
فرمانده سپاه اصفهان: 
نخست وزیر اسرائیل را 

قالده به گردن به ایران می آوریم
فرمانده سپاه اصفهان گفت: نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی امیدوار بود که با این اغتشاشات 
به تهران و ایران ســفر کند، ولی جمهوری اسالمی 
ایران انشااهلل با شکست رژیم کودک کش اسرائیل، 
نخســت وزیر آن ها را کت بسته و قالده به گردن به 

ایران خواهیم آورد. 
به گزارش تسنیم، ســردار مجتبی فدا، با اشاره 
به اینکه دشــمن در وادار کردن ما به عقب نشینی 
شکست خورده، افزود: دشــمن در حمله به جبهه 
مقاومت، راه اندازی جنگ نیابتی و جنگ بین شیعه 
و سنی، جلوگیری از حرکت عظیم اربعین، کشاندن 
مردم ایران و برخی مسئوالن واداده به میز مذاکرات 

برجام شکست خورد.
    

الپید:
دولت من توانست مانع 

احیای توافق هسته ای شود
نخست وزیر اســرائیل در جلسه هفتگی کابینه 
این رژیم با اشــاره به دســتاوردهایش در دوران 
نخســت وزیری، گفت که دولت او توانست »مانع 
احیای توافق هسته ای با ایران شود.« یائیر الپید، در 
ادامه با اشاره به اقدامات ضدایرانی این رژیم، مدعی 
شد که اسراییل توانسته است در خارج عملیات هایی 
علیه آن چه »زیرســاخت های تروریستی« ایران 

خواند، انجام دهد.
    
برنا:

اغتشاشگر خیابان ستارخان تهران 
به اعدام محکوم شد

برنا نوشت: فردی که در جریان اغتشاشات اخیر 
در خیابان ستارخان تهران با در دست داشتن سالح 
سرد، اقدام به بستن خیابان، متوقف کردن خودروها 
و ایجاد ناامنی برای مردم، سپس درگیری با مامورین 
بسیج، جرح یکی از مامورین و ایجاد رعب و وحشت 
در رهگذران و شهروندان کرده بود، به اتهام محاربه 
از طریق کشیدن سالح ســرد به قصد جان و ایجاد 
رعب و وحشت و ســلب آزادی و امنیت شهروندان 
به اعدام محکوم شــد. حکم صادره بــدوی و قابل 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
    

سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه 
احضار شد

ایرنا: سفیر انگلیس در تهران، در پی تهاجم یک 
گروه خشــونت طلب به ساختمان ســفارت ایران 
در لندن و بی احترامــی به پرچم مقدس جمهوری 
اســالمی ایران، امروز به وزارت امور خارجه احضار 
شد. ضمن یادآوری تعهدات دولت بریتانیا مبتنی 
بر کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین در باره روابط 
دیپلماتیک و کنســولی، مراتب اعتراض شــدید 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص ناکارآمدی 
پلیس در جلوگیری از وقوع این تهاجم تاسف بار را 

به وی ابالغ شد. 
سفیر انگلســتان ضمن ابراز تاسف از وقوع این 
تهاجم، اظهار داشت که مراتب را به لندن منعکس 
خواهد کرد و امیدوار است که در آینده شاهد وقوع 

چنین مسائلی نباشیم.
    

واکنش مشاور ارشد رهبری 
به شایعه جنگ با باکو

علی اکبر والیتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری 
در امور خارجی گفت: در هفته هــای اخیر برخی 
از روی ناآگاهی و برخی از روی غرض ورزی شــایع 
کردند که ایران می خواهد با جمهوری آذربایجان 
بجنگد. این ناجوانمردانه ترین تهمت به ایران است. 
ایران بنا ندارد که به هیچ کشــور همســایه چه در 
قفقاز، چه نقاط دیگر به خصوص همسایگان خود 
کوچکترین تعرضی داشــته باشــد، به ویژه مردم 
هم جنس، هم نژاد، هــم زبان، هم دین، هم مذهب، 
هم ســنت و هم تاریخ مــا یعنی مــردم جمهوری 

آذربایجان نور چشم ما هستند. 
وی افزود: امروز باید با صدای بلند اعالم کرد که 
هر آذری، ایرانی اســت و هر ایرانی آذری است؛ ولو 
این که آن آذری و ایرانی در خارج از ایران باشــد و 

گذرنامه دیگری داشته باشد.
    

علیرضا فخاری استاندار تهران شد
 ایرنا نوشــت: پس از انتصاب محسن منصوری، 
استاندار سابق تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس 
جمهور و سرپرست نهاد ریاســت جمهور، احمد 
وحیدی وزیر کشــور، علیرضا فخاری را به عنوان 
اســتاندار جدید به هیأت دولــت معرفی کرد. این 
پیشنهاد وزیر کشور در جلســه عصر دیروز هیأت 

وزیران بررسی و با آن موافقت شد.
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چهار مهر، فرمانده یگان های ویژه 
انتظامی کشــور با اعالم شناســایی 
عوامل اصلــی »آشــوبگران« گفت: 
»کار را تمام کردیم.« ســردار حسن 
کرمی ابتدای ماه گذشــته هشدار داد 
»چنانچه اغتشاشگران مردم را تحریک 
کنند و اراذل را به صحنه بیاورند، این 
توانمندی را داریم که ظرف چهار یا پنج 

روز اوضاع را تحت کنترل درآوریم.«
ســه روز بعد محســن منصوری، 
اســتاندار تهــران گفت: »بــا اطالع 
عرض می کنم، اغتشاشات اخیر تمام 
شده اســت.« ناآرامی ها اما تمام نشد. 
ســطل های زباله از سطح شهر جمع 
شــد. دو هفته بعد حســن کرمی بار 
دیگر با شرحی از دستگیری ها و اشاره 
به »اعتراف اغتشاشــگران به گرفتن 
پول برای ایجاد آشوب«، تصریح کرد: 
»درباره ناآرامی های اخیر قضیه پایان 

یافته و جمع شده است.« در کنار هشدار 
و انذار، تحقیر نیز در دستور کار مقابله با 
معترضان بود. حجت االسالم حسین 
علیه، مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل 
اوایل مهر گفت »کسانی که در خیابان 
سطل آشغال آتش می زنند، خودشان 
زباله هســتند.« ســرتیپ عبدالرضا 
مرادحاجتی، مدیر کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های اسالمی هم تاکید کرد که 
»با آتش زدن سطل زباله این مملکت 

سقوط نمی کند.«
حاال اما با گذشــت بیش از یک ماه 
از آن اظهارات، کار از آتش زدن سطل 
زباله گذشــته و در مناطقی حتی به 
وضعیتی شــبیه جنگ تبدیل شده 
اســت. در مهاباد ناآرامی ها به جنگ 
خیابانی و سنگربندی کشیده شده و 
تصاویرش هم دیگر فقط از شبکه های 
ماهواره ای پخش نمی شود. اوضاع به 
قدری غیرقابل انکار شــده که اخبار و 

تصاویر آن حاال دیگر در رســانه های 
داخلی  نیز منتشر می شود؛ هرچند با 

کم و کاست و فیلتر. 

 ضعف شناختی و
آتشی که گسترده شد

اینکــه تصور می شــد عمــر این 
فصل از اعتراضــات در ایــران نیز به 
کوتاهــی اعتراضات 88، آبــان ۹8 یا 

دی ۹۶ خواهــد بود و چنین نشــده، 
خود نشانه ای از درک نادرست و ضعف 
شناختی مقامات و مسئوالنی است که 
وظیفه بازگرداندن آرامش به شهرها 

را داشتند. 
نتیجه این ضعف شناختی، افتادن 
کشــور در یک وضعیت مخاطره آمیز 
است؛ وضعیتی خشــونت بار که دیگر 
نمی توان پایان مسالمت آمیزی بر آن 
متصور بود. ایران میان دو طیف تندرو 
گرفتار شده است. پس از خشونت های 
تکان دهنده دو طرف، از ضرب و شتم 
شوکه کننده جوان معترض در نازی آباد 
توســط نیروهای یگان ویژه تا برهنه 
کردن و به قتل رساندن جوان بسیجی 
در اکباتان، اکنون در ســومین ماه از 
اعتراضات، اخبار متعــددی از آتش 
زدن دفاتر ائمه جماعات در شهرهای 
مختلف و حوزه های علمیه از یک سو و 
شلیک مستقیم نیروها به معترضان با 
گلوله های جنگی ازسوی دیگر، مخابره 

می شود. 
در مهاباد خانه یک نیروی ســپاه 
غارت شده و اســباب و اثاثیه اش را به 
ادوات ســنگربندی اضافــه کرده اند. 
مردان خشــمگینی که صورت خود 
را پوشــانده اند، برگه کاغــذی رو به 
دوربین می گیرند که گواه سپاهی بودن 
صاحب خانه است. خانه پاسدار دیگری 

را در بوکان به آتش کشیده اند. 
در ســمیرم فرماندار این شهر به 
رســانه ها گفته که تجمع کنندگان 
ماشین امام جمعه شــهر را از دفتر او  
بیرون کشیده و آتش زده اند. همزمان 
سه معترض در این شهر با گلوله جنگی 

کشته شده اند. 
در شهرســتان صحنه رســانه ها 
گــزارش داده اند که ســرهنگ نادر 
بیرامی، مســئول اطالعات سپاه این 
شهرســتان در جریــان اعتراضات با 
ضربات چاقو به قتل رسیده است. هر 
روز بر خون هایی که بر زمین می ریزند، 
افزوده می شود و آنچه این وضعیت را 
هولناک تر می کند، گسترش استفاده 
از ســالح های جنگــی در میانه این 

آشوب است. 

 معترضان مسلح شده اند؟
معترضان، نیروهــای انتظامی و 
امنیتی را متهم به اســتفاده از سالح 
جنگی می کننــد و نهادهای امنیتی 

نسبت به قاچاق سالح به کشور هشدار 
می دهند. خبرگزاری فــارس، دو روز 
پیش بــا تیتر »آغاز فاز مســلحانه در 
ایران« نوشت: »در هفته های گذشته 
مقادیر زیادی سالح در مناطق مختلف 
کشف شده که از مرزهای مختلف وارد 
کشور شده بود.« این رسانه نزدیک به 
سپاه اضافه کرده بود که چندی پیش 
جان بولتن و برخــی مقامات و عوامل 
مرتبط با جریانــات ضدایرانی اعالم 
کرده بودند که اغتشاشگران در ایران 

را مسلح کرده اند.
اشــاره فارس به گفت وگوی اخیر 
بولتن با بی بی ســی فارســی است 
که درباره تفــاوت اعتراضات فعلی با 
اعتراضات ســال 88 در ایران، گفته 
بود: »من فکر می کنم فرقش االن این 
است که اپوزیسیون ایران حاال دارد با 
اسلحه هایی که از پایگاه بسیج گرفته و 
اسلحه هایی که از نقاط کردستان عراق 

وارد ایران می شود، مسلح می شود.«
جوتیار عادل، ســخنگوی دولت 
اقلیم کردســتان عراق دیــروز طی 
بیانیه ای قاچاق ســالح از این منطقه 
به ایران را رد کرد، اما هر چه هســت، 
حوادث خونبار ایــذه، اصفهان و افراد 
دیگری کــه در اعتراضات و ناآرامی ها 
جان خود را از دســت داده اند، فضای 
ناامنی و نگرانی نسبت به ریخته شدن 
خون های بیشتر را افزایش داده است. 

باالخره چه خواهد شد؟
تدابیر امنیتی و انتظامی حتی در 
بازگرداندن آرامش به دانشــگاه ها نیز 
موفق نبوده اســت. نکته قابل توجه 
اینکه اتفاقا در شــهرهایی که برخورد 
شــدیدتری با اعتراضات شــده، تب 
اعتراض و ناآرامی نیــز باالتر رفته و به 

شهرهای دیگر تسری می یابد. 
 فضا چنــان غبارآلود اســت که 
دورنمایی نمی توان بــرای آن تصور 
کرد و بی پاســخ ترین سوال این روزها 
این است که باالخره چه خواهد شد؟ 
حاکمیت کمــاکان تاکیــد می کند 
که عقب نخواهد نشســت و بســاط 
آشوب ها را جمع خواهد کرد. در امتداد 
همیــن موضع، موج دســتگیری ها، 
بازداشــت ها، احکام اعدام، اخراج از 
دانشگاه و اقدامات قهری از این دست 
هر روز بلندتر می شــود اما در ســوی 
دیگر موج اســتعفا و انصراف از نهادها 

و دســتگاه های منتســب به دولت و 
حاکمیت؛ و خشــونت  معترضان هم 

بلند شده است.
آنچه این وضعیت را به یک مخاطره 
ملی تبدیل کرده، نبــود قوه عاقله ای 
اســت که دو طرف بر ســر آن اجماع 
داشــته باشــند. از میانه روها دیگر 
میانــداری برنمی آید. محمد خاتمی 
هفته گذشته پس از مدت ها سکوت، 
در جلســه ای با موضوع سیســتان و 
بلوچســتان با در پیش گرفتن همان 
مشــی اعتدالی همیشــگی گفت: 
»براندازی نه ممکن است نه مطلوب، 
ولی ادامه وضع کنونــی زمینه های 
فروپاشی اجتماعی را بیشتر می کند 
و کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار 

خوداصالحی نظام است.«
کیهان با تاختن بر او نوشت: »هیچ 
اغتشاش و آشوبی نیست که خاتمی در 
آن نقش آرامبخش و معقولی ایفا کند.« 
معترضان نیز در فضای مجازی پیوسته 
خاتمی و میانه روهــای دیگری چون 
احمد زیدآبادی را با فحاشی سیاسی یا 

کوچه بازاری منکوب می کنند. 
به عبارت دیگر میانه روها که دهه ها 
از ســوی طیف تندروی قدرت فحش 
خورده اند و کنار گذاشته شده اند، در 
میان مردم خشــمگین و معترض هم 
از ســکه افتاده اند. ایــن واقعیت فارغ 
از چرایــی آن، یک بحران سیاســی و 
اجتماعی اســت که همان حلقه های 
دایره قدرت آغازگــرش بودند، برای 
ســال ها بر آن اصرار کردنــد و اکنون 
جامعه را نیز به درون آن کشــانده اند؛ 
بحرانی که مسیر هر نوع عقالنیتی را 
مســدود کرده و به دنبال آن دو طرف 
لجوجانه با فریاد »بچرخ تا بچرخیم« 
کشــور را به پرتگاه خشــونت، جنگ 

داخلی و و فروپاشی می کشانند.

در نبود »قوه عاقله مقبول«، کشور در باتالق خشونت فرو رفته است؛

موقعیت خطیر ملی
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

نتیجه ضعف شناختی 
مقامات و مسئوالن از 

اعتراضات اخیر، افتادن 
کشور در یک وضعیت 

مخاطره آمیز است؛ 
وضعیتی خشونت بار 

که دیگر نمی توان پایان 
مسالمت آمیزی بر آن 

متصور بود

در این وضعیت خطیر 
ملی، از میانه روها هم دیگر 
میانداری برنمی آید. عالوه 

بر کیهانی ها، معترضان 
هم پیوسته خاتمی و 

میانه روهای دیگری چون 
زیدآبادی را با فحاشی 

سیاسی یا کوچه بازاری 
منکوب می کنند

استاد دانشگاه جورج تاون واشــنگتن گفت: هر زمان ایران در موقعیت ضعیف قرار 
می گیرد، همسایگانی که نسبت به تهران احساس خوبی ندارند سعی می کنند از آب 
گل آلود ماهی بگیرند. در حال حاضر ناآرامی های ایران، همســایگان بدنیت را گستاخ 

کرده تا آرزوهای خود برای فروپاشی ایران را عملی کنند.
شــیرین هانتر در گفت وگو با ایلنا، در این خصوص افزود: آذربایجان نیز بیشــتر 
تحت تحریک اســراییل و ترکیه می خواهد اهداف پان ترکیســم خود را عملی کند. 
 همسایگان ایران به ویژه عربســتان و امارات هم می خواهند که ایران تجزیه و به شکل 

افغانستان دربیاید.
وی در پاسخ به این سوال که شــاهد افزایش روزافزون تنش در روابط ایران با اروپا 
هســتیم؛ افق این تنش کجاســت و آیا امکان دارد در آینده نزدیک مجددا جمعی از 
کشورهای اروپایی اقدام به فراخواندن سفرای خود کرده و روابط دیپلماتیک به سطح 
پایین تنزل پیدا کند، گفت: اینطور به نظر می رســد که کشورهای غربی به این نتیجه 
رســیده اند که مهار ایران و تشــویق تهران به تجدیدنظر در سیاست های منطقه ای و 

بین المللی از راه گفت و گو و توافق امکان پذیر نیســت.  وی افزود: چندی پیش امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت که غرب باید راه دیگری برای مهار ایران برگزیند. 
ناآرامی های داخلی ایران نیز اروپا را به سخت گیری بیشتر در قبال تهران تشویق کرده 

است. بنابراین اگر تنش ها به زودی کاهش نیابد، روابط ممکن است بدتر شود و حتی پایین 
آوردن سطح روابط دیپلماتیک دور از ذهن نیست.

 بسیاری از چالش های ایران خودساخته است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در همین راستا نیز موضوع پرونده پادمانی 
ایران در غیاب مذاکرات وین به نقطه ای رسیده که پس از دومین قطعنامه در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، نگرانی از ارجاع این پرونده به شــورای امنیت را افزایش 
داده، آیا در راستای تنش موجود، غرب اراده ای دارد تا تنش را به اوج برساند، گفت: البته 
پیش بینی جمع بندی غرب آسان نیست. به نظر من در غیاب اقدامی برای تنش زدایی 
امکان باال رفتن تنش ها زیاد است اما اوج تنش که روی میز آمدن گزینه نظامی است، بیشتر 
به اسرائیل و آمریکا بستگی دارد. این تحلیلگر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که 
امروز انتقادهای فراوانی به سیاست خارجی دولت سیزدهم وارد می شود که سیاست 
واکنش و نه کنش موثر را در پیش گرفته، ارزیابی شما از عملکرد دستگاه دیپلماسی در 
شرایط بروز تنش های فراوان چیست، گفت: مشکل اصلی سیاست خارجی ایران در چند 
دهه گذشته این بوده که مبتنی بر منافع ملی و با توجه به واقعیات منطقه ای و بین المللی 
نیست. بسیاری از مشکالت و چالش های ایران خودساخته است. صریح بگویم که ادامه این 
وضع و برتری دادن به اهداف ایدئولوژیک به جای کوشش در تامین منافع ایران، دشمنان 

و رقبای ایران را بیش از پیش گستاخ خواهد کرد.

شیرین هانتر:

ناآرامی های ایران، همسایگان بد نیت را گستاخ کرده است

خبر

دو تن از فعاالن سیاسی که اعالم شد برای پاسخگویی در مورد 
اظهارنظرهایشان به دادستانی تهران احضار شده اند، نسبت به 

این مساله واکنش نشان دادند.
به گزارش ایلنا، شنبه شب مرکز رسانه قوه قضائیه از احضار 
برخی چهر ه های سیاسی، ورزشی و فرهنگی از جمله محمود 
صادقــی، پروانه سلحشــوری، یحیی گل محمــدی و برخی 

چهره های فرهنگی خبر داد. 
مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: در پی برخی اظهار نظرهای 
بدون اســتناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشــار مطالب 
تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، از سوی 
برخی چهره های سیاســی و همچنین تعدادی از سلبریتی ها 

این افراد امروز جهت پاسخگویی به مقام قضایی به دادستانی 
تهران احضار شدند.

پروانه سلحشوری در گفت وگو با ایلنا درباره احضارش به قوه 
قضائیه گفت: شب گذشته از طریق توئیتر از خبر احضارم مطلع 
شدم و در ابالغیه ای که برای من آمده است علت احضار را »دفاع 
از اتهام انتسابی« عنوان کرده اند.  این نماینده پیشین مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: من غیر از توییت کردن کار دیگری 
انجام نداده ام. چند روزی بود در فضای توییتر علیه من نوشتند که 
باید بازداشت شوم و برخورد قاطع با من صورت گیرد و در همین 

فضا احکامی هم برای من صادر کردند.
وی ادامه داد: طبق ابالغیه ۵ روز مهلت دارم که به دادستانی 

تهران مراجعه کنم و این بار هم مانند دفعه پیش حدود ساعت 
۱۰ شب از طریق فضای مجازی از احضارم مطلع شدم و بعد به 

خودم ابالغیه دادند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی افزود: آدرسی 
که ابالغیه به آن فرستاده شــده است ، مجلس شورای اسالمی 
است این در حالی که من ۳ سال است که نماینده مجلس نیستم. 
امروز هم به من زنگ زدند چهارشــنبه ساعت ۱۰ صبح باید به 

دادسرای امنیت بروم. 
سلحشوری خاطرنشان کرد: من مدت ها است به دلیل آسم 
شدید در تهران زندگی نمی کنم و به روستا رفته ام امروز صبح هم 

به صورت کتبی ابالغیه را در روستا به دست من رساندند.

محمود صادقی دیگــر نماینده مجلس دهم هــم درباره 
احضارش از سوی قوه قضائیه گفت: هنوز احضاریه ای را دریافت 
نکردم. حال اگر جایی فرستادند نمی دانم، شخصا چیزی به دست 
من نرسیده است. سعی کردم وارد »سامانه ثنا« شوم که نشد. 
معموال پیامک می زدند که پیامکی هم دریافت نکردم و چیزی 

شخصا به من ابالغ نشده است.

در پی احضارهای اخیر و در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

سلحشوری: طبق ابالغیه ۵ روز مهلت دارم به دادستانی بروم
 صادقی: ابالغیه ای به دست من نرسیده است

گفت وگو


