهارات خود را به 
اتفاقات و ناآرامی های روزهای اخیر اختصاص دادند 
و وجه مشترک اظهارات آنها تعهد دولت به شنیدن 

صدای مردم، آزادی اطالعات حقوق شهروندی بود. 
در حالی که فیلتر برخی شبکه های اجتماعی در 
روزهای اخیر به موضوع داغ رســانه ها تبدیل شده 
و واکنش های زیادی را بین مردم به همراه داشــته 
است، همین موضوع باعث شد تا سر وزیر ارتباطات 
دیروز حسابی در حیاط دولت شلوغ باشد. او درباره 
موضوع فیلترینگ با بیشترین میزان استقبال و سوال 
از سوی خبرنگاران مســتقر در حیاط دولت مواجه 
شد و پیگیری برای از سرگیری فعالیت شبکه های 
اجتماعی به همراه شورایعالی امنیت کشور مهمترین 

موضوعی بود که آذری جهرمی به آن اشاره کرد. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری هم دیروز با اشــاره 
به اعتراضات اخیر به این نکته اشاره کرد که مسأله 
مطالبات مردمی موضوع امروز نیست تاکنون هیچ 
دولتی نتوانسته با سیاست های خود مردم را راضی 
کند. محمود واعظی همچنین هر گونه تحت فشار 
قرار گرفتن دولت از سوی نهادهای خاص را رد کرد 
و مدعی شــد که طی روزهای گذشته شاهد وجود 
وحدت میان همه نهادها و ارکان در سطح ملی بودیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به این مسأله اشاره 
کرد که رسانه های جمعی در اتفاقات اخیر مسیر را به 

سمت وحدت پیش بردند.
 پیگیری برای از سرگیری

فعالیت شبکه های اجتماعی 
دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیحات 
تکمیلی و سیاست دولت در روزهای آینده نسبت به 
وضع پیش آمده درباره فیلتر تلگرام و اینستاگرام را 
تبیین کرد. آذری جهرمی در این مورد گفت: در حال 
پیگیری از شورای امنیت کشور هستیم تا شبکه های 
اجتماعی در نقاطی که آرامش به آنها بازگشته است 
فعالیت خود را از سر بگیرند. وی درباره دالیل فیلتر 
فضای مجازی اظهار کرد: این چالش وجود داشــت 
اگر فضای مجازی مسدود شــود کاربردهای خوب 
آن متوقف شــده و نارضایتی ایجــاد می کند اما از 
ســویی امنیت اجتماعی هم تحت الشعاع اقدامات 
برخی کانال های شبکه مجازی قرار گرفته است و از 
سویی دسترسی آزاد به اطالعات و امنیت هر دو جزو 
حقوق شهروندی محسوب می شود و دولت متعهد به 
رعایت آن است. جهرمی خاطرنشان کرد: این موضوع 
در شورای امنیت کشور مطرح شد و نظرات مخالف 
و موافق درباره مسدودکردن فضای مجازی مطرح 
شــد و درنهایت این تصمیم گرفته شد که جلوی 
سوءاســتفاده عده ای از فضای مجازی گرفته شود. 
وزیر ارتباطات با اشاره به این که نظام همواره از انتقاد 
و اعتراض مردم دفاع کرده و آن را حق مردم می داند، 
خاطرنشــان کرد: برخی کانال ها در فضای مجازی 
آدرس تجهیزات نظامی ما را می دادند و این گونه به 
داخل کشور خط می دادند یا آموزش ایجاد بمب را 

می دادند که هیچ کشوری اجازه فعالیت این کانال ها 
را نمی دهد به همین دلیل ما از مدیر تلگرام خواستیم 
فعالیت این کانال ها را متوقف کند که سه کانال هم 
بسته شد اما مجددا کانال های جدیدی درست شد و 
با توجه به ضعف مراکز مرجع خبری در کشور، مردم 
به این کانال ها مراجعه کردند و مدیر تلگرام هم پایبند 
مقرراتی که خودشان وضع کردند، نماند و بنابراین 
کانال هایی مردم را به آشــوب و آتش زدن مساجد و 
مراکز نظامی تشویق می کردند. وزیر ارتباطات گفت: 
می گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری کند 
در حالی  که ما اطالعات خصوصی افــراد را از مدیر 
تلگرام نخواسته ایم، فقط خواســته ایم مانع ترویج 
خشونت و تروریسم شود؛ مردم هم باید نظر خود را 

به مدیر تلگرام اعالم کنند. 
وی در عین حــال گفت: بحث بعــدی بعد از 
بازگشت آرامش این اســت که پیگیری کردیم 
تا شــورای امنیت اجازه دهــد در نقاطی که این 
آرامــش حاکــم شــده، فعالیت بعضــی از این 
شــبکه ها از سرگرفته شــود و همچنین با مدیر 
تلگرام نیز مکاتبــه کردیم و گفتیم ادامه فعالیت 
این پیام رســان منوط به این اســت که مصارف 

تروریستی آن حذف شود.
 حمله به حسینیه ها و مساجد 

چه ربطی به گرانی دارد؟
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اعتراضات 
اخیر در سطح کشــور اظهار کرد: مسأله مطالبات 

مردمی موضوع امروز نیســت و از ابتــدای انقالب 
تاکنون هیچ دولتی نتوانســته با سیاست های خود 
مــردم را راضی کند. محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری با اشــاره به جزییات جلسه دیروز 
اظهار کرد: در این جلسه حوادث اخیر از سوی هیأت 
وزرا مورد بررسی قرار گرفت و وزرا نظرات خود را در 
این باره مطرح کردند. وی گفت: بســیار خوشحال 
هستیم از این که وزیر کشور به  عنوان رئیس شورای 
امنیت کشور توانست ماموریتی که شورایعالی امنیت 
ملی به او واگذار کرده بود را به خوبی انجام دهد. در این 
زمینه رئیس جمهوری از وزیرکشور، فرمانده نیروی 
انتظامی و تمام کسانی که با حضور خود به نوعی سعی 
کردند با آرامش با مسائل برخورد کنند، تشکر کردند. 
از سوی دیگر ایشان از این افراد و نهادها خواستند که 
عمال آرامشی که در یکی دو شب گذشته ایجاد شده، 

پایدار بماند. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: سیاست دولت 
تدبیر و امید از ابتدا این بوده که به عنوان منتخب مردم 
صدای آنها را بشنود و براساس نیازهای آنها عمل کند. 
واعظی در ادامه با اشاره به ماهیت اعتراضات اخیر و 
وقوع برخی اغتشاشــات در جریان این اعتراضات 
تأکید کرد: این که در برخی شهرها عده ای به خیابان 
می آیند و آشــوب می کنند و با حمله به مقدسات، 
حســینیه ها و مســاجد را آتش می زنند و به منزل 
امام جمعه می روند و بانک هــا را تخریب می کنند 
یا این که افرادی در ســنین 17 الی 21ســالگی که 
دســتگیر شــده اند، اعتراف می کنند که به دلیل 
هیجانات موجود به خیابان ها آمده ایم، چه ربطی به 
این دارد که بخواهیم مسائل گرانی و اقتصاد را محور 

قرار دهیم؟
رسانه های جمعی مسیر را به سمت وحدت 

پیش بردند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تحوالت 
اخیر در کشور تأکید کرد: رسانه های جمعی کشور 
در عین ارسال اخبار اتفاقات اخیر، مسیر را به سمت 
وحدت اجتماعی پیش بردند و تصویر روشن تری از 
این فضا ارایه کردند. سیدعباس صالحی با اشاره به 
ناآرامی های روز گذشته گفت: اگر ارتباط وزرا با مردم 
بیشتر از گذشته شــود، این مسأله موجب می شود 
مردم مســائل و مشکالت کشــور را در یک فضای 
تفاهمی و تعاملی بیشتر درک کنند. وی در پاسخ به 
این سوال که رسانه ها در این چند روز اخیر چه نقشی 
را ایفا کرده اند؟ اظهار کرد: رسانه ها نقش زیادی دارند 
که شرایط را در فضای بحران کنترل کنند. در یکی، 
دو روز اول اتفاقات اخیر شرایط تعریف نشده بود اما 
رسانه ها فضای دقیق اجتماعی را دریافتند که امنیت 
یک مزیت اجتماعی، منطقه ای و جهانی ما است. این 
عضو کابینه دولــت دوازدهم با بیان این که خیلی ها 
تالش دارند این مزیت را به یک تهدید تبدیل کنند، 
تصریح کرد: رسانه های جمعی کشور به سرعت با این 
نگاه وارد شدند و در عین ارسال اخبار اتفاقات اخیر، 
مسیر را به ســمت وحدت اجتماعی پیش بردند و 

تصویر روشن تری از این فضا ارایه کردند.

در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح شد:گزارش

در هیأت دولت تصویب شدتعهد به آزادی اطالعات و حقوق شهروندی

کمک بالعوض دولت به 
پرورش دهندگان ماهی و دامداران 

آسیب دیده در مناطق زلزله زده
ایرنا| هیأت وزیران در جلســه خود به ریاســت 
حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهوری، با 
اختصاص مبلغ 318 میلیارد ریال کمک بالعوض 
برای یاری آن دسته از دامداران و پرورش دهندگان 
ماهی که در زلزله اخیر اســتان کرمانشــاه آسیب 
دیدند، موافقت کرد. براین اساس، مبلغ 266 میلیارد 
ریال از ایــن کمک ها برای بازســازی 8875 واحد 
دامپروری خسارت دیده و به ازای هر واحد میانگین 
30 میلیون ریال اختصاص یافت.  رئیس جمهوری 
همچنین دســتور داد مبلغ 47 میلیارد ریال کمک 
بالعوض به منظور جبران بخشی از خسارت ناشی 
از تلفات تولیدی پرورش دهنــدگان ماهی و مبلغ 
5 میلیارد نیز برای بازسازی 168 مزرعه پرورش ماهی 
خسارت دیده به ازای هر مزرعه، میانگین 30 میلیون 
ریال پرداخت شود. هیأت وزیران الیحه موافقتنامه 
انتقال محکومــان بین دولت جمهوری اســالمی 
ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی 
ســریالنکا را مصوب و آن را برای تصویب نهایی به 
مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. این موافقتنامه با 
اهداف تقویت همکاری و معاضدت در راستای اجرای 
عدالت کیفری و بازپــروری اجتماعی محکومان، 
مورد توجه دو دولت قرار گرفته اســت و در راستای 
تحقق اهداف مزبور، به اتباعی که به واسطه ارتکاب 
جرم از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل 
مجازات در کشور متبوع آنها داده می شود، همچنین 
دولت الیحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و 

سریالنکا را به تصویب رساند. 

 شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام
از زبان مشاور وزیر کشور

ایسنا| مشاور وزیر کشور نرم افزارهای اطالع رسان 
را در شمول ابزار اطالع رسانی وارتباطات جمعی ذکر 

کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند.
روح اهلل جمعه ای با اشاره به اینکه هیچ جامعه ای 
اجازه نقض قوانین و مقررات و آداب و رســوم از سوی 
هیچ فــرد و جایگاهی را نمی دهــد و قطعا مروجان 
خشــونت اعم از بسترسازان و مشــوقان خشونت و 
اقدامات تروریســتی جزو متهمان اصلی خون های 
ریخته شده هستند گفت: مردم ایران بسیار هوشمندانه 
و زیرکانه و با فراستی بی نظیر به سرعت مسیر پیگری 
مطالبات خود را از اغتشاشگران تروریست جدا کردند 
و قطعا محدود کردن و ممنوعیت اســتفاده هرگونه 
ابزار تروریستی چه اسلحه چه اپلیکیشن از سوی هر 
گروهکی جزو مطالبات اولیه آنهاست،چرا که آرامش 
و امنیت آنها در گــرو برخورداری از ظرفیت های امن 
و مطمئن است و در دنیای امروزه با تکنولوژی های باال 
و تعدد ورقابت فناوری های تکنولوژی قطعا نمی توان 
باور داشــت فقط یک یا دو ظرفیــت انحصاری برای 

فعالیت  های اقتصادی واجتماعی وجود دارد.
مشاور وزیر کشــور تاکید کرد: چنانچه مسئوالن 
شــبکه های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی 
و ضوابط و آداب و فرهنگ و رســوم داخلی نباشــند 
قطعا مردم برای رفــع نیازهای خود در فضای رقابتی 
تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و 
امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با 
قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر 
اینصورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات 
متنوع باال از سوی مراجع ذیصالح ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است و هرچند ممکن اســت انتقال اطالعات 
بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشــد اما به 

سرعت قابل جابجایی می باشد.

 آیت اهلل جنتی:

 پاسخ ندادن به مطالبات مردم
زمینه ساز بخشی از اعتراضات بود

ایلنا| آیت اهلل احمد جنتی در آغاز جلسه هفتگی 
اعضای این شورا، ضمن اشــاره به اغتشاشاتی که در 
چند روز گذشته در کشور به وجود آمد، این آشوب ها 
را حاصل طراحی بیگانگان دانســت که با هماهنگی 
برخی عوامل داخلی و با استفاده از بستر فضای مجازی 
رخ داده است. دبیر شورای نگهبان سپس توانمندی 
نهادهای انتظامی و امنیتی در کنتــرل این اتفاقات 
را مایه امیدواری برشــمرد و از مردم انقالبی ایران که 
به صــورت خودجوش برای دفــاع از نظام جمهوری 
اسالمی در صحنه حضور یافتند و توطئه دشمنان را 
خنثی کردند، قدردانی کرد. آیت اهلل جنتی ســپس 
حاضران در این تجمعات را دو گروه متفاوت دانست و 
افزود: دلیل حضور برخی افراد، نارضایتی از مشکالت 
اقتصادی است که باید به آنها حق داد و دولت و سایر 
نهادهای مرتبط باید به مطالبات آنها رسیدگی کنند، 
اما برخی هــم در این تجمعات حضور یافته بودند که 
شعارهای هنجارشکنانه می دادند و به مقدسات مردم 
توهین می کردند و دنبال این بودند که این تجمعات را 
به حربه ای برای ضربه زدن به کشور تبدیل کنند، این 
گروه از مردم جدا هستند و آشکار است که با تحریک 
دشمنان ایران اســالمی به صحنه آمده اند و حمایت 
دشمنان قسم خورده کشور مانند عربستان، آمریکا، 
اسراییل و انگلیس از این آشوب ها نشان داد که قصد 
دارند یکپارچگی مردم مسلمان ایران را مخدوش کنند. 
دبیر شورای نگهبان در خاتمه با اعالم نگرانی از وضعیت 
اقتصادی کشور، بیان داشت: عدم رسیدگی به وضعیت 
نابسامان مؤسسات اعتباری و مالی و عدم پاسخگویی به 
مطالبات بحق مردم، زمینه ساز بخشی از این اعتراضات 
بوده است که الزم است دولت هرچه سریع تر چاره ای 
برای این مشکالت بیندیشد. همچنین با توجه به این 
که زمینه سازی این اغتشاشــات در فضای مجازی 
صورت گرفته است، الزم است اقدامات جدی و مؤثری 

برای قانونمند شدن این عرصه انجام شود.

موضع  سه مرجع تقلید درباره اعتراضات اخیر

 درد دل مردم را بشنوید
شهروند| در پی ادامه دار شدن اعتراضات 
و تجمعات اخیر، آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، 
آیت اهلل نوری همدانی و آیت اهلل ســبحانی سه 
مرجع تقلیدی هستند که به اعتراضات اخیر 
در برخی شهرها واکنش نشان داده و خواستار 

توجه مسئوالن به درد دل  مردم شده اند. 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
با اشــاره به ناآرامی های اخیر گفت: مسئوالن 
بایــد درد دل مردم را مســتقیم بشــنوند و 
بهترین راه این اســت که در طول  سال، یک 
روز هفتــه را برای شــنیدن مشــکالت آنان 

اختصاص دهند. 
وی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظــم افــزود: معترضان چون گوش شــنوا 
برای مطالبات خود نداشــتند تنها کار را این 
دیدند که به سمت تظاهرات خیابانی بروند و 
از این طریق فریاد خود را به گوش مســئوالن 
برسانند. البته بعدا جمعی که معجونی از ضد 
انقالب، منافقان و افراد فریب خورده بودند به 
آنها پیوســتند و ابتکار عمل را از دســت آنها 
گرفتند و به ویرانگری و اهانت به مقدســات 

پرداختند. 
وی ادامه داد: شــیاطین خارجی نیز از این 
فضای مجازی به طــور کامل سوءاســتفاده 
کردند و اغتشاش همراه با ویرانگری و توهین 

را در پیش گرفتند. 
آیــت اهلل مکارم شــیرازی تصریــح کــرد: 
راه حل ها و دردهایی که مردم دارند در فضای 
باز گفته شــود تا دیگر احتیــاج به حرکت در 
خیابان ها نباشــد؛ مردم حرفشــان را بزنند، 

مسئوالن هم گوش دهند. 
وی با اشــاره بــه خطرات فضــای مجازی 
خطاب به مســئوالن تأکید کــرد: بیایید از 
فرصت اســتفاده کنید و طرح هایی که توسط 
کارشناســان آگاه برای فضای مجازی ریخته 
شــده را تکمیل کنید و آنچه مورد نیاز مردم 
است در آن بریزید و به جای تلگرام قرار دهید 
و امنیــت، اخالق، ایمان و ســالمت جامعه را 

حفظ کنید. 
 جمهوری اسالمی نعمتی است 

که خداوند به مردم ایران عطا فرمود
همچنین آیت اهلل ســبحانی در پایان درس 
خارج اصول خود در مســجد اعظم قم گفت: 
جمهوری اسالمی نعمتی اســت که خداوند 
به مردم ایران عطا فرموده اســت که باید قدر 
آن را بدانیم و اگر شــکرگزار باشیم این نعمت 

بیشتر می شود. 
وی به مشــکالت و ضعف های کشور قبل از 
انقالب اسالمی اشــاره و اضافه کرد: شما آن 
دوران را ندیده ایــد، در آن دوران برگــزاری 
چنین کالس های درس، نشر کتاب و این گونه 
آبادانی شهرها ممکن نبود. بنده 25ساله بودم 
که به قم که مانند دهکده ای بود آمدم، تا قبل 
از پیروزی انقالب این شــهر تغییری نداشت، 
اما ببینید پــس از پیروزی انقالب اســالمی 
چقدر فرق کرده و اوضاع متفاوت شده است. 

وی با بیان این که مســئوالن مشــکالت را 
به تدریج حل کنند، تصریح کرد: اصوال دولت 
بی مشکل در دنیا نیست، اداره یک مملکت هر 
روز یک پیشــامد دارد، البته باید پیشامدها را 
نیز حل کنند. کشــور آنچنان نیست که ریلی 
باشد و قطار در این ریل راه بیفتد و ترمز نکند، 
حتمــا در زندگی فردی و اجتماعی مشــکل 

پیش می آید اما باید عاقالنه آن را حل کرد. 
وی با تأکید بر حل مشــکالت معیشــتی، 
درآمد و اشــتغال مردم، گفت: در این راســتا 
دولت باید جلوی رباخــواری بانک ها را بگیرد 
که مردم را بیچاره کرده اســت؛ چه کســی 
می تواند در این کشــور 30 درصد سود بدهد 
و خودش هم منتفع باشــد؟ فرد ورشکســت 
می شــود و به زندان می رود، درحالی که بانک 

باید نگهبان و حافظ مال مردم باشد. 
مردم با نظام مخالف نیستند

آیــت اهلل نوری همدانی نیز گفــت: مردم ما 
با نظام مخالف نیســتند و این نظام مقدس را 
مثل چشم خود دوست دارند و از آن حفاظت 
می کنند. مردم از لحاظ معیشــت زندگی در 
مضیقه هســتند، گرانی مســأله مهمی برای 
مردم بوده و دردآور اســت، بیــکاری جوانان 
روزبه روز افزایش پیدا می کند و وضع زندگی 
مردم رنج آور اســت، روزبه روز کاال و خدمات 
گران تر می شــود و بیشــتر مردم دچار فقر و 

انحطاط زندگی هستند. 
 وقت آن است که

کسی دم از من و تو نزند
آیــت اهلل حســن ممدوحی، عضــو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم گفت: دشمن در 
حوزه های مختلف از جمهوری اسالمی زخم 
خورده و عصبانی است، بر همین اساس، تمام 
تالش خود را برای انتقام گیری و ضربه زدن به 

کشور ما به کار می گیرد. 
وی ادامه داد: هر چند حوادث ایجاد شده در 
کشور تلخ و تأســف بار است، ولی اکنون وقت 
آن است که کسی دم از اختالف و »من و تو« 
نزند، چون دشمن برای مقابله با ما وارد شده 
است و نباید روی مســائل جزیی با هم دعوا و 

مشاجره کنیم. 
ممدوحی اظهار داشت: همه قوا و مسئوالن 
دست در دســت هم، برای جبران کمبودها و 

نارسایی های اقتصادی تالش کنند. 
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آیت اهلل منتظری و اعدام های  سال 67
 به روایت ناطق نوری

مهــر نوشــت: حجت االســالم علی اکبــر 
ناطق نوری در گفت وگو با ســازندگان مستند 
تاریخــی قائم مقــام از آشــنایی و ارتباطش 
با آیــت اهلل منتظــری و اعدام های  ســال 67 
ســخن گفت. او در این گفت وگو گفت: وقتی 
سیدمهدی  هاشمی را دستگیر کردند، جناب 
آقای منتظری درس شان را تعطیل کردند. این 
خیلی ناگوار بود و برای ما هم خیلی تعجب آور 
بــود. بعد هم حکومــت تصمیــم گرفته، قوه  
قضائیه تصمیم گرفتــه؛ تعطیل کردن درس 
یا به خانه بردن آن، معنایــش اعتراض به قوه  
قضائیه و اعتراض به نظام اســت. این برای ما 
خیلی ناگوار بود که با این موقعیتی که ایشان 
دارد - باالخــره قائم مقام رهبری هســتند - 
اعتراض کننــد! در جامعه روحانیت این بحث 
مطرح بود. بــه این جمع بندی رســیدند که 
برویم با ایشان صحبت کنیم، باالخره حرف او 
را بشنویم و حرف خودمان را بگوییم. حاال چه 
کسی برود؟ گفتند جناب آقای جوادی آملی، 
جناب آقــای یزدی و من هم کــه آن جا بودم 
و از کوچکترین های شــان بــودم گفتند خود 
شما! شــما 3 نفر بروید با ایشان صحبت کنید 
که ببینیم ایشــان حرفش چیست. آنچه یادم 
هســت، این اســت که ما چون با هم ارتباط 
داشــتیم و شاگردشــان هم بودم، زندان هم 
با هم بودیم؛ گفتم حاج آقا! این واقعا از شــما 
خیلی بعید بود که برای دستگیری سیدمهدی 
درس را تعطیل کنید. به ایشان گفتم باالخره 
قهدریجان، آن موقع کردستان نبوده که مثال 
کومله و دموکرات آن جا باشــند! حشــمت با 
بچه هایش آن جا کشته شدند، شیخ قنبرعلی 
کشته شده و آن ســابقه مرحوم شمس آبادی 
هســت و اینها را که نمی شــود انکار کرد؛ کار 
اینها است. شــما چطور اوال ســکوت کردید 
و حاال کــه دســتگیرش کرده انــد، اعتراض 
می کنید؟ از شــما بعید است. شــما باالخره 
قائم مقــام رهبری هســتید! ایشــان جمله 

عجیبی گفتند. گفتند آخر من زیر فشار داخل 
خانه هســتم! ما خیلی تعجب کردیم و واقعا 

مأیوسانه از خانه ایشان بیرون آمدیم.
او ادامه داد: در این ماجرای 67 جفا شد؛ هم 
به امام، هم به نظام که یک فایل صوتی پخش 
شــد. اصال جفا به انقالب بود که در این مقطع 
این را برای نسل چهارم انقالب که اصال نبودند 
و شرایط را نمی دانند چیست، پخش می کنند 
که برای نســل جوان و جدید مسأله باشد که 
باالخره اینهــا را گرفتید، محاکمــه و زندانی 
کردید، بعدش چرا کشتید؟ اما این یک گوشه 
از ماجراست، این »ال اله« ماجراست، »االاهلل« 
آن را نگفته اند و این جفاســت. این را بگویم. 
این نسل های جدید نسل 3 و 4 و 5 اینها اصال 
شرایط  ســال 5۹ و 60 و 61 و جنایاتی را که 
منافقین کردند، نمی توانند تصور کنند. اتفاقا 
همین چند روز پیش با جمعی از دوستان یک 
جلســه ای داشــتیم. بیان می کردند  سال 60 
وقتی شــورش در خیابان کردند، با تیغ های 
موکت بری چطور سر انســان ها را در خیابان 
ولیعصر می زدند! سر می زدند مثل االن داعش. 
امام دستوری که داد نگفتند همه شان را! امام 
گفت بررســی کنید آنهایی که »سر موضع« 
هستند. ســر موضع یعنی چه؟ شــاید نسل 
جدید ســر موضع را نداند یعنی چی؟ »ســر 
موضع« هستند یعنی شــما هم شورش کنید 
و همــه را بُکشــید، حکومــت را بگیرید. این 
تبیین نشــد برای مردم و به نظر من جفا شد. 
 پخش آن فایل هم واقعا جفا و خیانت به نظام 

بود.
اقدامات مشکوک احمدی نژادی ها

و پایداری  در تجمعات اعتراضی
نامه نیوز نوشــت: بعد از شــعار موهنی که 
علیه رئیس جمهوری سر داده شد، حاال آنها با 
طرح ماجرای مشکوک درخواست نمایندگان 
برای استیضاح و کناره گیری رئیس جمهوری 
یا طرح خبر مشــکوک و غیرواقعی درخواست 
طیفی از دانشــجویان برای اســتعفای حسن 
روحانی، این سرنا را از سر دیگر آن می نوازند. 

برخی می گویند بعضی عناصر تندرو اصولگرا 
زمینه ساز این اغتشاش شده اند ولی در ادامه، 
کار از دستشــان در رفتــه و مجموعه دیگری 
از عناصــر از داخلی گرفته تــا خارجی آن را 
هدایت کرده و گســترانیده اند. نشــانه هایی 
وجود دارد که اگر آنهــا را مانند قطعات پازل 
کنار هم بگذاریم همه چیز هویدا می شود. این 
زمینه ســازی ها چندین محور دارد: 1. عوامل 
این دولت که برای رسیدن به توافق هسته ای 
تالش کرده اند افــرادی مرعوب، خودفروخته، 
جاسوس، اجنبی پرست، دارای روابط مشکوک 
با غربی ها، معامله گر، وطن فــروش و  با هزار و 
یک برچسب دیگر هســتند که بارها از سوی 
این افراد به صورت سربســته و غیرسربسته به 
این مسئوالن الصاق شــده است. 2. مسئوالن 
این دولت عده ای اشــرافی هســتند که یا در 
ویالها و باغ های خصوصی خود به سر می برند 
یا این که همه آنها »بیزنس من« هایی هستند 
که هیچ توجهی بــه جامعه ندارند و اساســا 
هیچ کدامشــان مســئولیت پذیر نیستند. 3. 
اقدامــات دولت هیچ کدام جنبه کارشناســی 
ندارد و اساســا عنصــر جامعــه در آن نادیده 
گرفته می شــود. 4. دولت فاقد تــوان اجرایی 
و نظارتــی اســت. 5. دولت توانایــی برطرف 
کردن مشــکالت جامعه را نــدارد. 6. گرانی 
و تــورم دیگر هیچ چــاره ای نــدارد و دولت 
 هــم نمی تواند برای حــل آن هیــچ اقدامی

داشته باشد.
رقیب مشهدی روحانی نگران شد

تسنیم نوشت: شــهردار سابق تهران نسبت 
به عدم پاســخگویی به مطالبات مردم پس از 
پایان اغتشاشــات ابراز نگرانی کرد. محمدباقر 
قالیباف، شهردار سابق تهران که برای بازدید 
از اقدامــات گروه های جهــادی در کمک به 
زلزلــه زدگان کرمانشــاه به روســتاهای این 
استان ســفر کرده بود، با اشاره به آشوب های 
چنــد روز اخیر، گفت: انباشــت مشــکالت 
اقتصادی، معیشتی و آســیب های اجتماعی 
باعث نارضایتی مردم شــده اســت و فسادها 

و سوءاســتفاده  ، رانت خــواری و رفتارهــای 
تبعیض آمیز کســانی که من به آنها می گویم 
»فرصت طلبان 4 درصدی«، ســبب شده که 
احســاس تبعیض، بســتری اجتماعی برای 
سوءاســتفاده دشــمنان قســم خورده ایران 
اســالمی ایجاد کند. وی افزود: در اغتشاشات 
چنــد روز اخیــر، دیدیم که دشــمن چگونه 
اعتراضات بحق مردم را به ســمت اغتشاش و 
ناامنی ســوق داد؛ ضدانقالب نشان داد هرچه 
تاکنون شعاِر مردم داده اســت، فریبی بیش 
نبوده است. کدام مردم دوستی؟ ناامنی ایجاد 
می کنند، کسب و کار مردم را مختل می کنند، 
به اموال عمومی آسیب می زنند و پرچم کشور 

را به آتش می کشند. 
عامل اعتراضات مردم 

به روایت مجتبی ذوالنوری 
رویــداد 24 نوشــت: مجتبــی ذوالنوری، 
عضو جبهه پایداری بــا بیان این که اعتراضات 
مردم در چند روز گذشــته در خیابان ها نشانه 
دلسردی آنها از اجرای قانون نیست، گفت: این 
موضوع عوامل متعدد دارد کــه یک مورد آن 
ممکن است به دلســردی از عدم اجرای قانون 
ربط داشته باشد، البته بخشــی از اعتراضات 
مردم به دلیل وضع معیشــتی، فساد و شرایط 
اجتماعی اســت. نماینده مردم قم در مجلس 
درباره شــیوه قانونی اعتراضات مردمی گفت: 
قانون اساسی کشــور تجمعات اعتراضی را به 
رسمیت شناخته است. وزارت کشور از ابتدای 
انقالب تا به امروز متولی آن محسوب می شود 
و تکلیف دراین باره روشن اســت. افرادی که 
دارای جایگاه حقیقی یا حقوقی هســتند باید 
از این وزارتخانه جهت انجام تجمع سیاســی 
با مشخص شدن روز و ســاعت آن درخواست 
کتبی کنند و بدون ساختارشکنی اعتراضات 
خود را بر زبان  آورند و پس  از آن محل را ترک 
کنند زیرا عقده گشایی، آسیب رسانی به اموال 
عمومی، مزاحمت برای زندگی روزمره مردم و 
آســیب به منافع ملی هیچ سودی عاید کسی 

نمی کند.

وزیر آموزش و پرورش: 

 آماری از تعداد دانش آموزان بازداشتی
در حوادث اخیر نداریم

وزیر آموزش و پرورش درباره بازداشــت تعدادی از نوجوانان و جوانان در سطح کشور 
خاطرنشــان کرد: هنوز آمار دقیقی از این که چه تعداد از افراد بازداشت شده دانش آموز 
هستند ندارم اما در این زمینه از وزارت کشــور و نهادهای امنیتی پیگیری هایی انجام 
می دهم. سیدمحمد بطحایی در گفت وگو با ایسنا، درباره بازداشت تعدادی از نوجوانان 
و جوانان در جریان حوادث اخیر در ســطح کشــور، اظهار کرد: این که تعداد زیادی از 
دستگیرشــدگان حوادث اخیر از افرادی بودند که در سنین جوانی قرار داشتند حرف 
درستی است اما هنوز درباره این که چه تعداد از این افراد دانش آموز بودند، آمار دقیقی 
وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های موجود، تعدادی از دانش آموزانی 
که دســتگیر شــده اند در حال تردد در خیابان  بودند و به همراه افرادی دیگر بازداشت 
شده اند. وزیر آموزش و پرورش همچنین دو روز گذشته در توییتی با اشاره به کشته شدن 
دو دانش آموز در حوادث اخیر نوشت: »آشوب و خشونت کور همواره بی گناهان را قربانی 
می کند؛ داغدار کشته شدن دو دانش آموز و امید آینده ایران »آرمین« و »شایان« عزیز در 

این آشوب هستیم.«


