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معاون رئیس جمهوری در امور مجلس خبر داد:

 پرداخت ۱۱ هزار میلیارد
برای کمک به حل مشکل سپرده گذاران 

از سوی دولت
شــهروند| هفته پیش  بعد از ماه هــا حرف و 
حدیث درباره مشکالت ســپرده گذاران موسسات 
مالی و اعتباری و اعتراضات مردمی در این زمینه و 
اقدامات دولت برای حل آن، حسن روحانی رئیس 
جمهوری در جلســه ای با روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس شــورای اســالمی از کمک  11 
هزار میلیارد تومانی دولت برای حل مشکل سپرده 
گذاران خبر داد. مشکلی که بارها به جلسه سران سه 
قوه هم کشیده شد و حاال حسینعلی امیری معاون 
رئیس جمهوری در امور مجلس شــورای اسالمی 
باز هم به کمک 11 هزار میلیاردی دولت برای حل 
مشکل سپرده گذاران تاکید کرده و در گفت وگو با 
فارس گفته که 98 درصد مشکل آنها نیز حل شده 
است. رئیس جمهوری هفته پیش در حالی پرداخت 
رقم 11 هزار میلیارد تومانی به ســپرده گزاران را بار 
سنگینی بر دوش دولت دانســت که امیری هم بر 
این موضوع تاکید کــرده و درمورد آخرین وضعیت 
سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گفته برای 
حل مشکل سپرد ه گذاران موسسات مالی فاقد مجوز 
 یا مجاز غیر منضبط نیاز به همکاری سه قوه است. 
او با بیان اینکه  بخشــی از این موضوع قضائی شده 
است و در اختیار قوه قضائیه است و نیاز به پیگیری 
قضایی دارد گفت: از زمانی که روســای ســه قوه 
منتخبینی را معرفی و به عنوان کمیته منتخب شروع 
به کار کردند حل مشکل این افراد بسیار بهتر شده 
است. معاون رئیس جمهوری در امور مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: »دولت 11 هــزار میلیارد برای 
کمک به حل مشکل سپرده گذاران پرداخت کرده 
 اســت و 98 درصد مشکل آنها نیز حل شده است.« 
امیری همچنین درمــورد اعضای کمیته منتخب 
رسیدگی به مشکل سپرده گذاران گفته که  از طرف 
دولت محمد نهاوندیان، از طرف مجلس مســعود 
پزشــکیان و از طرف قوه قضاییه نیز حجت االسالم 

محسنی اژه ای انتخاب شد ه اند.

سرلشکر جعفری: 

امکان ارسال موشک از ایران به یمن 
وجود ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان| سرلشکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و سعودی 
درباره دخالت ایران در یمن و ارسال موشک به این 
کشور، اظهار کرد: آمریکایی ها و حکام دست نشانده 
آنها تاکنــون دروغ های زیــادی را علیه جمهوری 
اسالمی مطرح کردند و به ایران تهمت های زیادی 
زدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه 
داد: چگونه می شود به کشوری که در محاصره کامل 
قرار دارد و حتی امکان ارســال کمک های دارویی و 
غذایی وجود ندارد، ســالح آن هم موشــک ارسال 
کرد. وی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به هیچ وجه امکان انتقال موشک به یمن را نداشته 
و مقامات آمریکایی نیز می دانند که موشــک های 
شلیک شده یمنی هستند که بازسازی شده و برد آنها 

افزایش یافته است. 

یوسف نژاد خبر داد

تصمیم کمیسیون تلفیق برای کاهش 
جمعیت یارانه بگیران در  سال ۹۷

مهر| ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
1۳9۷ از مصوبه این کمیسیون برای کاهش درآمد 
هدفمندی یارانه ها به سقف ۳۷ هزار  میلیارد تومان 
و کاهش جمعیت یارانه بگیران خبر داد. علی اصغر 
یوســف نژاد با اشــاره به جلســه عصر دیروز این 
کمیسیون و تصمیم گیری درباره منابع درآمدی 
تبصره مربوط به هدفمنــدی یارانه ها، گفت:  در 
قانون بودجه 9۶ این میزان ۴8 هزار  میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده بود که تصویب سقف درآمدی 
۳۷ هزار  میلیارد تومانی برای  سال 9۷ به معنای آن 
است که دولت باید جمعیت یارانه بگیران را کاهش 

دهد. 

با حکم رئیس جمهوری: 

 دبیرکل شورای عالی علوم
تحقیقات و فناوری منصوب شد

ایرنا| رئیس جمهوری بنا به پیشنهاد وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری، در حکمی دکتر مســعود 
برومند را بــرای یک دوره چهارســاله به عنوان 
»دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری« 
منصوب کرد. متن حکم حجت االســالم حسن 
روحانی به این شــرح اســت: در اجرای ماده )9( 
آیین نامه داخلی شــورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری مصوب 1۳8۵.۲.۳ شــورای مذکور و 
بنا به پیشــنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و 
فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال 
به عنوان »دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری« منصوب می شوید. امید است با اتکال 
به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم 
آن شورا، ضمن بهره مندی از آرای صاحبنظران 
و متخصصان ذیربط، موجبــات ارتقای کیفیت 
سیاســت گذاری در زمینه هــای مختلف علوم، 
تحقیقات و فناوری را فراهم آورید. توفیق شما را در 
تحقق اهداف آن شورا با رعایت اصول قانونمداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 

از خداوند متعال مسألت می نمایم.

 دستور تلفنی جهانگیری
  به استانداران کرمانشاه و کرمان

برای حل مشکل زلزله زدگان
دولت| معاون اول رئیس جمهــوری بر لزوم 
سرعت بخشیدن به روند بازسازی مناطق زلزله زده 
استان های کرمانشاه و کرمان تأکید کرد. اسحاق 
جهانگیری پیش از ظهر دیــروز در تماس های 
تلفنی جداگانه با استانداران کرمانشاه و کرمان، 
ضمن دریافت گزارشی از آخرین وضع رسیدگی 
به مناطق زلزله زده و میزان پیشرفت برنامه اسکان 
زلزله زدگان، بر ضرورت تسریع در امر بازسازی این 
مناطق و تأمین نیازهای زلزله زدگان تأکید کرد. 
وی همچنین خواستار بکارگیری همه امکانات 
و ظرفیت های استان برای بازســازی مناطق و 
ساماندهی هرچه سریع تر مناطق آسیب دیده شد.

دادستان تهران خبر داد

 آزادی ۷۰ نفر از متهمان ناآرامی ها
در ۴۸ ساعت اخیر

ایلنا| عباس جعفری دولت آبادی  دادســتان 
تهران در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، 
اعالم کرد ظرف ۴8 ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر 
از متهمان آشــوب ها با تکمیل تحقیقات و اخذ 
ضمانت آزاد شــدند. وی گفت: روند آزادی سایر 
متهمان به اســتثنای عوامل اصلی آشــوب ها، 
پس از اخذ ســوابق آنان از نهادهــای امنیتی و 
ارزیابــی دالیل تحصیل شــده، ادامــه خواهد 
یافت. دادســتان تهران تاکید کرد که با عوامل 
 اصلی این آشــوب ها برخورد جدی خواهد شد.

دادستان تهران برخی تحلیل های دیگر پیرامون 
آشوب های اخیر را مطرح کرد که از جمله ارتباط 
اعتراضات با جریان داخلی بــود. وی در توضیح 
اظهار داشت: برخی می گویند تظاهرات مشهد در 
اعتراض به گرانی، جرقه ای برای حوادث اخیر بود؛ 
تظاهراتی که با فراخوان برخی جریان های داخلی 
شــکل گرفت که نمونه بارز آن واکنش فرمانده 

سپاه پاسداران در این زمینه است.
او درباره حوادث اخیر با اعالم کشته ســازی به 
عنوان بخشی از پروژه دشمن، به ارتباط این طرح 
با فضای مجازی اشاره کرد. وی استفاده از فضای 
مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنماهای 
معاند را مهم ترین بســتر این آشوب ها دانست 
و افزود: این گونه است که وقتی تلگرام مدیریت 
 شد، آتش آشوب ها هم خاموش  شد؛ این در حالی 
اســت که ارزیابی آن ها این بود که ایران تلگرام را 
مدیریت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی مبنا بود؛ 
چرا که مسئوالن وقتی احساس کنند که منافع 
ملی و امنیت کشور در خطر است، عامل ناامنی را 
حذف خواهند کرد و لذا مدیریت کردن تلگرام به 
عنوان یک تصمیم غیرقابل انتظار موجب شکست 

آن ها شد.
دادستان تهران برخی اظهارنظرها دائر بر مرتبط 
بودن فضای مجازی و پیام رسان هایی چون تلگرام 
با حقوق شهروندی را بی مبنا خواند و افزود: وقتی 
برخی سایت های معاند صریحاً ساخت کوکتل 
مولوتف را به جوانان آموزش می دهند، در مدیریت 
کردن آن نباید تردید کرد؛ این که عده ای مدیریت 
تلگرام را به بستن اتوبان ها تشبیه کرده اند، با این 
پاسخ مواجه اســت که معتقدیم مسدود کردن 
بزرگراه ها صحیح نیست، اما منطقی است که از 
رانندگان خودروها بخواهیم با داشــتن پالک و 

هویت مشخص در این مسیر تردد کنند.
دادستان تهران وظیفه قضات در این میان را، 
تعیین تکلیف ســریع متهمان آشوب های اخیر 
کشور، رســیدگی به پرونده های مهم در ارتباط 
با این آشوب ها و توجه به مشکالت قضائی مردم 
دانست و در توضیح اظهار داشت: الزم است میان 
افراد فریب خورده که در خیابان ها دستگیر شده اند  
و عوامل اصلی این جریانات تفکیک قائل شد. در 
خصوص دسته اول تسریع در رسیدگی و آزادی 
متهمان در دستور کار قرار گیرد و نسبت به عوامل 
اصلی آشوب ها، تحقیقات کامل تری انجام شود تا 

زمینه محاکمه فراهم گردد.
جعفری دولت آبادی خواســتار تســریع در 
رسیدگی به پرونده های مهم مربوط به آشوب ها 
مانند آتش زدن پرچم جمهوری اسالمی، واژگون 
کردن یک دستگاه خودروی آتش نشانی و حمله 

به مراکز نظامی و انتظامی شد.
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شهروند| چنــد روزی از فروکش کردن اعتراضات 
در برخی شهرها می گذرد اما واکنش ها به این موضوع 
همچنان ادامه دار است تا جایی که دیروز جلسه علنی 
مجلس شورای اســالمی میزبان نشســت مشورتی 
نمایندگان دربــاره اعتراضات اخیر به ریاســت علی 
الریجانی بــا وزرای اطالعات، کشــور، فرمانده نیروی 
انتظامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس 
صداوسیما بود.  در این نشست مشورتی نمایندگان وزرا 
و مســئوالن حاضر در مجلس طی ارایه گزارش هایی 
نسبت به برقراری آرامش در کشــور اطمینان دادند؛ 
وزیر کشور گزارشی از سیر اعتراضات روزهای اخیر در 
کشــور را به همراه آمار و ارقام به نمایندگان ارایه کرد و 
وزیر اطالعات هم مباحثی را در زمینه ریشــه یابی این 
اعتراضات مطرح کرد. همچنین فرمانده نیروی انتظامی 
نیز گزارشی از وضع افرادی که در این ناآرامی ها بازداشت 
شدند و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گزارشی 

از وقایع اخیر را به نمایندگان ارایه کردند. 
این نشست مشورتی درحالی دیروز برگزار شد که در 
میانه جلسه دیروز برخی از نمایندگان توضیحاتی در 
مورد فیلترینگ و احتمال رفع فیلتر این شبکه ارتباط 
جمعی که یکــی از کانونی ترین مباحث روزهای اخیر 
است، ارایه کردند. توضیحاتی که مبنی بر شرط و شروط 

رفع فیلتر این نرم افزار پیام رسان بود.
 جزییات جلسه مجلس 
در مورد اعتراضات اخیر

تشــریح زوایا و ابعاد اعتراضات و ناآرامی های اخیر 
کشور به صحن غیرعلنی مجلس رفت و نمایندگان در 
مورد اظهارات مسئوالن حاضر توضیحاتی ارایه دادند. 
یک نماینده مجلــس گفت که مســئوالن حاضر در 
جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره برقراری آرامش 
در کشــور پــس از اعتراض های اخیر بــه نمایندگان 
اطمینان خاطر دادند. محمد قسیم عثمانی در این مورد 
اظهار کرد: وزرای اطالعات، کشور و جانشین فرمانده 
کل سپاه پاســداران در اظهاراتی در جلسه غیرعلنی 
دیروز مجلس، روند اعتراضات اخیر در شهرهای کشور 
را تشــریح کردند و نســبت به برقراری فضای آرامش 
در کشــور اطمینان خاطر دادند. به گفته وی، ســردار 
سالمی جانشــین فرمانده کل ســپاه پس از اظهارات 
رحمانی فضلی و علوی گزارشــی از وقایــع اخیر را به 

نمایندگان ارایه کرد. 
نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اسالمی در 
این راستا گفت: در نشست مشــورتی مجلس وزیران 
کشور و اطالعات و فرمانده نیروی انتظامی ضمن ارایه 
گزارش های جداگانه از روند ناآرامی ها در کشور، ریشه ها 
و علل شکل گیری آن و وضع بازداشت شدگان بر نقش 
عوامل بیگانه در ایجاد و بهره بــرداری از حوادث اخیر 
تأکید کردند. جالل میرزایی با تشریح محورهای نشست 

مشورتی دیروز مجلس افزود: عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور در این نشست گزارشی از روند این ناآرامی ها 
در کشور و همچنین حجت االسالم سیدمحمود علوی 
وزیر اطالعات گزارشــی از ریشه ها و علل شکل گیری 
آن به نمایندگان ارایه کرد. وی افزود: ســردار حسین 
اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز در ادامه این نشست 
گزارشی از وضع افرادی که در این ناآرامی ها بازداشت 
شــدند، میزان تحصیالت و ســن آنان ارایه کرد. عضو 
شورای مرکزی فراکســیون امید مجلس اظهار کرد: 
در این جلسه چند نفر از نمایندگان به قید قرعه ضمن 
ارایه گزارش هایی در مورد این ناآرامی ها در شــهرهای 
مختلف، نکاتی را مطرح کردند. میرزایی خاطرنشان کرد: 
در این جلسه تأکید شد که عوامل بیگانه خصوصا آمریکا 
در شکل گیری و بهره برداری از این ناآرامی ها در کشور 
نقش اساسی داشــتند اما با همت مسئوالن و آگاهی 
مردم ایران نتوانستند کاری از پیش ببرند. وی ادامه داد: 
مسئوالن شرکت کننده در این جلسه بر برقراری امنیت 
و آرامش به کشور تأکید کردند. نماینده مردم ایالم در 
مجلس تصریح کرد: در این جلسه همچنین نمایندگان 
و مسئوالن بر پیگیری و توجه به مطالبات مردم و حل 

مشکالت آنها تأکید کردند.
 تلگرام برای ادامه فعالیت

 باید به ایران تعهد دهد
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس در مورد تلگرام، 
فرآیند فیلترینگ و رفع فیلتر که ایــن روزها ازجمله 
مهمترین دغدغه های مردم است، به اظهارنظر پرداخت. 
بهروز نعمتی، در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس درباره 
ناآرامی هــای اخیر گفت: رفع فیلتر تلگرام براســاس 
تعهدات الزم به ایران خواهد بود. این نماینده مجلس 

تصریح کرد: درخصوص فیلترینگ تلگرام قرار شــد 
تمهیدات الزم جهت رفع آن تعبیه شود، البته این اقدام 
به تعهدات مجموعه تلگرام به ایران بستگی دارد، زیرا 
فضای موجود و اقدامات معاندان علیه نظام جمهوری 
اسالمی به واسطه دســتگاه های اطالع رسانی تلگرام 
انجام گرفت. وی افزود: ابعاد مختلف اغتشاشات هفته 
اخیر در حضور مسئوالن امنیتی بررسی شد، نمایندگان 
و کمیســیون های مختلف نیز مواردی را در این زمینه 
مطرح کردند. در واقع اتفاقاتی بدون پیش بینی رخ داد 
و در پشــت صحنه آن برخی سرویس های جاسوسی 
در منطقه و سرویس های اطالعاتی آمریکایی از زوایای 
مختلف به آن پرداختند. نعمتی با بیان این که مسئوالن 
امنیتی به طور جــدی ناآرامی های اخیــر را پیگیری 
خواهند کرد تا گزارش تکمیلــی آن را به مجلس ارایه 
کنند، گفت: دکتر الریجانی نیز در پایان ضمن تشکر 
و قدردانــی از نیروی انتظامی و دســتگاه های امنیتی 
جهت برقراری امنیت و آرامش در شهرهای مختلف بر 
موضوعات داخلی و وحدت و همبستگی در جامعه تأکید 
کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسالمی 
ادامه داد: همچنین رئیس مجلس شــورای اســالمی 
تأکید کرد که اگر کســی بی گناه و به اشتباه بازداشت  
شده نیز، باید به طور دقیق بررسی و مشکالت آنها مرتفع 
شود. وی با بیان این که آمار شفافی از سوی وزیر کشور 
در این جلسه مطرح نشــد، افزود: تعدادی در جریان 
اغتشاشات اخیر بازداشت شــده اند اما آمار مشخصی 
توسط وزیر کشور مطرح نشد، البته وزارت اطالعات و 
سپاه پاسداران گزارشــی در مورد بازداشت  شدگان به 
کمیسیون امنیت ملی مجلس ارایه خواهند کرد. وی 
در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص نقش 

احمدی نژاد در ناآرامی های اخیر گفت: سردار سالمی 
به طور مفصــل گزارشــی را ارایه کــرد و درخصوص 
اقدامات نیروی انتظامی و بسیج که بحق موثر و مفید 
واقع شده، توضیحاتی ارایه شــد، زیرا عده ای در ابتدا با 
توجه به فضایی که وجود دارد، به دنبال این بودند که پای 
سپاه را به ماجرا بکشند اما با توجه به وظیفه ذاتی نیروی 
انتظامی و وزارت اطالعات عمال سپاه دخالت چندانی 
در این موضوع نداشته است، ضمن این که درباره نقش 
احمدی نژاد نیز به دلیل عدم حضور سردار جعفری در 

جلسه مباحثی مطرح نشد.
هزینه ناآرامی های اخیر را طبقه بیکار و افراد 

زیر ۲۰سال جامعه پرداختند
یک عضو فراکسیون امید مجلس نیز در مورد نبود 
فضایی برای شــنیدن صدای مردم در سال های اخیر 
اشاره کرد و در این راستا گفت: امیدواریم بعد از این که 
این ناآرامی ها به پایان رسید، دولت بتواند یک راه طرح 
مطالبه برای مردم ارایه دهد. طیبه سیاووشــی بر لزوم 
بررسی ابعاد جامعه شناسی اتفاقات اخیر در کشور تأکید 
کرد و گفت: در ارزیابی حوادث روزهای گذشــته آنچه 
مورد بحث است، کاهش انسجام ملی و اعتماد عمومی 
است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این که 
باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، اظهار کرد: 
مهمترین مسأله که دولتمردان باید در نظر بگیرند، این 
است که مطالبات مردم در چند سال اخیر راه خروجی 
نداشته است و مردم به طور عموم نمی دانند از چه طریق 
و چگونه مطالبات را طرح کنند. در حوادث اخیر دیدیم 
که اعتراض مردم به بدترین شکل ممکن به خیابان ها 
کشیده شــد و عده ای هم از این فرصت سوءاستفاده 
کردند. نماینده مردم تهــران در مجلس گفت: هزینه 
این اعتراض ها و ناآرامی ها را هم طبقه بیکار و افراد زیر 
۲0 سال جامعه پرداختند که بسیار آسیب پذیر هستند. 
روایتی از جزییات دستگیرشدگان اعتراضات 

عضو رئیس کمیســیون عمران مجلس نیز از آمار 
مجروحان نیروی انتظامی در زمان اعتراضات خبر داد 
که 8برابر معترضان بوده است. محمدرضا رضایی کوچی 
در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست مشورتی 
دیروز مجلــس اظهار کرد: نیــروی انتظامی به عنوان 
نیرویی که در میدان بوده، از هیچ ســالحی اســتفاده 
نکرده و تمــام نیروهای انتظامی بدون ســالح در این 
تجمعات حضور یافته اند. رئیس کمیســیون عمران 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که 8برابر معترضان، 
از بین نیروهای انتظامی زخمی شده اند که باید به این 
موضوع توجه داشت، گفت: هرچند نیروی انتظامی با 
اقتدار و تمام امکانات در میدان بوده ولی 8برابر بیشتر از 
معترضان از بین نیروهای پلیس، زخمی شده اند که این 
آمار نشان می دهد تا چه اندازه نیروی انتظامی با افراد 

حاضر در تجمعات مدارا کرده است.

روند اعتراضات اخیر در کشور از زبان مسئوالن در مجلس شورای اسالمی بررسی شد 

گزارش امنیتی ها از زوایای پنهان  ناآرامی ها
 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: تلگرام برای ادامه فعالیت  باید به ایران تعهد دهد
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میز سیاست

جزییات انتشار »وصیتنامه سیاسی« 
 هاشمی رفسنجانی 

جماران نوشت: محسن  هاشمی درباره وصیتنامه 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی گفت: آخرین وصیتنامه 
رسمی آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی مربوط به  سال 
1۳۷9 و قبل از آنژیوی قلب ایشــان است که کوتاه 
بوده و جنبه شرعی دارد، اما دست نوشته های مفصلی 
از ایشان به جای مانده است که نهایی نشده اما لحن 
و محتوای وصیتنامه سیاســی دارد که این اوراق در 
دفتر نشرمعارف انقالب که مرکز تدوین و نشر آثار و 
خاطرات ایشان است، در دست بررسی و تنظیم است. 
او گفت: علت صمیمیت و صراحتــی که در رابطه 
امام  خمینی با آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی حاکم بود، 
شناخت عمیق و اعتمادی بود که حضرت امام به ایشان 
داشتند. آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی از اوایل دهه۳0 و 
حضور در قم، به دلیل سکونت در محله یخچال قاضی 
در نزدیکی منزل حضرت امام ایشــان را دیده بودند و 
مجذوب شخصیت و نگاه امام شده بودند و این جذبه 
با شرکت در جلسات درس اما در مسجد سلماسی که 
در همان منطقه بود، بیشتر شد. با گفت وگوهایی که 
بین امام و آقای  هاشمی صورت گرفته بود، به تدریج 
امام از ایشان شناخت پیدا می کند و با شنیدن نظرات و 
مشاوره های ایشان در انجام اموری که به آقای  هاشمی 
محول می کند، اعتماد بینشان پدید می آید به نحوی 
که آقای  هاشمی در زمان آغاز نهضت و بعد از رحلت 
آیت اهلل العظمی بروجردی از نزدیک ترین شاگردان و 
اشخاص امام محسوب می شد و این رابطه صمیمی تا 

پایان عمر امام حفظ شد. 
ناآرامی   سال ۸۸ و ۹6

جرزنی سیاسی بود یا اعتراض مردمی؟
خبرآنالین نوشت: ابراهیم فیاض جامعه شناس و 
صادق زیباکالم استاد دانشــگاه در مناظره ای درباره 
اتفاقات اخیر به گفت وگو نشســتند. فیــاض در این 
گفت وگو ریشه ناآرامی ها را جرزنی سیاسیون دانست 
که  سال 88 اصالح طلبان و  سال 9۶ اصولگرایان  این کار 
را انجام دادند اما زیباکالم معتقد است: جرزنی سیاسی 
نبود، هم  سال 88 و هم  سال 9۶ فرصتی به وجود آمد تا 

مردم اعتراضات را نشان دهند. 
زیبــاکالم درباره ریشــه اتفاقات اخیــر گفت: به 
نظرم یکســری نارضایتی ها و مخالفت های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در عمق جامعه ایران 
به وجود آمده اســت. نارضایتی از سیاســت خارجی 
و سیاســت های کالن داخلی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی، ایدئولوژی ای که نظام مبلغش است و البته 
نظام رویش را آن طرف می کند تا با نارضایتی ها روبه رو 
نشود. این نارضایتی ها هر ازگاهی فوران می کند. در 

همه نظام های اقتدارگرا و ایدئولوژی محور این اتفاقات 
می افتاد. در مســائل 88 شــاهد بودیم که این ظرف 
سرریز شد اما از ســوی الیه های مرفه و تحصیلکرده 
جامعه و از خیابان انقالب به باال و نیروهای اجتماعی 
دانشجویان و نویسندگان. اما نظام نخواست مواجهه 
جدی با این بیابد که مردم چه می گویند. چندین نفر 
را دســتگیر و زندان و بعد هم گفتند جورج سروس و 
سفارت انگلیس و آمریکا بوده و به زعم خودشان مسأله 
تمام شد، اما در انتخابات 9۴ باز این مسأله خودش را 
نشــان داد؛ دیدید که حتی یک اصولگرا نتوانست در 
تهران در انتخابات مجلس و خبرگان انتخاب شــود. 
به این هم توجه نکردند که در انتخاب ۲9 اردیبهشت 
هم این ماجرا تکرار شد و باز هم توجهی نشد که چرا 
۲۴ میلیون نفر به روحانــی رأی دادند؟ آن قدر توجه 

نکردند تا این که قضایای دی ماه رخ داد!
ابراهیم فیــاض در ادامه گفت: مــن معتقدم که 
جامعه درحال حرکت به ســمت عقالنیت اســت، 
ایدئولوژیست ها کنار می روند و مردم وسط می آیند. 
این نیست که فکر کنید مردم در ایران دنبال الس زدن 
با آمریکا و زدن پشت هم هستند. مردم می گویند در 
آمریکایی که ترامپ است، ما چه کنیم که بیشترین 
سود را ببریم. این بار این آقایان اصولگرا و اصالح طلب 
جرزنی کردند.  سال 88 اصالح طلبان جرزنی کردند و 
این بار اصولگراها بودند فرقی ندارد احمدی نژاد باشد یا 

امام جمعه مشهد یا هرکسی دیگر. 
درخواست یک اصالح طلب از باهنر: 

به خاطر حمایت از احمدی نژاد 
عذرخواهی کن

ایلنا نوشــت: عبداهلل رمضان زاده سخنگوی دولت 
اصالحات گفت: نمی دانــم آقای باهنر از چه موضعی 
صحبت می کند و چگونه به خود اجازه داده است که 
برای گفت و گو پیش شــرط بگذارد! او کسی است که 
به صراحت اعالم کرد آقای احمدی نژاد را ما آورده ایم. 
اگر قرار به پیش شرط گذاشتن است؛ ایشان ابتدا باید از 
آوردن احمدی نژاد عذرخواهی کند، بگوید که چرا این 
کار را انجام می دهد و سپس عنوان کند به چه دلیلی به 

قول خودشان احمدی نژاد را آورده اند!
او گفت: معتقدم اصولگرایــان پایگاهی ندارند که 
بخواهند روی آن تکیه کنند. در گذشته بار ها گفته ام 
که اردوگاه اصولگرایان از هم پاشــیده است. درحال 
حاضر اصولگرایی یعنی چه؟ اصولگرایی مگر جریان 
واحدی اســت؟ اصولگرا آقای الریجانی است یا آقای 
باهنــر؟ آقای روحانی اســت یا آقــای احمدی نژاد؟ 
آقای رسایی اســت یا آقای مطهری؟ اصولگرایان چه 

اشخاصی هستند؟
رمضان زاده اضافه کــرد: اصولگرایان بگویند از چه 

احمدی نژادی حمایت کردند؟ احمدی نژادی که در 
آن سال ها تفکراتش را قبول داشتند، چه کسی بود؟ 
احمدی نژاد امروز چه تفاوتی با گذشــته کرده است؟ 
از نظر ما احمدی نژاد امــروز   همان احمدی نژاد دیروز 

است. 
دولت روی حمایت اصولگرایان 

حساب باز کند
ایســنا نوشــت: دبیرکل حزب موتلفه اســالمی 
اعتراضات به حق مردم به گرانی ها، بیکاری و رکود را 
مورد تأیید قــرار داد و تصریح کرد: جنس اعتراض ها 
درچند روز اخیر با جنبش اعتراضات مردمی و مطالبات 
معیشتی آنها تفاوت دارد، به همین دلیل کسانی که در 
آشوب های اخیر دستگیر شدند، اصال مطالبه معیشتی 
و مشکل اقتصادی نداشتند و از طبقه برخوردار بودند. 

محمد حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه 
گفت: حوادث چند روز گذشته نشــان داد دشمنان 
اسالم و ایران برای رسیدن به اهداف شوم خود جهت 

مقابله با ملت ایران عجله دارند. 

وی گفت: دشــمن به دنبال ناامیدکــردن مردم و 
ناکارآمد نشــان دادن دولت اســت؛ این هدف اصلی 
آمریکاســت. دولت باید در پی کارآمدی خود باشد و 
تغییر و تحوالت الزم را پدید آورد و ما هم باید از دولت 
حمایت کنیم تا بتواند بــه وعده های خود عمل کند. 
البته سطح هوشیاری مردم و بصیرت آنها طوری است 
که هرگز ناامید نمی شوند و حتی با استقامت خود به 
برخی از مســئوالن امید می دهند. مســئوالن باید 
بدانند مردم از آنها تا جایی که در خط رهبری و والیت 

هستند، حمایت خواهند کرد. 
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تأکید کرد: دولت باید 
درک درستی از فتنه، فتنه گری و پدیده اوباش گری 
داشته باشد و روی حمایت مردم به ویژه اصولگرایان و 

حتی رقبای خود حساب باز کند. 
حبیبی افزود: دولت باید بیش از گذشته نسبت به 
مداخالت آمریکا و تشدید خصومت ورزی واشنگتن 
موضع صریح و شــفاف بگیــرد و روی حمایت مردم 

حساب دقیق باز کند. 


