
رسانه شورای عالی امنیت ملی:
 حسن عباسی سخنگوی هیچ بخشی 

از حاکمیت نیست
رسانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنرانی 
آتشین حسن عباسی در محکومیت حمایت سلبریتی ها 
از اعتراضات اخیر و پاسخ کریم باقری نوشت: حسن عباسی 
سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیست و اظهاراتش 
مثل اظهارات همه تریبون داران دیگر که موافق یا مخالف 
جمهوری اسالمی هستند نظرات شخصی اوست.نور 
نیوز، افزود: حمایت از اغتشــاش و ناامنی علیه ملک و 
ملت به بهانه اظهارات یک فرد غیرمسئول می تواند غبار 
ناخواسته ای بر چهره یک قهرمان باشد.کریم باقری در 
پاسخ به صحبت های حسن عباسی گفته بود: »همه ما به 

خاطر رفتن افرادی مثل تو به خیابان آمدیم.« 
    

 کانادا تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال می کند

نخست وزیر کانادا از تصمیم این کشور برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، »جاستین ترودو« گفت که کانادا 
تحریم هایی را علیه شماری از شخصیت های حقیقی 
و نهادهای ایرانی از جمله »پلیس امنیت اخالقی« 

وضع خواهد کرد.
    

نماینده مالیر در مجلس:
سلبریتی هایی که از اغتشاشات 

حمایت کردند، باید پاسخگو باشند 
نماینده مردم مالیر در مجلس، گفت: سلبریتی ها و 
ورزشکارانی که از اغتشاشات حمایت کردند، به واسطه 
پول بیت المال و فرصتی کــه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برای رشد و نمو در اختیارشان قرار داده، به این 

جایگاه رسیدند و  باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایســنا، هادی بیگی نــژاد در اجتماع 
عزاداران شهادت امام رضا )ع( در مالیر، مطرح کرد: 
اغتشاشگران که به حدود ۲۰۰۰ نفر هم نمی رسند، 
توسط دشمنان سازمان دهی و هدایت می شوند، به 

کف خیابان ها آمده و افراد بی گناه را می کشند.
    

گروسی: 
گفت وگوها با ایران برای 

شفاف سازی مسائل از سرگرفته شد
ایسنا نوشت: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی با اشاره به دیدارش با محمد اسالمی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشــت:»در جریان برگزاری کنفرانس ساالنه 
آژانس بین المللی اتمی میزبان محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بودم.
گفت وگو با ایران در خصوص شفاف ســازی مســائل 

باقی مانده پادمانی از سر گرفته شده است.«
    

اخراج رئیس انجمن پزشکان ایرانی 
آمریکا در پی دیدار با رئیسی

انجمن پزشکان ایرانی آمریکا شروین مرتضوی، رئیس 
این انجمن را به دلیل شرکت در جلسه دیدار با ابراهیم 
رئیسی همزمان با سفر رئیس جمهور به آمریکا اخراج کرد.

هیأت مدیره این انجمن با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
انجمن با رد اظهارات مرتضوی مبنی بر اینکه »حضور 
در این جلسه امری شخصی بوده و ارتباطی با نقش او در 
انجمن ندارد«؛ طی یک جلسه اضطراری از وی خواست 

از مقام خود کناره گیری کند و از انجمن فاصله بگیرد.
    

وزیر خارجه عراق:
 اعتراضات، موضوع داخلی ایران است

وزیر خارجه عراق درباره اعتراضات در ایران گفت که 
این اعتراضات موضوع داخلی ایران است.

به گزارش ایسنا،  فواد حسین، در گفت وگو با شبکه 
روداو افزود که از مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ایرانی 
که در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد به اغما رفت و 

پس از سه روز درگذشت »بسیار متاسف« شده است.
وی همچنین با بیان اینکه مذاکرات تهران-ریاض 
ادامه دارد، تصریح کرد: با دو طرف ایرانی و سعودی 
دیدار داشتم و تالش می کنیم که مذاکرات را به سطح 

وزرای خارجه برسانیم.
    

زهره الهیان:
 اغتشاشگران

 به سوراخ ها و النه های خود خزیدند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: راهپیمایی 
مردم باعث شد که مزدوران و اغتشاشگران به سوراخ ها و 
النه های خود بخزند و خواب های شیرینی که برای ملت 

ما دیدند، به کابوسی برای آنان تبدیل شود.
زهره الهیــان در گفتگو با مهر، افــزود: تجمعات 
اخیر در سطح جامعه فقط یک اعتراض از سوی مردم 
عادی نبوده، بلکه جریان نفــاق، معاندان خارجی و 
سرویس های بیگانه از قبل برنامه ریزی و اراذل و اوباش 

را سازماندهی کرده بود تا در کشور آشوب به پا کنند.
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»در موضــوع مرگ مهســا امینی، نظام 
باید برخورد به موقع و دست کم عذرخواهی 
می کرد، اما همه چیز را موکول به پاسخ فالن 
کمیته و کمیسیون و دستور مقامات کردند. 
این می شود نوشــدارو بعد از مرگ سهراب. 
باید می فهمیدید قطع نظر از هر پاسخی که 
از کمیته ها بیرون بیاید، شما مقصرید. چون 
اگر به این خانم ایست نمی دادند و او را سوار 
ون نمی کردند، این اتفاق رخ نمی داد. حداقل 
قضیه این است که همان ایست دادن سبب 
شــوک روحی و روانی شــده است. مسئول 
این شــوک روحی کیســت؟ بابــت همین 

عذرخواهی می کردید.«
عماد افروغ، جامعه شــناس بــا بیان این 
مطالب، در گفت وگو با ایرنــا که نورنیوز آن 
را نقل کرده اســت؛ ضمن تحلیل ریشه های 
ناآرامی های اخیر در کشور، مسئوالن کشور 
را به تجدید نظــر در برخی روش ها و قوانین 
توصیــه و تأکید کرد: به هیــچ وجه تجدید 
نظر در برخی روش ها باعث خدشــه به نظام 
نمی شود و اتفاقاً این رشد یک نظام را نشان 
می دهد.این جامعه شــناس در تبیین علت 
بروز ناآرامی ها در پی جان باختن »مهســا 
امینی« گفت: جامعه ما آبستن انواع ناآرامی، 
به دلیل انواع مشــکالت از تورم و بیکاری تا 
عدم توزیع عادالنه و برابر مواهب سیاســی 
اقتصــادی و فرهنگی اســت. بنابراین فوت 
خانم مهســا امینی تنها یک جرقه بود برای 
این که خشم های فروخفته یک بار دیگر خود 

را نشان دهد.

 گشت ارشاد با وضع کنونی
هیچ توجیه قانونی ندارد

رئیس اسبق کمیســیون فرهنگی مجلس 
اظهار کرد: طبــق پیگیری هایی که من کردم، 
گشت ارشاد با وضع کنونی آن، هیچ توجیه قانونی 
ندارد. مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی 
هیچ اشاره ای به این نوع گشــت ارشاد نکرده و 
حتی مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی که در 
این زمینه مورد اشاره قرار می گیرد، مورد تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی قرار نگرفته است. 
این نحوه برخورد هیچ سنخیتی با امر به معروف 
و نهی از منکر ندارد، مواجهه باید خیلی مودبانه و 

دور از توهین باشد.
به گفته او، اگر کسی با منطق جامعه شناسی 
و منطق شورش ها و خشــم های شهری آشنا 
باشد، می داند در تمام دنیا وقتی چنین اتفاقی 
می افتد، جامعه دچار فوران خشــم اجتماعی 
می شود. در کشــورهای دیگر نظیر آمریکا هم 
چنین اتفاقاتی سبب شورش اجتماعی می شود 

و تلفات می دهد.
افروغ با بیان این که سال هاســت بسیاری 
هشدار می دهند انعطاف و توجه به فعل و انفعاالت 
واقعی جامعــه وجود ندارد، افــزود: 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 شرایط جامعه شود، نیست. من 
سال هاســت 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 بیشــتر 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 سیاسی بود، نه فرهنگی. افراد 
احساس کردند اعتراض سیاسی آشکار ممکن 

است عواقب داشته باشد.

جامعه ما عقبه تاریخی درباره حجاب دارد
او ادامــه داد: االن هم مســاله صرفا حجاب 
نیست. مگر می شود در جامعه ای که یک عقبه 
ریشه دار شــرعی و عقبه تاریخی حتی قبل از 
اسالم درباره حجاب دارد، به این شیوه روسری 
را در آتش بیندازند؟! این یک حرکت واکنشی 
است. آن جوان دنبال فرصتی بوده تا اعتراض کند 
و حاال با فوت مهسا امینی فرصت یافته است. تنها 
یکی از موارد، اعتراض به گشت ارشاد است که به 
نظر من به حق است. چیزی راه انداخته ایم که 
هیچ توجیه انسانی، اخالقی، عقلی و حتی قانونی 
ندارد. روش آن هم می تواند اصالح شــود. خب 
به جای این که افراد را سوار ون کنید و به جایی 
ببرید، همان جا تذکر بدهید یا در همان ماشین 
آموزش دهید تا بروند. این شــیوه ها که مردی 
زن نامحرم را در ماشــین بیندازد، غیر انسانی و 

غیرشرعی است.
این جامعه شــناس گفــت: ای کاش نظام 
به موقع درباره این حادثه واکنش نشان می داد 
و عذرخواهی می کرد. من به محض فوت خانم 
امینی مصاحبه ای کردم و گفتم نظام عذرخواهی 
کند، اما کســی عذرخواهی نکرد. احاله دادند 
به کمیته هایی که تحقیق شود و معلوم نیست 
کی نتیجه می دهد. باآلخره این حادثه قطع نظر 
از این که آن خانم ســابقه بیماری داشته باشد، 
در گشت ارشاد انجام شده و حتی اگر او را نزده 
باشند، فشــار روحی رخ داده و منجر به سکته 
شده است. این موارد در دنیا جا افتاده که هر کس 
اعمال قدرت می کند، مســئولیت دارد. برخی 
منطق جامعه شناسی و مسائل علوم انسانی را 
درک نمی کنند و خیلی بسته عمل می کنند، 
این همه عالمان انسانی ما حرف می زنند، به چه 

نتیجه ای می انجامد؟

 رابطه متقابلی بین شیوه حکمرانی 
و نحوه اعتراض هست

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

که چنین انتظاری دارید؟
توصیه افروغ، پرداختن به مسایل اشتغال، 
بیکاری و شــکاف طبقاتی است تا آشفتگی و 
سردرگمی جوانان درباره آینده در عمل حل 
شود. 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.

 شورش کور می تواند 
به جنگ های فرقه ای بپیوندد

این جامعه شناس در تبیین طیف سنی، اجتماعی، 
طبقاتی شــرکت کنندگان در این ناآرامی ها گفت: 
باید بعد از آرام شدن فضا، پیمایش و مطالعه میدانی 
درباره ســن و جنس و طبقه و محله معترضان انجام 
شود تا دقیق معلوم شود، اما فعالً می توان گفت قاطبه 
معترضان نوجوان و جوان هستند و احساس می کنم 
نوعی انقطاع نسلی هم برای آنها اتفاق افتاده است و 
ارتباط و اتصال کافی با نسل گذشته ندارند. دلیل آن 
هم نحوه تربیت و آموزش و پرورش ماست که سبب 
شده این نسل احساس رهاشدگی کنند. من نگران 
این هستم که اگر این شورش ها رهبری نداشته باشد، 
تبعات بدی دارد. اگر رهبری داشت، بیانیه ای می داد و 
درخواست ها و ایدئولوژی آن مشخص بود. اما این یک 
شورش کور و بدون رهبر است و این خطر را دارد که 
می تواند به جنگ های فرقه ای درونی بپیوندد. حتی اگر 
بتوان اینها را آرام کرد، شاید در مسائل دیگر سر باز کند.

 رفتار معترضان هیجانی است 
و مدارا سبب تعدیل می شود

این جامعه شناس افزود: البته وقتی کسی شیشه 
بشکند و ساختمان خراب کند، قوه قهریه نظام هم 
می خواهد آن را کنترل کند و این طبیعی است، اما 
باید به عقب برگشت و مســأله را دید و حتی در این 
شرایط حاد هم پیشنهاد من این است که نیروهای 
امنیتی سعی کنند بیشــتر مدارا کنند. زیرا رفتار 
معترضان هیجانی اســت و مدارا سبب تعدیل آن 
می شود. کتابی را درباره شــورش های خیابانی در 
آمریکا می خواندم که طبق آن، هر جا پلیس تندتر 
برخورد کرده، شــورش ها تندتر شده است.همین 
ضابطان گشت ارشاد هم باید آموزش ببینند. پلیس 
به جای برخورد فرهنگی، برای برخوردهای قهری 

آموزش دیده است.

باید اعتماد مردم به حاکمیت بازسازی شود
او تأکید کرد: حتماً باید اعتماد مردم به حاکمیت 
بازسازی شود و این وقتی می شود که صاحبان قدرت 
اعتبار قدرت داشته باشند، یعنی پاسخگوی نیازهای 
واقعی مردم باشند و از فریب و دروغ هم اجتناب کنند. 
او در پایان گفت: اتفاقاً این رشــد یک نظام را نشان 
می دهد که متوجه شرایط سیال و متغیر زمان و مکان 
هست. نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر 
نشان ندهد، دیر یا زود در سراشیب قرار می گیرد. از 
این رو معتقدم حداقل قضیه این است که حتماً در 
گشت ارشاد تجدید نظر صورت گیرد. امیدوارم این 
تجدید نظر انجام شود، نگرانم وقتی آب ها از آسیاب 

بیفتد، این کار هم نشود.

عماد افروغ:

نظامبایدپسازفوتمهساامینیحداقلعذرخواهیمیکرد
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روی موج کوتاه

»در ایران دموکراسی کامل وجود دارد. آزادی بیان، آزادی عمل 
مردم و همچنین ]آزادی[ حجاب. مردم حجاب را جوری که دوست 

دارند رعایت می کنند. البته چارچوبی کلی وجود دارد.«
به گزارش ایســنا، وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با وبگاه 
خبری المانیتور، با بیان این مطلب،  در پاسخ پرسشی درباره برخی 
اعتراضات شــکل گرفته در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی و این 
که در ایــن اعتراضات، »بیش از ۵۰ نفر در ایران توســط نیروهای 
امنیتی کشته شده اند«، گفت: پیشنهاد من به شما این است که به 
ایران سفر کنید تا ببینید در خیابان های تهران چه می گذرد؛ من 
مطمئنم خود به خود پاسختان را خواهید گرفت. هر توضیحی که 
من سعی کنم به شما بدهم، برایتان کافی نخواهد بود، چون شما تا 
حد زیادی تحت تاثیر برخی افسانه بافی های رسانه های شبکه های 
اجتماعی قرار دارید. آن را تماما باور نخواهید کرد. اما می گویم که 

در ایران دموکراسی کامل وجود دارد. خودتان باید ببینید.حسین 
امیرعبداللهیان، افزود: ما حس می کنیم برخی از مقامات و رسانه های 
آمریکایی مردم ایران را تحریک به ایجاد آشوب می کنند. می دانید 
که موارد و رخدادهای بسیار بدتری در آمریکا اتفاق افتاده است، ده ها 
مورد. در کشورهای غربی دیگر هم این طور بوده است. درباره بسیاری 
از آن ها حتی تحقیقاتی هم انجام نمی شود. بنابراین، برای هر گونه 

مذاکره با آمریکا، باید شاهد منفعتی در آن باشیم.
او ادامه داد: وقتی افرادی ســعی کردند کنگره را تسخیر کنند، 
چه اتفاقی در آمریکا افتاد؟ شما ســعی کردید کنترل شبکه های 
اجتماعی را، کنترل دسترسی رییس جمهورتان به توییتر را در دست 
بگیرید. چه شد؟ چرا این کار را کردید؟ برای امنیت کشور. اعتراضات 
صلح آمیز حق طبیعی تمام مردم دنیاست. اما کشتار و آتش زدن اماکن 
مختلف و خشونت چیزیست که هیچ دولتی از آن حمایت نخواهد کرد. 

بنابراین، هر سوالی از من بپرسید، من آن را به این شکل می پرسم که 
»چرا آن ها در آمریکا مانند این عمل کردند و آیا بدتر از کاری بود که 
ما کردیم؟«. بگذارید حرفتان را اصالح کنم. این افراد توسط نیروهای 
امنیتی کشته نشده اند. بسیاری از آن ها توسط اغتشاشگران کشته 
شدند. ]عواملی[ سازمان یافته. مانند گروه تروریستی مجاهدین خلق 

که اعضای آن آزادانه در آمریکا و اروپا زندگی می کنند.

اوضاع تحت کنترل است
او در ادامه این بحث، در پاسخ به این سوال که آیا موافق است که 
»برای کسانی که خارج از ایران هستند، دیدن این گونه عکس ها، 
دیدن کتک خوردن زنان آزاردهنده اســت«، گفت: برخی از این 
عکس ها ساختگی هستند. باید بدانید که واکنش آن ها]نیروهای 
پلیس[ به اغتشاشگران است. آیا شما اگر کسی بیاید و بخواهد اینجا 

را به آتش بکشد، آرام و آسوده می نشینید؟ باید با آن مقابله کرد. باید 
به اغتشاشگران به گونه ای مقتدرانه پاسخ داد. اما االن می توانم به شما 
بگویم که اوضاع تحت کنترل است. آن چه در اولین روز اعتراضات رخ 
داد، احساسات و عواطف مردم بود. هیچ خودرو یا وسایل نقلیه ای 
آتش زده نشد. غارتی در کار نبود. هیچ بانکی خسارت ندید. اما االن 
تمامی شبکه های ماهواره ای و شبکه های اینترنتی مردم را تشویق 
می کنند که به خیابان ها بیایند، آشوب بر پا کنند و حکومت را تغییر 
دهند. به خاطر مداخله آن ها، ابعاد متعدد این رخداد بزرگ تر شد و 

در افکار عمومی گسترش یافت.

کامبیز نوروزی، حقوقــدان درباره اینکه کمیته حقیقت 
یاب مجلس چقدر در خصوص پرونده مهسا امینی می تواند 
مؤثر باشد؟ به خبرآنالین می گوید: »در سازمان اداری کشور، 
نهادهای نظارتی متعددی وجود دارند. از دســتگاه قضایی 
گرفته، وزارت اطالعات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و امثال 
این ها. اما تجربه نشان داده است که این نهادها کارآمد نیستند. 

وقتی اتفاق خاصی می افتد قادر نیســتند حقیقت را کشف 
کنند، به دالیل متعدد. بنابراین ، اصالً تشکیل کمیته حقیقت 
یاب در مجلس کار بی موردی است. مجلس می تواند خیلی 
سریع کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و همین کمیسیون 
این ماجرا را بررسی کند. بنابراین این چیزها بیشتر تبلیغات 
هستند تا تمایل واقعی به کشف چیزی که به عنوان حقیقت 

شناخته می شود.« نوروزی می افزاید: »مسأله این است که 
سازمان های رسمی داخل نظام اداری کشور اگر توانایی کشف 
این قبیل مسائل بحرانی مثل مرگ مبهم خانم مهسا امینی 
را داشتند کار به اینجا نمی کشید. معموالً هم افکار عمومی 
چندان اعتمادی به این نوع گزارش ها نشان نداده. پایه و سنت 
کمیته حقیقت یاب مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در این نوع 

کمیته ها است. تا زمانی که جامعه مدنی در این کمیته های 
موسوم به حقیقت یاب، مشــارکت مستقیم و فعال نداشته 
باشند، کار این نوع کمیته ها گره گشا و حقیقت یاب نخواهد 
بود. اگر مجلس می خواهد به حقایق پشت پرونده مرگ مهسا 
امینی دســت پیدا کند، نیازی به کمیته حقیقت یاب ندارد. 
کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و آن ها هم به قید فوریت 
کار را شروع کنند. اما اگر قرار است کمیته حقیقت یاب تشکیل 
شود بی هیچ شکی حداقل ۳ نهاد غیرحکومتی مهم مثل یک 
روزنامه نگار از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوقدان 
رسمی از کانون وکالً و پزشک متخصص) به دلیل ابعاد پزشکی 

و مهم این پرونده( و مستقل در آن مشارکت داشته باشند. «

امیرعبداللهیان: 

 در ایران دموکراسی کامل وجود دارد؛ آزادی بیان، آزادی عمل و ...

کامبیز نوروزی:

مشارکت جامعه مدنی در »کمیته حقیقت یاب« مهسا امینی ضروری است

خبر

خبر

ای کاش نظام به موقع درباره این 
حادثه واکنش نشان می داد و 

عذرخواهی می کرد. من به محض 
فوت خانم امینی مصاحبه ای کردم و 

گفتم نظام عذرخواهی کند، اما کسی 
عذرخواهی نکرد. احاله دادند به 

کمیته هایی که تحقیق شود و معلوم 
نیست کی نتیجه می دهد

 اگر به این خانم ایست نمی دادند 
و او را سوار  ون نمی کردند، این 

اتفاق رخ نمی داد. حداقل قضیه 
این است که همان ایست دادن 

سبب شوک روحی و روانی شده 
است. مسئول این شوک روحی 

 کیست؟ بابت همین 
عذرخواهی می کردید


