
اتحادیه اروپا، سپاه را »تروریستی« 
اعالم می کند؟

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی ARD گفت کشورش و اتحادیه 
اروپا در حال بررسی هستند که آیا سپاه پاسداران را 
به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کنند یا 
خیر. آلمان هفته گذشته اعالم کرده بود که فراتر از 
تحریم های اتحادیه اروپا، محدودیت های بیشتری 
در قبال ایران اعمال خواهد کرد. بائربوک همچنین 
گفت که در حال حاضر هیــچ مذاکره ای بین ایران 
و غرب بر ســر توافق هســته ای با تهران موسوم به 
»برجام« در جریان نیست. سپاه پاسداران در حال 
حاضر در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا 

قرار دارد.
    

القاصی: 
هزار کیفرخواست برای آشوبگران 

در تهران صادر شد
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران 
گفت: تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در 
محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و 
اغتشاش گران صادر شده است. وی با بیان اینکه برای 
این پرونده ها در دادگاه انقالب تعیین وقت شــده، 
افزود: دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام 
روز های هفته جاری به صورت علنی برگزار می شود.

    
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: 
فیلم تخریب موتورسیکلت ها 

توسط پلیس »صحنه سازی« است
حجت االسالم والمســلمین پورخاقان، رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلمی که اخیرا در 
فضای مجازی منتشر شده و پلیس را در حال تخریب 
و شکستن موتورسیکلت های مردم نشان می دهد، 
»صحنه سازی« خواند و گفت: نوار سفیدرنگی که در 
کاله افراد به ظاهر پلیس داخل فیلم دیده می شود 
اساســا در کاله  نیروهای یگان امــداد و یگان ویژه 
پلیس وجود ندارد؛ ضمن آنکه بعضی از باتوم هایی 
که در این فیلم در دســت افراد به ظاهر پلیس قرار 
دارد، متفاوت از باتوم های نیروی انتظامی اســت و 
افراد نمایش داده شــده در فیلم از ماموران نیروی 

انتظامی نیستند.
    

توقیف نفتکش حامل ۱۱ میلیون لیتر 
سوخت در خلیج فارس

مجتبــی قهرمانــی، رئیس  کل دادگســتری 
هرمــزگان از توقیف یک فرونــد نفتکش خارجی 
حامل ۱۱میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی 
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی در خلیج 
فارس خبــر داد. وی با بیان اینکــه ارزش محموله 
این نفتکش بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان است، گفت: 
توقیف شناور مذکور پس از یک ماه کار دقیق فنی 
و اطالعاتی انجام شده اســت. قهرمانی با اشاره به 
تشکیل پرونده در خصوص تخلفات شناور مذکور و 
ارجاع آن به بازپرس ویژه، خاطرنشان کرد: کاپیتان 
و خدمه این نفتکش خارجی نیز جهت تکمیل روند 
تحقیقات و ســیر مراحل قانونی در بازداشت به  سر 

می برند.
    

زبان زور خزعلی!
انســیه خزعلی، معاون رئیس جمهــور در امور 
زنان درباره حواشی مهاجرت پســرش به خارج از 
کشور گفت: طرح مســئله مهاجرت پسرم و اینکه 
وی شرکت وی پی ان دارد و فیلترشکن می فروشد 
دروغ محض است. اصل این شــایعه از رسانه های 
معاند منتشر شد و برخی از داخلی ها نیز آن را بازنشر 
کردند. از بعضی از این رسانه ها شکایت کرده ام و از 
برخی دیگر هم در شرف شکایت هستم. وی افزود: 
از همینجا اعالم می کنم که یک هفته به آن هایی که 
این دروغ را منتشر کردند مهلت می دهم که مطلب 
کذب خود را اصالح کنند. بعد از یک هفته این حق را 
در پیگیری شکایت یا طرح آن نسبت به سایر افراد و 

رسانه ها محفوظ می دارم.
    

عکس های خصوصی آقای وزیر 
حاشیه ساز شد

روز گذشته انتشار عکس هایی از رستم قاسمی 
به همراه زنی بدون حجاب شــرعی حاشیه ســاز 
شد. برخی رسانه ها نوشــته اند که این عکس ها در 
سفر رستم قاسمی به کواالالمپور در سال ۲۰۱۱، 
زمانی که وزیر نفت دولت احمدی نژاد بوده، گرفته 
شده اســت. در همین ارتباط علی جعفری، مشاور 
و رئیس دفتر رستم قاســمی، در صفحه توییتری 
خود نوشــت: »صرف نظر از اصالت عکسها، انتشار 
عکسهای خصوصی یک زن و شوهر با کدام مکتب 
اخالقی سازگار است؟ برای اغراض سیاسی، شرافت 

و انسانیت را لجن مال نکنیم.«

t oseei r ani . i r
سياست2

کار به جایی رسیده که وقتی خبر 
کشته ای می آید، شنونده می پرسد از 
این وری ها بوده یا آن وری ها؟! آنها که 
دل در گرو تمامیت ارضی ایران و آحاد 
مردم آن دارند اما این روزها هم سوگوار 
آن جوان بسیجی هستند که ویدئوی 
ضرب و شتمش دست به دست می شود 
و هم غمخوار دختر معصومی که مادر 
معترضش در مهاباد کشته شده است؛ 
چراکه هــر دو قربانی یک سیاســت 

هستند.
کار به جایی رســیده که دانشگاه 
صحنه صف آرایی خشونت بار دو رأی 
و عقیده متفاوت شــده و عریان ترین 
این صف آرایی، آنچــه دو روز پیش در 
دانشــگاه آزاد واحد تهران شمال رخ 
داد. این اگر جنگ داخلی نیست پس 
چیست؟ آنچه این روزها رخ می دهد، 
اگر آغازی بر سوریه سازی ایران نیست، 
پس چیست؟ سوریه ســازی؛ همان 
تعبیری که مقامات ارشد کشور مدام 
دربــاره آن تکرار می کننــد که اجازه 
نخواهند داد دشمنان، ایران را تبدیل به 
سوریه کنند. اما به نظر می رسد رفتارها 
و تصمیم گیری های لجوجانه به کمک 
دشمن شتافته تا به سرعت کشور را به 

سوی جنگ داخلی سوق  دهد.
مگر جنگ داخلی چیــزی غیر از 
رودررویی دو یا چند گروه در درون یک 
واحد سیاسی مســتقل است؟ جنگ 
داخلی نزاع و خصومت یک مردم داخل 
کشور است که بیش از هر چیز داللت بر 
فقدان وحدت ملی دارد؛ جنگی شبیه به 
آنچه که سوریه، یمن و لیبی سال هاست 
گرفتارش هســتند و آن را در باالترین 
سطح خود، یعنی جنگ مسلحانه علیه 

یکدیگر تجربه می کنند.

 عقالنیت؛ کم فروغ تر از همیشه
نزاع و خشونتی که این بار در ایران 
شکل گرفته، با توجه به افزایش موارد 
استفاده  از سالح گرم، هشداری است 
درباره تغییر فاز ناآرامی ها و اعتراضات 
در ایــران. اظهــارات دیــروز رئیس 
پلیس آگاهی انتظامــی آذربایجان 
غربی تاییدی بر همین هشدار است. 
سرهنگ صادق شکری دیروز ضمن 
ابراز همدردی با متوفیان وقایع اخیر 
در پیرانشــهر و مهاباد، گفته اســت: 
»متاســفانه مــواردی از اصابت تیر 
به مامــوران امنیتی و مــردم از بین 
جمعیت معترضان در تجمعات اخیر 
به وقوع پیوسته و گروه های ضد انقالب 
و اشــخاص مغرض از این فرصت به 
انحــای مختلف اســتفاده و اقدام به 
قتل شهروندان می کنند که به همین 
منظور پلیــس با دســتور ویژه برای 

پیگیری این موضوع اقدام می کند.«
اخبار و اظهاراتی از این دست زنگ 
هشدار برای بحرانی تر شدن وضعیت 
در کشور اســت. در چنین شرایطی 
تنها امید به عقالنیــت و تدبیرهای 
بــه دور از تعصب اســت؛ عقالنیتی 
که این روزها از تریبون های رســمی 
کم فروغ تر و کم سوتر از هر امر دیگری 
ظاهر می شود و در مقابل، این صدای 
طبل تهدید، تکذیب، قدرت نمایی و 
لجاجت بر سر مواضع قبلی است که 

بلند است. 
در حالی که انتظار می رود پس از 
قریب به دو ماه ناآرامــی و اعتراض و 
آشوب و بلوا که هزینه های بسیار جانی 
و مالی بر دست مردم و نظام گذاشته، 
حاکمیت دست کم درباره گشت ارشاد 
اشتباهات را پذیرفته و برای بازنگری 
اعالم آمادگی کند، مهــدی باقری، 
نماینده زنجان دیروز در گفت وگویی 
اظهار کرده که گشت ارشاد کال جمع 
نشده و به واســطه قانونی که در این 
رابطه داریم، همچنان مشــروعیت 

دارد. 
او کمبود نیرو را دلیل ناپدید بودن 
ون های گشت ارشــاد در هفته های 
اخیر دانسته و گفته که اولویت نیروی 
انتظامــی اکنون ایجاد فضــای آرام 
در بازار و جامعه اســت. این نماینده 
مجلس تلویحا وعــده داده که بعد از 
آرام شدن فضا گشت های ارشاد دوباره 
باز خواهند گشت. این اظهارات برای 
معترضان به گشت ارشــاد اما بدان 
معناست که اگر می خواهید ون های 
ارشاد بازنگردند و شما را با خود ببرند، 

همچنان در خیابان بمانید!

 کشاندن نزاع به محالت و مساجد
نمونه دیگر از این نوع لجاجت ها، خبر 
روز یکشنبه ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر است. پس از ایده های عجیب 
و غریب دبیر این ســتاد برای مقابله با 
بدحجابی، روز یکشــنبه سخنگوی 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر 
از امضای تفاهم نامه ای میان این ستاد، 

بسیج و قوه قضائیه داده است. 
به موجب این تفاهم نامه، بار امر به 
معروف و نهی از منکر بر دوش بســیج 
گذاشته شده است. علی خان محمدی 
در این باره گفته اســت: »بسیج یک 
ظرفیت بی نظیر مردمی است که قرار 
است از آن در حوزه فرهنگ سازی، امر به 
معروف و نهی از منکر، ترویج معروفات و 
مقابله با منکرات استفاده شود. نیاز است 
که ســتاد امر به معروف از این ظرفیت 
بزرگ مردمی و شبکه سازی بسیج در 

جهت اهدافی که دارد استفاده کند.«
او درباره نقش قــوه قضائیه در این 
تفاهم نامه گفته است که ضابط قضایی 
باید زیر نظر قوه قضائیه باشد و طرح نیز 
این اســت که فرمانده پایگاه بسیج به 

عنوان ضابط قضایی عمل کند!

در وضعیتی که بخشی از شعارهای 
تند معترضان متوجه نیروهای بسیج 
است، درگیری نیروهای بسیج با دیگر 
دانشــجویان در داخل دانشگاه ها بر 
خشم و خشونت ها افزوده و در موقعیتی 
که رسانه ها ویدئوی ضرب و شتم یک 
بسیجی را منتشر کرده اند که در نهایت 
به قیمت جان او تمام شده، واگذار کردن 
چنین موضوع حساسیت برانگیزی به 
بســیج، دمیدن بر تنور همین جنگ 
داخلی است و همچنین نشان دیگری 

از حکمرانی لجوجانه!
سخنگوی ســتاد امر به معروف از 
ظرفیت مساجد و محالت گفته است؛ 
گویی قرار اســت تقابلی کــه تاکنون 
میان مردم و پلیس بوده به نزاع »مردم 
و مساجد« و تقابل مردم با یکدیگر در 

محالت کشیده شود. 

 باالترین سطح دسترسی به 
اینترنت به چه کسانی می رسد؟!

مسئله اینترنت نیز در بستر همین 
حکمرانی لجوجانه، دنبال می شود. پس 
از قریب به دو ماه محدودیت اینترنت 
و آسیب های هنگفت آن در تمام ابعاد 
خرد و کالن، نماینــده مجلس دیروز 
خبر داده که بهارستان با وزیر ارتباطات 
جلسه گذاشته و در حال تصمیم گیری 
و تعریف سطوح دسترسی به اینترنت 

است. 
لطف اهلل ســیاهکلی در ایــن باره 
توضیح داده: »امــروز اینترنت، جزو 
جدایی ناپذیــر زندگی مردم شــده و 
نمی توانیم آن را ببندیم. باید ســطوح 
دسترسی برای اقشــار مختلف مردم 
تعریف کنیم. یعنی باید یک ســطح 
دسترســی خاص در اختیار کودکان 
و یک ســطح دسترســی متفاوت به 
پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و 

دیگران قرار داد.«
اشــاره او به »کودکان« بیش از هر 
چیز یــادآور »کودک انــگاری« همه 
کاربران ایرانی و قفل کودکی است که 
وزارت ارتباطات سه ماه پیش بر گوگل 
زد و همه را شوکه کرد؛ اقدامی که آغاز 
طرح صیانت و بی اعتنایی »لجوجانه و 
متعصبانه« به تمام نظرات کارشناسی 
و دیدگاه های مردمی درباره این طرح 

بود. 
با یادآوری آن قفل کودک این سوال 
مطرح می شــود که در تصمیم گیری 
برای سطح بندی دسترسی به اینترنت 
آیا برای کاربران ایرانی آن سطح از بلوغ، 
شعور و حقوق شهروندی در نظر گرفته 
خواهد شــد که امکان دسترســی به 
جریان آزاد اطالعات را به همگان بدهد؟ 
نکته دیگر در خصوص سطح بندی 
دسترسی به اینترنت، پاسخ به این سوال 
است که در این صورت باالترین سطح 

دسترســی به اینترنت را چه کسانی 
خواهند داشت؟ پاسخ را شاید بتوان در 
حضور مستمر مقامات و مسئوالن در 
توئیتر و اینستاگرام پیدا کرد که نشان 
می دهد علی رغم محدودیت شــدید 
اینترنت و فیلترشکن هایی که یکی پس 
از دیگری از کار می افتند، این مقامات 
در حال حاضر باالترین سطح دسترسی 

را دارند! 

 دودی که از هفت تیر کابوی ها 
بیرون می آید!

گذشته از حوزه تصمیم سازی، اقدام 
و عمل، متاســفانه باید گفت که این 
لجاجت در میدان رأی و نظر نیز مقدم 
بر هر رویکرد دیگــری جلوه می کند. 
حتــی مناظره هایی کــه از تلویزیون 
پخش می شوند تا به عنوان کوششی 
برای پیدا کردن راه حل قلمداد شوند، 
بیش از آنکه برآیند همگرایی نخبگان و 
چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی 
برای برون رفت از وضعیت کنونی باشد، 
دوئلی سیاسی اســت؛ فرقی هم ندارد 
زیدآبادی و کوشکی باشند یا قوچانی و 
روانبخش؛ در اغلب این مناظرات طرفی 

که به هسته قدرت نزدیکتر است سعی 
در منکوب کردن آن سوی میز دارد تا 
در پایان مناظره بــه مانند کابوی های 
آمریکایی دود بیرون آمده از هفت تیرش 
را فوت کند و فاتحانه صحنه مناظره را 
ترک کند؛ بدون آنکه اندکی از فقر وفاق 

ملی کاسته باشد!
در واقــع در غیاب احــزاب موثر، 
اصولگــرا و اصالح طلــب علی رغــم 
هشــدارها درباره عبور جامعه از آنان، 
منازعات همیشگی خود را روی آنتن 
تلویزیون آورده اند و صبح به صبح آن را 
در مطبوعات و رسانه هایشان نیز ادامه 

می دهند. 
کیهان دیروز با اشــاره به واکنش 
برخی روزنامه ها به بیانیه اخیر سازمان 
اطالعــات ســپاه و وزارت اطالعات 
نوشــت: »روزنامه هــای زنجیره ای 
دیروز در اقدامی هماهنگ با تیترهایی 
نظیر »روزنامه نگاری جرم نیســت«، 
»روزنامه نگاری را ممنوع کنید«، »دفاع 
از حیثیت یک حرفه« و... سعی کردند 
با تخطئه بیانیه دو نهاد رسمی کشور، 
پادویی برای رسانه های ضد انقالب را 

»روزنامه نگاری« جا بزنند.«
در کنار رســانه هایی چون کیهان، 
مقامات عالی رتبه نیز پشت هر تریبونی 
که می ایســتند، با تحقیــر، تخفیف، 
تهدید، توهین و سبک شمردن آنها که 
اعتراض دارند، باب هر نوع گفت وگویی 
را می بندنــد. مقاومــت در برابــر 
خواست هایی چون برگزاری رفراندوم 
برای موضوعاتی کــه چالش برانگیز 
شده اند نیز نشان دیگری از عدم انعطاف 
و اصرار لجوجانه بر ادامه رویه های جاری 
است؛ این اصرار لجوجانه اما صرفا منجر 
به حکمرانی لجوجانه نمی شود، بلکه 
لجاجت شــهروندان و نافرمانی های 
مدنی را نیز برمی انگیــزد و در نهایت 

کشور را به بن بست می کشاند!

اصرار بر ادامه رویه های جاری در حکمرانی، وضعیت را به کجا خواهد کشاند؟

حاکمیت انشقاق به جای وفاق
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

در وضعیتی که بخشی از 
شعارهای تند معترضان 

متوجه نیروهای بسیج است 
و رسانه ها ویدئوی ضرب و 

شتم یک بسیجی را منتشر 
کرده اند، واگذار کردن 

موضوع حساسیت برانگیز 
امر به معروف و نهی از منکر 

به بسیج، دمیدن بر تنور 
همین جنگ داخلی است 

و همچنین نشان دیگری از 
حکمرانی لجوجانه!

با یادآوری آن قفل کودک 
که بر گوگل زده شد این 

سوال مطرح می شود که 
در تصمیم گیری برای 

سطح بندی دسترسی به 
اینترنت آیا برای کاربران 
ایرانی آن سطح از بلوغ، 

شعور و حقوق شهروندی 
در نظر گرفته خواهد شد که 
امکان دسترسی به جریان 
آزاد اطالعات را به همگان 

بدهد؟ 

 در اغلب مناظرات تلویزیونی 
طرفی که به هسته قدرت 

نزدیکتر است سعی در 
منکوب کردن آن سوی میز 

دارد تا در پایان مناظره به 
مانند کابوی های آمریکایی 

دود بیرون آمده از هفت 
تیرش را فوت کند و فاتحانه 

صحنه مناظره را ترک کند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره طرح سناریوهایی مبنی بر اینکه آتش سوزی در زندان 
اوین برای کشته شدن مهدی هاشمی طراحی شده بود، گفت: آقای 
هاشمی در همان سلولی زندانی بود که در آن حمله شروع شده و 
آتش سوزی صورت گرفت البته او چند روز قبل از واقعه مرخصی 

می گیرد و در روز واقعه در زندان نبود و مرخصی بوده است. 
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: جمع بندی 
اصلی بر این اســت که مقصر اصلی حادثه آتش سوزی تعدادی 

از زندانیان بــوده که با تمارض یکی از بیمــاران و ایجاد درگیری 
ساختگی در بند ۷ اقدام به ایجاد آشوب و اغتشاش کرده و سعی 
داشــته به نوعی وارد محوطه شــود. یکســری اقدامات با ایجاد 
آتش سوزی در قسمت شرقی وغربی محوطه در سالن آمفی تئاتر 
و کارگاه خیاطی انجام می دهند که متاسفانه به علت دود حاصل 
از آتش گرفتن اماکن چهار نفر از زندانیان جان خود را از دســت 
می دهند چند روز بعد هم چهار نفر دیگر فوت می کنند که جمع 
فوتی ها به هشت نفر رسید. وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ کدام 

از زندانیان موفق به فرار نمی شــوند، اضافه کرد: با حضور به موقع 
استاندار، دادستانی، نیروهای یگان ویژه و نیروهای سازمان زندان ها 
همان زمان قضیه جمع  شده و اجازه نمی دهند هیچ زندانی فرار 
کنند. زندانیان را به سالن ورزشی انتقال داده و نهایتا پس از گرفتن 

آمار و کنترل زندان آنها را به محل امنی انتقال می دهند.
به گفته رضازاده در پی وقوع آتش ســوزی خســاراتی بالغ 
بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده اســت. وی دربــاره اینکه 
آیا حادثه آتش ســوزی در زندان اوین منشــا بیرونی داشــته 

اســت، اظهار کرد: منشــا بیرونی نبــوده اما ایــن حادثه تحت 
تجمعات و آشــوب ها در یک ماه گذشــته در سطح خیابان های 
تهــران اتفاق افتــاده اســت آنها به نوعــی از وضعیــت اطالع  
 داشــته و انتقال داده بودنــد لذا از اغتشاشــات بیــرون تاثیر 

پذیرفته بود.

نماینده مجلس: 

آتش سوزی اوین از سلول مهدی هاشمی، شروع شده

خبر

دولت نیوزلند اعالم کرد، به دلیل آنکه تداوم مذاکرات حقوق 
بشری دوجانبه با ایران پیشرفتی نداشته و رویکرد قابل دفاعی 
نیست، گفت وگوهای حقوق بشری رسمی و دوجانبه با ایران را 
متوقف کرده است. دولت نیوزلند مدعی شد که حقوق بنیادین 
بشری در ایران »قابل دفاع نیست.« جاسیندا آردرن، نخست وزیر 
نیوزلند در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: ما در مذاکراتی 

که هیچ پیشرفتی به همراه ندارد، فایده ای نمی بینیم.
آردرن همچنین با ادعای نقض حقوق زنان در ایران، گفت که 

نیوزلند از سازمان ملل می خواهد ایران را از کمیسیون وضعیت 
زنان در سازمان ملل حذف کند. نیوزلند و ایران این گفت وگوها 
را در سال ۲۰۱۸ و به منظور پیش برد حل  و فصل مسائل حقوق 
بشری ایجاد شد. دور اول این گفت وگوها در سال ۲۰۲۱ انجام 

گرفت و قرار بود دور بعدی آن در سال ۲۰۲۲ انجام شود.
همزمان با این اعالم دولت نیوزلند، روزنامه نیویورک تایمز 
نامه سرگشاده ای را منتشر کرده که در آن برخی چهره های زن 
شناخته شده مثل هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا 

و میشل اوباما، همسر رئیس جمهور اسبق این کشور خواستار 
اخراج فوری جمهوری اسالمی ایران از کمیسیون مقام زن ملل 

متحد شده اند.
به نوشــته این گزارش، در چند روز اول در دســترس قرار 
گرفتن، این نامه بیش از ۲۱ هزار امضا جمــع کرده و در حال 

افزایش است.
در این نامه آمده است: »ظلم سیستماتیک و طوالنی مدت 
جمهوری اسالمی ایران باید آن ها را از انتخاب در کمیسیون مقام 
زن رد صالحیت می کرده است.« نویسندگان در ادامه نامه خود 
افزوده اند: »بدون دخالت جهانی در باالترین سطح، خشونت و 
تلفات جانی ادامه خواهد یافت و کمیسیون مقام زن هر روز که 
جمهوری اسالمی ایران عضوی از این نهاد باقی بماند، اعتبار خود 

را از دست خواهد داد.«

در ادامه اتهامات حقوق بشری به ایران صورت گرفت؛ 

اقدام نیوزلند و تالش برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن

گزارش


