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گروه سیاســی: با گذشــت بیــش از ده روز از آغاز 
اعتراضات خیابانی در شــهرهای مختلف کشور، آمارهای 
متناقضی درباره تعداد کشته ها و زخمی های این اعتراضات 
اعالم می شود. هنوز هیچگونه آمار رسمی درباره کشته ها و 
زحمی ها اعالم نشــده؛ اتفاقی که در جریان اعتراضات آبان 
98 هم رخ داد و هیچگاه شــاهد ارائه آمار رسمی از تعداد 
جان باختگان حوادث آن زمان نبودیم تا مشخص شود در 
این زمینه تفاوتی بین دولتهای اصولگرا و غیراصولگرا وجود 

ندارد!
اعتراضات خیابانی اخیر، از ۲۶ شــهریور، یک روز پس 
از جان باختن مهســا امینی در بیمارســتان کسری، آغاز 
شد. مهســا امینی دختر ۲۲ ساله ای که نامش خیلی زود 
به ترند جهانی تبدیل شــد روز ۲۲ شهریور توسط گشت 
ارشــاد بازداشت شــد و پس از انتقال به مقر گشت ارشاد 
در خیابان وزرا، بیهوش و به بیمارستان کسری منتقل شد 
و سه روز بعد درگذشــت. سوابق فیلم هایی که در گذشته 
درباره عملکرد گشت ارشاد منتشر شده بود و گاه با ضرب 
و شــتم زنان و دختران برای انتقال آنان به ون های معروف 
گشت ارشــاد همراه بود موجب افزایش خشم مردم شد و 
درخواست جمع آوری گشت ارشاد و همچنین تجدیدنظر 
در قوانین حجاب، به خواســته اصلی معترضان تبدیل شد. 
اما بی توجهی به این خواســته ها و خشونت در مقابل آن، 
تجمعات اعتراضی را افزایش داد و شعارها را تندتر و صریح 
تر کرد. در این میان فیلم هایی از برخوردهای خشن برخی 
نیروهای پلیس و گارد ضد شــورش با برخی معترضان در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که تاسف و ناراحتی مردم 
را در پی داشت. با این حال وزیر کشور اعتقاد داشت مردم 
توسط اغتشاشگران کشته شــده اند و برخی اغتشاشگران 
هم به دلیل آنکه قصد ورود به مقرهای حســاس را داشتند 
کشته شدند؛ سخنانی که شبیه به سخنان رحمانی فضلی، 
وزیر کشور دولت قبل است. وحیدی وزیر کشور در گفتگوی 
ویژه خبری شــبکه دوم ســیما گفت: کشته ها شامل چند 
گروه می شــود.گروه اول کشــته های گروهک های غرب و 
شــمال غرب، گروه دوم مردم عادی که یا توسط اغتشاش 
گران کشته شــدند یا برای تسویه حساب شخصی به قتل 
رســیدند و در این مکان ها رها شــدند. گروه سوم پلیس و 
مأموران امنیتی و گروه چهارم نیز افرادی که قصد ورود به 

مقرهای حســاس را داشتند که توسط مأموران در دفاع از 
مقرهای حســاس کشته شدند که آمار آنها بعد از تجزیه و 

تحلیل اعالم می شود.
در غیاب آمار رســمی، خبرهای ضد و نقیضی از کشته 
شــدن تعدادی از معترضان در رسانه ها منتشر شده است. 
امــا تنها آمار دقیق از یک رســانه رســمی در مورد تعداد 
جــان باختگان اعتراضــات خیابانــی، روز دوم مهرماه در 
بخش خبری بیست و ســی تلویزیون اعالم شد که تعداد 
کشته ها را تا آن روز ۴۱ نفر اعالم کرد. اگرچه در آمار اعالم 
شــده تفکیکی بین قربانیان اعتراضات و قربانیان احتمالی 
نیروهای انتظامی صورت نگرفته بود اما برخی از رسانه های 
رسمی، از کشته شدن برخی از »حافظان امنیت« به دست 
»اغتشاشگران« خبر می دادند. همچنین خبرگزاری تسنیم، 
در گزارشــی، تعداد کشته شــدگان را فقط در روز سی ام 
شــهریور، ۱7 نفر اعالم کرد که آمار باالیی اســت. اگر این 
میانگین را برای سایر روزهای اعتراضات هم در نظر بگیریم، 
تعداد جان باختگان اعتراضات اخیر، از صد نفر فراتر می رود.

صداوسیما و رســانه های رسمی، اسامی کشته شدگان 
حوادث اخیر را اعالم نکردند اما برخی رســانه های خارج از 

کشــور، ضمن ارائه آماری متفاوت از تعداد کشته شدگان، 
بعضا اسامی قربانیان را هم اعالم کردند. کانون حقوق بشر 
ایران، روز یکشنبه سوم مهر، تعداد کشته شدگان اعتراضات 
اخیر را 57 نفر اعالم اما اســامی 55 نفر آنها را منتشر کرد. 
یک روز قبل از آن، عفو بین الملل تعداد کشته ها را حداقل 
30 نفر اعالم کرده بود. البته در بین این اسامی، نام ماموران 
امنیتی که در حوادث اخیر جان خود را از دســت داده اند 
دیده نمی شــود و اسامی آنها توسط منابع رسمی در داخل 
کشور، به طور پراکنده منتشــر شده است. به عنوان مثال 
طی روزهای اخیر، مرتضی ولی پوری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار البرز از شهادت یک جوان بسیجی اهل 
کــرج به نام»علی اصغر قورت بیگلــو« و خبرگزاری ایرنا از 
شــهادت رضا زارع مویدی، از همیــاران پلیس در معالی 
آباد شیراز خبر داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین 
هم گفت یک جوان بســیجی ۲3ساله به نام عباس خالقی 
در تاکســتان از ناحیــه قلب مورد اصابت گلوله از ســوی 
اغتشاشگران قرار گرفت و به شهادت رسید. صداوسیما هم 
روز اول مهر اعالم کرد: شــهید محمد حسین سروری در 
گرمسار، حســین اجاقی در تبریز، عباس خالقی در قزوین 

و محمدرســول دوست محمدی در مشهد از جمله افرادی 
بودند که در جریان حفاظت از شهر های خود با سالح گرم و 

سرد به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدند.
از آبان 98 تا شهریور 1401

 به نظر می رسد این بار هم همانند آبان 98، شاهد ارائه 
آمار رســمی و دقیقی از تعداد کشته شــدگان اعتراضات 
خیابانی توســط مســئوالن و متولیان امــر نخواهیم بود؛ 
موضوعــی که همان زمان هم با انتقاد گســترده، حتی در 
مجلس شورای اسالمی وقت مواجه شده بود اما این انتقادها 
حاصلی نداشت. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در 
مجلس دهم دی ماه ســال 98 به رســانه ها گفته بود که 
مقام های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطالع داده اند در 
جریان اعتراضات آبان ماه ۱70 نفر کشته شده اند. ابوالفضل 
ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس یازدهم خطاب 
به وزیر کشور گفته بود: شــما به لحاظ مسئول بودن باید 
پاسخگوی خون بیش از 300 نفر که در این جریان ریخته 

شد باشید. 
چنــد ماه بعد از وقوع ایــن اعتراض ها مجتبی ذالنوری 
رئیس وقت کمیســیون امنیت ملی تعداد کشته های این 
اعتراضــات را ۲30 نفر اعالم کرد. او گفت که از این تعداد 
شش نفر جزو مامورین بودند و »۲0 درصد هم از نیروهای 
حفظ امنیت و نظم بودند که عضویت رسمی نداشتند. مثل 
بســیج و نیروهای مردمی«. همچنیــن عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشــور ایران، شــامگاه شــنبه ۱0 خرداد 99 
در مصاحبه با »برنامه نگاه یک« ســیما در خصوص تعداد 
کشته شدگان اعتراضات آبان ۱398 گفته بود: »حدود ۴0 یا 
۴5 نفر یعنی حدود ۲0 درصد کشته شدگان، افرادی بودند 
که با ســالح هایی کشته شدند که ســالح سازمانی نبود«. 
این نخســتین بار بود که وزیر کشور ایران به طور تلویحی 
گفت که بین ۲00 تا ۲۲5 نفــر در اعتراضات آبان ۱398 
جان خود را از دست داده اند. خبرگزاری رویترز روز در ۲3 
دسامبر ۲0۱9 تعداد کشته شدگان را بر اساس دریافت آمار 
از سه مقام وزارت کشــور ایران که خواسته  بودند نامشان 
فاش نشود، حدود ۱500 تن در ۱90 شهر اعالم کرده بود 
اما اســامی 5۴7 تن از آن ها مشخص شده  بود. بعدها هم 
هیچگاه اســامی و تعداد دقیق کشته شدگان حوادث آبان 

98 اعالم نشد.

آمار رسمی ارائه دهید تا جلوی شایعات گرفته شود

آمار متناقض از تعداد قربانیان اعتراضات خیابانی

رئیس جمهور با یادآوری اهمیت روایتگری 
حق طلبانه و مقابله با غــرض ورزی امپراتوری 
رســانه ای غرب در موضوع مبارزه با تروریسم، 
تاکید کرد: دشــمنان این مــرز و بوم، تالش 
می کنند با ابزارهای رسانه ای واقعیت را وارونه و 

جای جالد و شهید را عوض کنند.
به گــزارش ایرنا،  ســید ابراهیم رئیســی 
ظهر دوشــنبه در دیدار خانواده سردار شهید 
سلیمانی، فرهنگ و ایثار شهادت را مهم ترین 
مولفه  قدرت جمهوری اســالمی ایران خواند و 
گفت: پاسداشت یاد، نام و جایگاه واالی شهدا 
وظیفه هــر ایرانی منصف، به ویژه مســئوالن 

کشور است.
رئیس جمهور قدرت نظام جمهوری اسالمی 
ایران را برگرفته از خون شهدا، به ویژه شهدایی 
همچون حاج قاســم سلیمانی دانست و گفت: 
برخی قدرت ملی را صرفا منبعث از تجهیزات 
و تســلیحات نظامی می دانند، امروز جمهوری 
اسالمی در کنار پیشرفت های غیرقابل کتمان 
در صنایع دفاعی، از قدرت نرمی برخوردار است 
که به اعتبار خون صدها هزار شــهید به دست 

آمده و بسیار موثرتر از هر سالحی است.

آیت اهلل رئیسی با یادآوری اهمیت روایتگری 
حق طلبانه و مقابلــه با غرض ورزی امپراطوری 

رســانه ای غرب در موضوع مبارزه با تروریسم، 
تصریح کرد: دشــمنان این مــرز و بوم، تالش 
می کنند با ابزارهای رسانه ای واقعیت را وارونه 
و جای جالد و شهید را عوض کنند. بر همین 
اساس در جریان تنظیم محتوای سخنرانی بنده 
در مجمع عمومی ســازمان ملل بر مبنای ارج 
نهادن و به رخ کشــیدن نمادهای قدرت ملی 
تصمیم گرفتیم شهید سلیمانی را معرفی کنیم 
تا دنیا بداند که تروریســم چیست، تروریست 
کیست و قهرمان مبارزه با تروریسم چه کسی 

بوده است؟
رئیس جمهور با تقبیح رفتار رسانه های غربی 
در تحریف و جعل واقعیت ها، خاطرنشان کرد: 
امروز نظام سلطه به اعتبار امپراطوری رسانه ای 
خود تالش می کند تعریف تروریســم را تغییر 
دهد و خودش را قهرمان مبارزه با تروریســم 
معرفــی کند، لذا وظیفه ای ســنگین بر عهده 
ما اســت که اجازه ندهیم این تالش دشمن به 
نتیجه برســد. آیت اهلل رئیسی در ادامه وظیفه 
مسئوالن کشور در پاسداری از حقیقت و مقابله 
با انگاره ســازی های مغرضانه دشــمنان ایران 
اســالمی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشــان 
کــرد: در جریــان ســخنرانی ها و دیدارهای 
مختلفی که در سفر به مقر سازمان ملل داشتم، 
تاکیــد کردم که کشــورهای اروپایی و آمریکا 

امروز تالش می کنند منافقین را که دست شان 
به خون بیش از ۱7 هزار هموطن بی گناه ایرانی 
آلوده است، تطهیر کنند و در حالی که پیش از 
این آنها را در لیست سیاه گروه های تروریستی 
قرار داده بودند، امروز آنان را از این لیست خارج 
کــرده و مورد حمایت خود قرار داده اند. رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه امروز شهید سلیمانی 
به یکی از نمادهای نظام اســالمی تبدیل شده 
و از همین جهت مورد حقد و کینه دشــمنان 
جمهوری اسالمی است، گفت: شهید سلیمانی 
چنانکه مقام معظم رهبــری تاکید کردند، نه 
فقط یک نام که یک مکتب است و امروز همه 
بایــد تالش کنیم مظاهر و شــاخص های این 
مکتب در شــئونات زندگی مردم جاری شود. 
آیت اهلل رئیسی همچنین از تالش دشمنان برای 
کاهش حساسیت جامعه نسبت شهید سلیمانی 
خبر داد و اذعان داشــت: دشــمن در مقاطع 
مختلف تالش می کند حساسیت جامعه نسبت 
به شهید سلیمانی و دیگر الگوها و ارزش هایش 
را بسنجد و اگر احساس کند حساسیت جامعه 
نســبت به نام و یاد این شهید کم شده است، 
تالش های خود را برای حذف کامل نام و راه و 
مکتب او از خاطره و یاد جمعی جامعه مضاعف 
خواهد کرد، لذا باید نســبت به هر گونه تعدی 
دشــمن به شخصیت و مکتب شهید سلیمانی 

حساس بود. در ابتدای این دیدار خانواده شهید 
سلیمانی ضمن قدردانی از بیانات رئیس جمهور 
در مجمع عمومی سازمان ملل، پاسداشت نام 
سردار سلیمانی در تریبون سازمان ملل متحد 
را موجب خوشحالی همه عالقمندان به انقالب 
اســالمی در منطقه دانســتند. خانواده سردار 
ســرافراز مقاومت، تبیین شاخص های مکتب 
ایشــان از ســوی رئیس جمهور در سخنرانی 
نیویورک را اقدامی حکیمانه خواندند و افزودند: 
در مکانی که مدت هاســت از کارکرد و ماهیت 
اصلی خود در احقاق حقوق ملت ها فاصله گرفته 
است، تبیین ویژگی های مکتب شهید سلیمانی 
که همان عدالت طلبی و حق طلبی است، بسیار 
موثر و درســت همان چیزی بود که از رئیس 

جمهور مکتبی ایران اسالمی انتظار می رفت.

خانواده سردار شهید سلیمانی با قدردانی از 
مواضع حق طلبانه رئیس جمهور در سخنرانی 
ســازمان ملل متحد، اقدام آیت اهلل رئیسی در 
پاسداشــت فرهنگ ایثار و شــهادت را در این 

سخنرانی ستودند.
فرزندان ســردار ســرافراز مقاومت در این 
دیــدار جلب توجــه افکار عمومــی جهان به 
مکتب شهید حاج قاسم ســلیمانی را یکی از 
مهم ترین کارکردهای سخنرانی رئیس جمهور 
در سازمان ملل دانستند و گفتند: جهان امروز 
بیش از همیشه تشنه آموزه های شهیدان است، 
بر همین اساس اقدام ارزشمند رئیس جمهور 
در سازمان ملل متحد، موجب خرسندی ملت 
ایران و همه عالقمنــدان به محور مقاومت در 

منطقه شد.

نورنیوز، رســانه شورای عالی امنیت ملی به 
نقل از ایرنا نوشت : عماد افروغ ، جامعه شناس 
گفت : نظام باید برخورد به موقع و دســت کم 
عذرخواهــی می کرد، اما همــه چیز را موکول 
به پاســخ فالن کمیته و کمیســیون و دستور 
مقامات کردند. این می شــود نوشــدارو بعد از 
مرگ ســهراب. باید می فهمیدید قطع نظر از 
هر پاســخی که از کمیته ها بیرون بیاید، شما 
مقصریــد. چون اگر به این خانم ایســت نمی 
دادند و او را ســوار ون نمی کردند، این اتفاق 
رخ نمی داد. حداقل قضیه این است که همان 
ایست دادن ســبب شوک روحی و روانی شده 
است. مسوول این شوک روحی کیست؟ بابت 

همین عذرخواهی می کردید.
»عماد افروغ« جامعه شناس، ضمن تحلیل 
ریشه های ناآرامی های اخیر در کشور، مسئوالن 
کشــور را به تجدید نظــر در برخی روش ها و 
قوانین توصیه و تأکید کرد: به هیچ وجه تجدید 
نظــر در برخی روش ها باعث خدشــه به نظام 
نمی شــود و اتفاقاً این رشد یک نظام را نشان 
می دهد.این جامعه شناس در تبیین علت بروز 
ناآرامی ها در پی جان باختن »مهســا امینی« 
گفت: جامعه ما آبســتن انواع ناآرامی، به دلیل 
انواع مشــکالت از تورم و بیکاری تا عدم توزیع 
عادالنــه و برابر مواهب سیاســی اقتصادی و 
فرهنگی است. بنابراین فوت خانم مهسا امینی 
تنها یــک جرقه بود برای این که خشــم های 

فروخفته یک بار دیگر خود را نشان دهد.
رئیس اسبق کمیســیون فرهنگی مجلس 
اظهار کرد: طبــق پیگیری هایی که من کردم، 
گشت ارشــاد با وضع کنونی آن، هیچ توجیه 
قانونی نــدارد. مصوبات شــورای عالی انقالب 
فرهنگی هیچ اشاره ای به این نوع گشت ارشاد 
نکــرده و حتی مصوبه ۴۲7 شــورای فرهنگ 
عمومــی که در ایــن زمینه مورد اشــاره قرار 
می گیرد، مورد تصویب شــورای عالی انقالب 
فرهنگی قرار نگرفته اســت. این نحوه برخورد 
هیچ ســنخیتی با امر به معروف و نهی از منکر 
ندارد، مواجهــه باید خیلی مودبانــه و دور از 
توهین باشــد.به گفته او، اگر کســی با منطق 
جامعه شناسی و منطق شورش ها و خشم های 
شــهری آشنا باشد، می داند در تمام دنیا وقتی 
چنین اتفاقــی می افتد، جامعه دچــار فوران 
خشم اجتماعی می شــود. در کشورهای دیگر 

نظیر آمریکا هم چنین اتفاقاتی سبب شورش 
اجتماعی می شود و تلفات می دهد.

افروغ با بیان این که سال هاســت بسیاری 
هشــدار می دهند انعطاف و توجــه به فعل و 
انفعــاالت واقعی جامعه وجود ندارد، افزود: گاه 
به نظر می رسد قوه ای که متوجه شرایط زمان 
و مکان باشــد و با فهم ارزش ها بتواند روش ها 
را تغییر دهد و متوجه شــرایط جامعه شــود، 
نیست. من سال هاست این موارد را گفته ام، اما 

متأسفانه هیچ اتفاقی نمی افتد.
این استاد دانشگاه در خصوص مطالبه مردم 
در این ناآرامی ها اظهار کرد: شــاید خواســته 
آشکار معترضان در این مقطع، مسأله حجاب 
و انعطاف بیشتر نظام در این موضوع باشد، اما 
مطالبه مردم صرفاً این نیست. در جامعه ما فقر 
و نابرابری، بیکاری و انواع تبعیض غوغا می کند. 
جامعه انباشته از برخی مشکالت است و دنبال 
بهانه می گردد، حتی به نظر من تشییع پرشمار 
مرحوم پاشایی هم سیاســی بود، نه فرهنگی. 
افراد احســاس کردند اعتراض سیاسی آشکار 

ممکن است عواقب داشته باشد.
او ادامه داد: االن هم مســاله صرفا حجاب 
نیست. مگر می شود در جامعه ای که یک عقبه 
ریشــه دار شرعی و عقبه تاریخی حتی قبل از 
اسالم درباره حجاب دارد، به این شیوه روسری 
را در آتش بیندازند؟! این یک حرکت واکنشی 
اســت. آن جوان دنبال فرصتی بوده تا اعتراض 
کند و حاال با فوت مهســا امینی فرصت یافته 
اســت. تنها یکی از موارد، اعتراض به گشــت 
ارشاد است که به نظر من به حق است. چیزی 
راه انداخته ایم که هیچ توجیه انسانی، اخالقی، 
عقلــی و حتی قانونــی نــدارد. روش آن هم 
می تواند اصالح شود. خب به جای این که افراد 
را ســوار ون کنید و به جایی ببرید، همان جا 
تذکر بدهید یا در همان ماشین آموزش دهید 
تا بروند. این شیوه ها که مردی زن نامحرم را در 

ماشین بیندازد، غیر انسانی و غیرشرعی است.
این جامعه شــناس گفــت: ای کاش نظام 

به موقع درباره این حادثه واکنش نشان می داد 
و عذرخواهــی می کــرد. من بــه محض فوت 
خانــم امینی مصاحبه ای کــردم و گفتم نظام 
عذرخواهی کند، اما کســی عذرخواهی نکرد. 
احاله دادند به کمیته هایی که تحقیق شــود و 
معلوم نیســت کی نتیجه می دهد. باآلخره این 
حادثه قطع نظــر از این که آن خانم ســابقه 
بیماری داشته باشد، در گشت ارشاد انجام شده 
و حتی اگر او را نزده باشــند، فشار روحی رخ 
داده و منجر به سکته شده است. این موارد در 
دنیا جا افتاده که هر کس اعمال قدرت می کند، 
مسئولیت دارد. برخی منطق جامعه شناسی و 
مسائل علوم انسانی را درک نمی کنند و خیلی 
بســته عمل می کنند، این همه عالمان انسانی 

ما حرف می زنند، به چه نتیجه ای می انجامد؟
افروغ در پاســخ بــه این ســوال که »چرا 
این اعتراض در بســیاری موارد به درگیری و 
اغتشاش کشیده شــد؟« گفت: رابطه متقابلی 
بین شــیوه حکمرانی و نحوه اعتراض هست. 
از آن شــیوه حکمرانی، این نحوه اعتراض هم 
در می آید. ممکن اســت بگوییم چرا به جای 
اعتراض مســالمت آمیز، آتــش می زنند، چرا 
خواســته ها را آرام تر مطرح نمی کنند؟ مگر 
شما به خواسته های آرام آنها جواب داده اید که 

چنین انتظاری دارید؟
توصیه افروغ، پرداختن به مســایل اشتغال، 
بیکاری و شــکاف طبقاتی است تا آشفتگی و 
ســردرگمی جوانان درباره آینده در عمل حل 
شــود. به گفته او، باید نخبگانی عاری از دسته 
بندی های راست و چپ راه حل بدهند و به راه 
حل ها عمل کنند، نه این که تنها نمایشی اجرا 

کنند و کار خود را اصالح نکنند.
چقدر شــیوه اعتراض مدنی را در مدارس 

آموزش داده ایم؟
او بــا طرح این ســوال که »چقدر شــیوه 
اعتراض مدنی را در مدارس آموزش داده ایم؟« 
افــزود: اصاًل اینهــا را یک شــهروند با حقوق 
شناخته شــده در قانون اساسی بار آورده ایم؟ 

ارزش های گذشته را به صورت طبیعی به نسل 
جوان منتقل نکرده ایم. اگر می خواهیم اعتراض 
مســالمت آمیز باشد، باید شــیوه حکمرانی را 
عوض کرد، نه این که قواعد آن عوض شــود، 
روش های تنگ نظرانه باید اصالح شود. روشن 
است که ممکن است ناآرامی از سوی بیگانگان 
هم تحریک شود. اما نباید کاری کرد که زمینه 
تحریــک افزایش یابد. اگر شــهروندی هویت 
ایرانی و ملی خود را بشناسد، گوشش بدهکار 

تحریکات بیگانه نیست.
این جامعه شــناس در تبیین طیف سنی، 
اجتماعــی، طبقاتی شــرکت کنندگان در این 
ناآرامی هــا گفت: باید بعد از آرام شــدن فضا، 
پیمایش و مطالعه میدانی درباره سن و جنس 
و طبقه و محله معترضان انجام شــود تا دقیق 
معلوم شــود، امــا فعاًل می تــوان گفت قاطبه 
معترضان نوجوان و جوان هســتند و احساس 
می کنم نوعی انقطاع نسلی هم برای آنها اتفاق 
افتاده اســت و ارتباط و اتصال کافی با نســل 
گذشــته ندارند. دلیل آن هــم نحوه تربیت و 
آموزش و پرورش ماســت که سبب شده این 
نسل احساس رهاشدگی کنند. من نگران این 
هستم که اگر این شــورش ها رهبری نداشته 
باشــد، تبعات بدی دارد. اگر رهبری داشــت، 
بیانیه ای می داد و درخواست ها و ایدئولوژی آن 
مشــخص بود. اما این یک شورش کور و بدون 
رهبر اســت و این خطر را دارد که می تواند به 
جنگ های فرقه ای درونــی بپیوندد. حتی اگر 
بتوان اینها را آرام کرد، شــاید در مسائل دیگر 
ســر باز کند.او دربــاره پیامدهای حرکت های 
خیابانی گفت: در تمام دنیا وقتی اتفاق ناگواری 
)اعم از قابل پیش بینی یا ناگهانی( رخ می دهد، 
اولین واکنش مردم، واکنش خیابانی است و این 
ربطی به ایران هم ندارد و مردم خشــم خود را 
در تظاهرات خیابانی نشان می دهند. این مردم 
باید آن قدر آموزش دیده باشند و تربیت مدنی 
شده باشــند که تخریب اموال عمومی نکنند. 
تنها شعار بدهند. پلیس هم باید آموزش الزم 

را درباره شــیوه برخورد با اینها دیده باشــد و 
بداند برخی رفتارهای غیرعادی، در این شرایط 
طبیعی اســت. رفتارها در شورش اجتماعی با 
حالت عادی متفاوت است. ممکن است کسی 
در آشوب خیابانی شرکت کند، اما نفهمد چرا 
شرکت کرده، به خاطر این که این رفتار ناشی 
از شور و عاطفه است، نه معرفت. این باید درک 
شود و ما نیازمند پلیس ویژه آموزش دیده برای 

این شرایط هستیم.
رفتار معترضان هیجانی است و مدارا سبب 

تعدیل می شود
این جامعه شــناس افزود: البته وقتی کسی 
شیشــه بشکند و ســاختمان خراب کند، قوه 
قهریه نظام هم می خواهد آن را کنترل کند و 
این طبیعی اســت، اما باید به عقب برگشت و 
مســأله را دید و حتی در این شرایط حاد هم 
پیشــنهاد من این اســت که نیروهای امنیتی 
ســعی کنند بیشــتر مدارا کنند. زیــرا رفتار 
معترضان هیجانی است و مدارا سبب تعدیل آن 
می شود. کتابی را درباره شورش های خیابانی در 
آمریکا می خوانــدم که طبق آن، هر جا پلیس 
تندتر برخورد کرده، شورش ها تندتر شده است.

همین ضابطان گشــت ارشاد هم باید آموزش 
ببینند. پلیس به جای برخورد فرهنگی، برای 

برخوردهای قهری آموزش دیده است.
افروغ در ارزیابی عملکرد مســئوالن کشور 
در قبال مسائل اخیر، گفت: نظام باید برخورد 
به موقع و دســت کم عذرخواهی می کرد، اما 
همــه چیز را موکول به پاســخ فالن کمیته و 
کمیسیون و دستور مقامات کردند. این می شود 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب. باید می فهمیدید 
قطع نظر از هر پاســخی که از کمیته ها بیرون 
بیاید، شــما مقصرید. چون اگــر به این خانم 
ایســت نمی دادند و او را سوار ون نمی کردند، 
این اتفاق رخ نمی داد. حداقل قضیه این است 
که همان ایســت دادن ســبب شوک روحی و 
روانی شــده است. مســوول این شوک روحی 
کیست؟ بابت همین عذرخواهی می کردید. اما 
مسأله به این روشنی را نمی دانند، چون آسیب 
شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 
را نمی دانند. حتی اگر ســابقه جراحی داشته، 
چرا در شرایط دیگر این اتفاق نیفتاده است؟ در 
فیلم پخش شــده هم معلوم است برخورد فرد 

تذکردهنده خوب نیست. 

رئیسی در دیدار خانواده سردار شهید سلیمانی:

دشمنان می خواهند جای جالد و شهید را عوض کنند

عماد افروغ: 

تجدیدنظر در برخی روش ها باعث خدشه به نظام نیست
نظامبایدپسازفوتمهساامینیحداقلعذرخواهیمیکرد

دولت، کمیته رصد و کنترل رشد تورم تشکیل داد
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز سه شــنبه به ریاســت سید 
ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم گیری درباره مهمترین 

مسائل اقتصادی روز پرداخت.
به گــزارش ایســنا، در ابتدای این جلســه گزارشــی از آخرین وضعیت 
شــاخص های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل 
شود و سیاست های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به خصوص در 

بخش کاالهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
همچنین اعضا مصوب کردند به منظور افزایش ســرمایه گذاری در راستای 
تحقق رشد اقتصادی برنامه ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه های اجرایی با 
هماهنگی بخش خصوصی مرتبط، برنامه رشد سرمایه گذاری در حوزه مربوط 
به خود را تدوین و برای بررســی و تصویب به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه 

کنند.
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری 
از رشــد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به عمل آورده و کلیه 
دســتگاه های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی الزم را داشــته 

باشند.
در بخش دیگری از این جلســه گزارشــی از بازار بورس ارائه و راهکارهای 
پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه مطرح 
و مقرر شــد این پیشنهادها به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر به دستگاه های 

اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

 دریادار سیاری:
هیچ قدرتی جرات تعرض 

به مرزهای ایران اسالمی را ندارد
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی گفت: هیچ قدرتی اجازه و 
توان تعرض به مرزهای آبی و خاکی جمهوری اسالمی ایران و تمامیت ارضی 

این سرزمین را ندارد.
دریادار حبیب اهلل ســیاری روز دوشنبه در چهل و یکمین یادواره سرلشگر 
شــهید سیدموســی نامجو واولین یادواره 7۱ شــهید گیالنی نیروی دریایی 
راهبردی در رشت افزود : هم اینک پرچم مقدس جمهوری اسالمی در آبهای 
آزاد جهان نیز برافراشــته شده که این امر نشان از علم، توان، قدرت و صنعت 

باالی فرزندان این مرزو بوم است.
وی تصریح کرد: در این راســتا هیچ قدرتی اجازه فکر کردن به کوچکترین 
تعرض به آب و خاک این ســرزمین را ندارد و متوجه قدرت و اقتدار این ملت 

و نظام شده است.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و حماسه خرمشهر و آبادان افزود: یکی 
از مهمترین عملیات های نیروی دریایی، حماسه مقاومت 3۴ روزه در خرمشهر 

بود که تمامی نقشه های راهبردی دشمن را برهم زد.
وی افزود: صدام با حمایت قدرت های شــرق و غرب تصمیم داشــت طی 
یک روز خرمشــهر، طی سه روز خوزستان و طی یک هفته تهران را فتح کند 
اما با رشــادت تکاوران نیروی دریایی به همراه ســپاه تازه تاسیس و نیروهای 
مردمی خرمشــهرکه مقاومت بی نظیری از خود نشــان دادند مفتضحانه به 

عقب رانده شد.
وی گفــت: ارتش تا دندان مســلح رژیم بعثی مقاومــت 3۴ روزه این این 
نیروها و فرزندان ایران را می بیند و با همه توان سعی کردند در منطقه بماند 
اما تمامی نقشــه های راه دشمنان از بین رفت و تمامی تدابیر آنان تغییر کرد 

که این امر، دستاورد بزرگی برای تکاوران نیروی دریایی بود.
دریادار سیاری همچنین به عملیات مروارید اشاره و خاطرنشان کرد: نیروی 
دریایی در هفتم آذرماه ســال 59 توانست نیروی دریای عراق را نابود کند و 
یکی از ســه محور عراق برای جنگ از کار افتاد که این دســتاورد بزرگی در 
طول دفاع مقدس بود. همچنین هر سه بندر مهم عراق که صادرات نفت انجام 
می شد در محاصره نیروی دریایی قرار گرفت و تمامی راههای مواصالتی عراق 
از بین رفت و ۲ سکوی نفتی آنان نیز معدوم شد که این امر ضربه شدیدی به 
اقتصاد رژیم بعثی وارد کرد و توانایی دشــمن در عرصه های جنگی به شدت 
کاهش یافت. این درحالی بود که قدرتهای شرق و غرب و کشورهای همسایه 
به کمک عراق شــتافته بودند و با در اختیار قراردادن تسلیحات نظامی، نیرو 
و فــرودگاه، به آنان در جنگ کمک کردنــد اما در دوران دفاع مقدس نیروی 
دریایی اجازه ورود هیچ یگان دریایی عراق را نداد و همه کشــورهای منطقه 

متوجه قدرت بزرگ نیروی دریایی ایران شدند.

سخنگوی شورای نگهبان:
 تنها راه حل مسائل کشور احترام به قانون است

سخنگوی شورای نگهبان، راه حل مسائل کشور را احترام به قانون دانست 
و گفت: طی کردن مســیرهای قانونی بهترین راه است و هر راهی غیر از این، 

مانع تحقق عدالت خواهد بود.
هــادی طحان نظیف بــا بیان اینکه گاهی حوادثــی رخ می دهد که باعث 
برانگیخته شــدن تاثر مردم و مسئوالن می شــود، اضافه کرد: دشمنان قسم 
خورده ملت ایران همچون همیشــه در این حادثه نیز دشمنی خود را آشکار 
کرده و نشــان دادند که فقط دنبال منافع خود هســتند اما مردم ایران هم با 
حضور گســترده دیروز در سراسر کشور نشان دادند که مانند گذشته پای کار 
انقالب اســالمی هستند و در هر مقطعی که نیاز باشــد، به میدان آمده و از 
انقالب و نظامی که متعلق به خودشان است، تا پای جان دفاع خواهند کرد.

تاکید دوباره مخبر بر احیاء جهاد سازندگی 
معــاون اول رئیس جمهور احیاء جهاد ســازندگی را گامی در جهت جلب 
مشــارکت مردم برای آبادانی کشــور توصیف کرد و گفت: ایجاد یک جریان 
مردمی برای آبادانی کشور و هدایت نقدیندگی جامعه از نیازهای امروز کشور 
است. به گزارش ایرنا، محمد مخبر در نشست احیاء جهاد سازندگی، با تقدیر 
از حضور گســترده و پرشمار مردم در اجتماع روز گذشته، بر لزوم تسریع در 
احیاء و آغاز به کار مجدد جهاد ســازندگی تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از 
پیامدها و آثار مثبت احیاء جهاد ســازندگی این اســت که خدمت رسانی به 
جامعه به دســت مردم و به خصوص جوانان انجام می شود که به نوعی ترویج 

فرهنگ اسالمی-ایرانی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر فعالیت جهاد ســازندگی متوقف نمی 
شــد و این نهضت همچنان در کشــور کارش را ادامه مــی داد، دغدغه اصلی 

جوانان کشور خدمت به مردم و آبادانی کشور بود.
مخبــر به این نکته اشــاره کــرد که با اتــکاء به هر یــک از ظرفیت ها و 
موهبت های الهی کشــور می توان درآمدهای بسیار زیادی حاصل کرد، توجه 
به اقتصاد دریا را یکی از نیازها و ضرورت های کشور برشمرد و گفت: اقتصاد 
دریامحور از وسعت و گستردگی فراوانی برخوردار است که تنها بخش کوچکی 

از آن موضوع آبزی پروری است.
وی بر اجرای طرح های تولیدی و اشــتغالزا با تکیه بر منابع مردمی تاکید 
کرد و یکی از مشکالت امروز کشور را نقدینگی فراوان دانست که آسیب هایی 
را به همراه داشــته و اگر بتوان این نقدینگی را به ســمت طرح های تولیدی 
نظیر آبزی پروری و تولید مســکن هدایت کرد، اثرات مثبت و سازنده ای در 

زمینه سرمایه گذاری، تولید ثروت و اشتغالزایی در کشور خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور از اعضای حاضر در جلســه خواست تمرکز جدی 
بر طرح های تولیدی و به خصوص طرح های اشــتغال زا نظیر تولید مســکن 
داشــته باشند زیرا اشتغال زایی و تولید مسکن از برنامه ها و رویکردهای جدی 
دولت اســت و اگر جهاد ســازندگی با جدیت در این زمینه ورود کند، دولت 
اعتبارات مورد نیاز آنها را متناســب با ظرفیت اجرایی که دارند تأمین خواهد 

کرد.
در این جلسه معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور ضمن ارائه 
گزارش از آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای جهاد ســازندگی، 
گفت: راه اندازی نهضت مردمی نقش آفرین در موضوعات اساســی کشــور، 
شناســایی مســایل و شناســایی شــبکه مردمی از جمله اقداماتی است که 
در دســتور کار خواهیم داشت. ســید امیر حســین مدنی خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی هــای خوبی بــرای هدایت ظرفیت های مردمی به ســمت تولید 
اشتغال آفرین، تولید مسکن، امنیت غذایی، تولید دانش بنیان، بهبود زنجیره 

ارزش، احیاء واحدهای تولیدی و تولید محتوای اجتماعی انجام شده است.
در ادامه این جلسه گزارشی از برنامه ریزی های صورت گرفته جهت توسعه 
صنعــت پرورش ماهــی در قفس ارائه و در خصوص تأمیــن مالی طرح برای 
گام نخســت یعنی تولید دو هزار تن ماهی و همچنین اشتغالزایی مستقیم و 

غیرمستقیم آن بحث و تبادل نظر شد.

اخبار کوتاه


