
 قدس/  مليحه پژمان   اين روزها از گوشه و كنار كشور، اخبارى درباره اغتشاش هاى 
خيابانى عده اى محدود از افراد خود فروخته به بيگانگان شنيده ايم كه نه تنها فضاى داخلى 
كشــور را به سمت شلوغى و هرج و مرج كشانده اند، بلكه با از بين بردن اموال عمومى و 
بيت المال از جمله تخريب برخى ساختمان ها و اماكن دولتى و خودروها، هنجارشكنى هاى 
خود را كامل كرده اند. اين حوادث در حالى به وقوع پيوسته كه در آيات و روايات دينى ما 

به حفظ صيانت از اموال عمومى و بيت المال توصيه مؤكد شده است. 
حجت االسالم دكتر مسعود عالى، كارشناس معارف اسالمى با بيان اينكه حفظ بيت المال 
يك فريضه واجب دينى است، مى گويد؛ در حكومت عدالت محور موالى متقيان على(ع) 
حفظ بيت المال و حقوق ديگران اولويت اصلى اســت. چنان كه وقتى برادر ايشان عقيل 
از حضرت طلب مال بيشــتر مى كند، حضرت على به او آهن گداخته نشــان مى دهد و 
مى فرمايد، همان طور كه تو تحمل اين آهن گداخته را ندارى، من هم تحمل آتش دوزخ را 

ندارم و نمى توانم بيش از آنچه حق توست از بيت المال در اختيار تو قرار دهم. 

وى ادامه داد: در قرآن كريم بصراحت بر حفظ بيت المال به عنوان مهم ترين صفت مؤمنان 
تأكيد شــده و از ديدگاه قرآن مؤمنان كسانى هستند كه بر حفظ امانات، حقوق مردم و 
عهد خويش پافشارى مى كنند. اين كارشناس معارف اسالمى تأكيد كرد: بيت المال امانتى 
ويژه و خوب است بدانيم همه اموال دولتى از خودروهاى اتوبوسرانى، تاكسى، اورژانس و 
آتش نشانى گرفته تا آب، برق، گاز، تلفن و حتى ميز و صندلى كه ما در محل كارمان از آن 
استفاده مى كنيم، مصداق بيت المال است. براساس نص صريح اسالم، دست درازى است و 
تعرض به چنين اموالى در حقيقت دهن كجى به خداى متعال است، اين در حالى است 

كه متأسفانه برخى اخبار مبنى بر بى توجهى به بيت المال دل انسان را به درد مى آورد.
حجت االســالم عالى، با بيان اينكه خيانت در اموال بيت المال را نوعى دزدى مى گويند، 
برخى به اموال بيت المال دست درازى و در حق مردم خيانت مى كنند، چه در محل كار 
و چه كالهبردارى هاى كالن مالى و به خيال خود تصور مى كنند زرنگ تر از ســاير مردم 

هستند، در حالى كه خداوند بر همه امور آگاه است. 

وى افزود: اگر ما مدعى مسلمانى و رعايت امور دينى هستيم، بايد توجه داشته باشيم امام 
على(ع) براى كارگزاران خودشان در باب اهميت حفظ بيت المال 
بارها مكاتبه و توصيه مؤكد داشتند چنان كه در يكى از نامه هاى 
ايشان آمده است: «قلم هاى خود را نازك كنيد و سطرها را نزديك 
به هم بنويسيد و زيادتى كلمات را حذف كنيد و مقاصد و منظورها 
را در نظر بگيريد! برحذر مى دارم شما را از پرحرفى و پرنويسى؛ 
زيرا اموال مسلمانان نمى تواند اين گونه خسارت ها را تحمل كند».
اين استاد اخالق و معارف اسالمى تصريح كرد: با وجود چنين كالم 
ارزشمند راهبردى از موالى متقيان، حفظ بيت المال وظيفه تك 
تك ماست و رعايت نشدن حقوق مردم و حيف و ميل بيت المال، 
خســران دنيا و آخرت را براى افرادى كه به چنين مسئله اى بى 

توجهى مى كنند در پى دارد. بنابراين، «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل» . 

 رضا ســيفى  گاليه مندى مــردم از 
وضعيت  نابســامانى  معيشتى،  وضعيت 
مؤسسه هاى مالى و اعتبارى و اجرا نشدن 
وعده هاى مســئوالن همگى بجاست، اما 
ماجراى اغتشاشات اخير كمى پيچيده تر 
است و ريشه آشوب ها را بايد در اتاق هاى 

فكر و سازمان هاى جاسوسى خارج از كشور 
جست وجو كرد. در واقع اعتراضات بحق مردم بسترى براى 
سوءاستفاده آن هايى شد كه در كمين ايران اسالمى نشسته 

بودند. 
ارديبهشــت امسال رهبر معظم انقالب در دانشگاه افسرى و 
تربيت پاسدارى امام حسين (عليه السالم) به درستى توطئه 
جديد دشمن براى مقابله با نظام جمهورى اسالمى ايران را 

برمال كرده و به مسئوالن هشدارهاى الزم را دادند.
 ايشــان با اشــاره به پيروزى هاى جبهه مقاومت در منطقه، 
اين پرســش را مطرح كردند كه «هدف دشمن در جمهورى 
اسالمى چيست؟ دشمن چه چيزى را هدف گرفته است؟» 
رهبر انقالب با تشــريح نقشه دشمن سه هدف كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلند مدت را سناريو دشمن براى نظام اسالمى 
خواندند و فرمودند: «هدف كوتاه  مدت دشــمن به هم زدن 
امنيت، ايجاد آشوب و فتنه در كشور است. يكى از مهم ترين 
اهداف يا شايد مهم ترين هدف كوتاه مدت دشمن، اين است 
كه بتوانند امنيت را از كشــور سلب كنند. هدف ميان مدت 
آن ها مسئله  اقتصاد كشور و معيشت مردم و هدف بلند مدت 
هم، اصل نظام اسالمى است». آشوب هاى اخير، تخريب اموال 
عمومى و كشته سازى، ايجاد اختالل در نظم و امنيت كشور 
حكايت از عملياتى شدن فاز اول نقشه دشمن (هدف كوتاه 
مدت) حكايت دارد. حمايت مســتقيم و ذوق زدگى رئيس 
جمهور تازه كار آمريكا از ايجاد هرگونه ناآرامى و اغتشــاش 
در خيابان هــاى ايران كه به آتش زدن پرچم مقدس ايران و 
هتك حرمت مساجد و حسينيه ها منجر شد، نشانه اى آشكار 
از تشكيل مثلثى است كه يك ضلع آن طراحى سرويس هاى 
سيا و موساد، ضلع ديگر حمايت هاى مالى با دالرهاى نفتى 
آل سعود و ضلع سوم آشوبگرى منافقين و ضدانقالب در كف 
خيابان هاى تهران، مشــهد و ديگر شهرهاى كشور است. اما 
اين همه كينه و دشــمنى براى وارد كردن ضربات سخت بر 
پيكر نظام جمهورى اسالمى ايران كه امنيتش در منطقه اى پر 

آشوب امروز، مثال زدنى است براى چيست؟
اهداف بزرگ ايجاد آشــوب در ايران به مســائل منطقه اى و 
جهانى مربوط است. انتقام گيرى از شكست هاى پى در پى 
عوامل اســتكبار از جبهه مقاومت در سوريه و عراق با حذف 
داعش، ختم قائله كردستان عراق، ناكامى پروژه استعفاى سعد 
حريرى در بحران سازى در لبنان، گرفتارى آل سعود در باتالق 
يمن و بحرين از جمله داليل، حمايت و اســتقبال دشمن از 

اغتشاشات اخير است.
هر چند آشوبگران در شهرهاى مختلف براى چند روز، امنيت 
و آســايش مردم را ســلب كردند اما خروش ملت انقالبى در 
روزهاى اخير اين فتنه را در نطفه خفه خواهد كرد و پس از آن 
نوبت مسئوالن است تا ضمن رسيدگى جدى و شبانه روزى به 
وضعيت معيشتى و مطالبات بحق مردم، حواسشان به نقشه هاى 

بعدى يعنى اهداف «ميان مدت» و «بلند مدت» دشمن باشد.

مردم كار را تمام كردند
نوبت مسئوالن است

سرمقاله

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار هفتگى با تعدادى از خانواده هاى معظم شهيدان، 
با اشاره به حوادث اخير اظهار داشتند: برخى تصور مى كنند براى اينكه خود را از تهمِت سلطه طلبى و اقتدارطلبى 
بين المللى و منطقه اى دور كنيم بايد در الك دفاعى فرو برويم درحالى كه چنين تفكرى اشتباه است.موضع دولت 
مقاومت، «قدرت بازدارنده» و «اقتدار بازدارندگى» است و جمهورى اسالمى ايران همچون گذشته، مسير «اقتدار 

بازدارنده» را با اتكا به همت و تالش و ابتكار و استعدادهاى خود ادامه خواهد داد. 
دشــمن، سه هدِف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را در دستور كار خود قرار داده است كه هدف كوتاه مدت 

آن ها «برهم زدن امنيت كشــور و ايجاد آشوب و فتنه» است.يكى از افتخارات جمهورى اسالمى به وجود آوردن 
محيطى امن در منطقه  پر از ناآرامى و دنياى پر از تشنج كنونى است،اين امنيت را ملت و مسئوالن دلسوز به واسطه  
آگاهى ها و هوشيارى ها و به روز بودن ها ايجاد كرده اند.دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه براى ورود و ضربه زدن 
به ملت ايران بوده است، در قضاياى چند روز اخير، دشمنان ايران با ابزارهاى گوناگوِن در اختيارشان از جمله پول، 
سالح، سياست و دستگاه امنيتى همپيمان شدند تا براى نظام اسالمى مشكل ايجاد كنند. من در خصوص اين 

قضايا حرف هايى دارم و در وقت آن با مردم عزيزمان سخن خواهم گفت.

رهبر معظم انقالب: دشمن همواره منتظر فرصت براى ضربه زدن به ملت ايران بوده است

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشهد درخصوص اعتراضات مردمى روز پنجشنبه اظهار داشت: 
روز پنجشنبه عده اى در مشهد براى احقاق حق از دست رفته خود در برخى مؤسسات مالى و برخى نيز كه از گرانى به 
تنگ آمده بودن در ميدان شهدا تجمع كردند، اما عده اى نيروى وابسته به جريان هاى خارجى از اين موضوع استفاده 
كرده و شعارهاى هنجارشكنانه سردادند. قطعاً بايد مطالبات به حق مردم رسيدگى شود، اما اين مطالبات نبايد فضايى را 

براى دشمن و رسانه هاى وابسته به آن ها ايجاد كند تا از اين طريق بخواهند بر كشور فشار وارد كنند. 
چرا بايد پول مردم توسط چند مؤسسه در سال هاى مختلف خورده شود و كسى پاسخگو نباشد؟ بايد در اين نظام جان و 

مال مردم محفوظ باشد. اقشار مختلف مردم بايد مراقب باشند و با هر دعوتى در تجمعى حضور پيدا نكنند و ابتدا بررسى 
كنند و ببينند اين دعوت از سوى چه كسى بوده است. نبايد به گونه اى رفتار كنيم كه يك زن روسپى آمريكايى از اقدام 
ما خوشحال شده و از اين حركت تشكر كند. متأسفانه امروز در دستگاه هاى دولتى كسانى نفوذ كرده اند كه به فكر اقشار 
آسيب پذير نيستند. آقاى وزير نفت اين درست نيست كه بگوييد ما كمترين قيمت بنزين را داريم و بايد آن را افزايش 
دهيم. شما نبايد به ماشين هاى شاسى بلند ثروتمندان نگاه كنيد بلكه بايد مدافع كسانى باشيد كه با يك وانت صبح تا 

شب براى تأمين خرج زندگى كارمى كنند.

آيت اهللا علم الهدى: بايد در اين نظام جان و مال مردم محفوظ باشد

حجت االســالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى توليت آســتان قدس رضوى با تحليل علل و عوامل بروز 
فتنه و اغتشــاش در مناطق معدودى از برخى شهرها گفت: آمريكايى ها و دشمنان انقالب اسالمى همواره 
در پى فتنه عليه ملت بزرگ ايران بوده اند و اكنون نيز با موج سوارى بر خواسته به حق مردم در زمينه هاى 

معيشتى و اقتصادى و به اين بهانه در پى فتنه گرى، آشوب و ناامنى در كشورند.
مردم چه گناهى كرده اند كه هم برخى مشــكالت معيشــتى و اقتصادى را تحمل كنند و هم با آشــوب و 
ناامنى از جانب عوامل دشــمنان انقالب اسالمى و نيز تحريم ها مواجه باشند؟ ناامنى هاى كنونى در كشور 

ســبب لبخندها و اميدوارى دشمنان انقالب اسالمى است. رفع مشــكالت اقتصادى و رسيدگى به وضع 
معيشــتى مردم همواره از ضرورت هاى قواى سه گانه و در دســتور كار مسئوالن بويژه دولتمردان بوده و 
هســت و همه موظفند به دولت كمك كنند تا بتواند گره هاى اقتصادى مردم را باز و مشــكالت معيشتى 

آنان را رفع كند.
فتنه جديد ناشى از اقدام آمريكايى ها و دست نشانده هاى آنان براى ناامنى در كشور است. اما ما لحظه اى 

اجازه عرض اندام به دشمنان انقالب نخواهيم داد.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى: با موج سوارى بر خواسته هاى حق مردم، دنبال آشوبند

حجت االسالم عالى: تعرض به بيت المال دهن كجى به خداست
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مطالبه گرى مردم از مسئوالن حق آن هاست؛ به طورى كه حضرت آقا بخشى از عبارت 
«آتش به اختيارى» را مطالبه گرى مردم از مسئوالن عنوان كردند.

در تجمعات اخير، مردم نســبت به معيشت خود يكسرى مطالبه گرى هايى را عنوان 
كردند، اما در ادامه عده اى با هدايت از پشت صحنه موج سوارى كردند و از اين تجمعات 
ســوء استفاده شــد. در همين حال تعدادى كمى با يك رويكرد جاهالنه به اغتشاش 
دست زدند و عده اى را فريب دادند و به دنبال خود كشاندند و متأسفانه عده اى فريب 
خوردند. انتظار مى رود در اين شرايط مردم آگاهى خود را نسبت به جريانات و تفكرات 
و ايدئولوژى هاى مطرح شده افزايش دهند. مردم اين موضوع را بدانند كه هرگاه حركتى 
از سوى دشمن تأييد و حمايت شود و يا در برابر آن سكوتى كه نشانه اى از تأييد باشد، 
صورت بگيرد، آن حركت نادرســت و دشمن شاد كن خواهد بود و هوشيارى مردم در 
اين مواقع ضرورى است. طبيعى است كه مشكالت درون خانواده بايد درون خانواده حل 
شود و اينكه كسى از بيرون بخواهد دخالت كند و يا به اين مشكالت دامن بزند، بايد با 
آن برخورد شود. در اين ميان شاهد هستيم كه برخى از مردم از روى ناآگاهى و سادگى، 
اخبار رسانه هايى را منتشر مى كنند كه اهداف چنين رسانه هايى مشخص است و نبايد 

اخبار چنين رسانه هايى در بين مردم انعكاس يابد.
حمايت رژيم صهيونيستى و آمريكا از اغتشاشــات به دليل قدرتمندى ايران اسالمى 
است؛ چرا كه آنان شاهد پيشرفت، ترقى و افزايش قدرت كشور در عرصه هاى داخلى و 
منطقه اى هستند و از اين بابت آن ها نگرانند و تالش مى كنند با حمايت از ناآرامى ها در 
كشور، به قدرت جمهورى اسالمى خدشه اى وارد كنند، اما آنان بايد اين را بدانند كه وارد 
كردن كوچك ترين خدشه اى به كشور را حتى در خواب و رؤياى خود نخواهند ديد. ملت 
ايران و بخصوص خانواده شهدا از حفظ نظام جمهورى اسالمى ايران مطمئن هستند 
و بروز چنين اغتشاشاتى آسيبى به اطمينان آنان وارد نخواهد ساخت. حوادث اخير و 
خسارت هاى وارد آمده بر مردم و اموال عمومى، خانواده شهدا را غمگين ساخت و آنان 

براى هدايت فريب خوردگان دعا مى كنند كه به راه راست هدايت شوند.
با اين حال خانواده شــهدا با اميد به مردم و رهبرى و مدد الهى اصالً نگران نيستند و 

دشمنان بدانند كه خيلى آماده تر از قبل هستيم.

مهدى بختى، برادر شهيدان بختى

خانواده شهدا  با اميد به مردم، رهبرى 
و مدد الهى اصالً نگران نيستند
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روزنامـه صبـح ايـران

دشمنان هميشه در كمين
مهمترين وقايع پس از اعتراضات مردمى در يك نگاه

مردم ايران به سخنان ترامپ 
وقعى نمى گذارند

مردم ايران 
گرسنه غذا و آزادى هستند

بيانيه مداخله جويانه  كانادا 
به اعتراضات در ايران

ما بايد از مردم ايران حمايت كنيم!

اين  آشوب ها
فرصتى طاليى براى آمريكاست

دشمن به دنبال تحريك مردم است

عده اى در آرزوى 
فتنه آفرينى هاى جديد هستند

با تجمع غيرقانونى 
برخورد قاطع مى كنيم

سخنگوى وزارت خارجه :

ترامپ:
«تام كوتون» سناتور جمهورى خواه آمريكا:وزارت امور خارجه كانادا

فاكس نيوز:

وزير دفاع:

بيانيه سپاه پاسداران 

معاون استاندارتهران: 
 قدس   اعتراضات به وضعيت معيشــتى و اقتصادى ابتداى هفته كه به صورت مسالمت آميز در برخى شهرها از جمله مشهد برگزار شد پس از مدت كوتاهى با دخالت بيگانگان و 
فتنه گران از مسير خود خارج شد.دشمنان قسم خورده ملت ايران و در راس آن ها مثلث آمريكا، اسرائيل و عربستان سعودى كه تا ديروز با انواع و اقسام تحريم ها به مردم ايران 

فشار مى آوردند و از ورود ايرانى ها ممانعت مى كردند حاال اعالم مى كنند، در كنار مردم ايران هستند!
رســانه هاى ضدانقالب اين روزها براى دميدن در آتش فتنه اى كه از ســال 88 منتظر آن بودند، به هر حربه و دروغى متوسل مى شوند و فضاى مجازى بهترين محل براى جوالن 

دروغ هاى آن  ها است. در ادامه نمونه هايى از دخالت ها و اتفاقات و نقل قول هاى مرتبط با حوادث چند روز اخير در كشور مى پردازيم.

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت 
خارجه ايران به گفته هاى ترامپ 
واكنش نشــان داده و آن ها را 
رياكارانه»  و  «فرصت طلبانــه 
توصيف كرده است. بهرام قاسمى 
ايران  مردم  گفته است، 
به اين سخنان «وقعى 

نمى گذارند».

دونالد ترامپ در توييتر نوشت: «ايران، با وجود 
توافقنامه بســيار بدى كه از سوى دولت 

اوباما با آن ها امضا شد، در تمامى زمينه ها 
شكست خورده است. مردم بزرگ ايران 
براى سال هاى زيادى سركوب شده اند. 

آن ها گرسنه غذا و آزادى هستند. همراه 
با حقوق بشر، ثروت ايران در حال چپاول 
شدن است. زمان تغيير فرا رسيده است»! 

وزارت خارجه كانادا در واكنش بــه اعتراض هاى مردم ايران در روزهاى 
اخير بيانيه اى منتشــر كرد و به تكرار مواضع مداخله جويانه درباره اين 
اتفاق پرداخت.در اين بيانيه آمده است: اوتاوا از تالش مردم ايران كه از 
حقوق اوليه شــان براى اعتراض مسالمت آميز بهره مى برند، دلگرم شده 
اســت و از مقامات ايران مى خواهد به حقوق بشر و دموكراتيك مردمش 

احترام بگذارد.

«تام كوتون»، ســناتور مخالف توافق هســته اى ايران در پيام توييترى، 
حمايت خود را از اعتراض هاى ايران اعــالم كرد.آيت اهللا ها حتى پس 
از ميلياردها دالرى كه با لغو تحريم ها و از مســير توافق هسته اى 
به دســت آوردند، هنوز نتوانسته اند نيازهاى اوليه مردم خود را 
تأمين كنند. احتماالً به اين دليل كه مقدار زيادى از اين پول را 
به فعاليت هاى تهاجمى منطقه اى خود در سوريه، لبنان، عراق 
و يمن اختصاص داده اند! اعتراض ها در مشهد نشان داد، رژيمى 
كه با يك ايدئولوژى نفرت انگيز اداره مى شــود، نمى تواند براى 
هميشــه حمايت مردم را حفظ كند. ما بايد از مردم ايران حمايت 
كنيم، از مردمى كه زندگى شان را در خطر مى اندازند تا در مخالفت 

با چنين رژيمى سخن بگويند.

فاكس نيوز معتقد است، اين فرصتى طاليى 
براى آمريكاســت كه «كــم كارى» باراك 
متحده،  اياالت  پيشين  رئيس جمهور  اوباما، 
در خصــوص حمايت از «تغييــر رژيم» در 

ايران را جبران كند. 

امير حاتمــى، وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى 
مســلح جمهورى اســالمى ايران، در واكنش به 
گفت:  مختلف،  شــهرهاى  در  اخير  اعتراض هاى 
«بايد با همبستگى، اتحاد و انسجام ملى، توطئه ها 
و فتنه هاى بيگانگان را ناكام بگذاريم، زيرا دشمن 

به دنبال تحريك مردم است.»

سپاه پاسداران انقالب اســالمى در بيانيه اى اعالم كرد: 
«جاى بســى حيرت است در شــرايطى كه «وحدت» و 
يكپارچگى ملت برابر دشمنان انقالب اسالمى و ملت ايران 
بيش از هر زمان ديگرى الزمه عبور كشور از چالش ها و 
تنگناهاى ناشى از ســناريوهاى خصومت ورزى و كينه 
توزى هاى نظام سلطه و اســتكبار است، عده اى تحت 
تأثير پروپاگانداى آمريكايى ـ صهيونيستى در ايجاد دو 
قطبى هاى كاذب و نيز اميال شخصى، جناحى و فرقه اى با 
برجسته سازى مشكالت و بى تدبيرى برخى دستگاه ها، در 
حال حساسيت زدايى حافظه تاريخى كشور نسبت به فتنه 
88 و خسارت هاى سنگين آن بوده و بر خالف حماسه نهم 
دى ماه، در آرزوى فتنه آفرينى هاى جديد هستند سپاه 
پاسداران، تحركات دشمنان داخلى و خارجى براى فتنه 
سازى هاى آينده را رصد و با عمل به وصيت معمار كبير 
انقالب اسالمى حضرت امام خمينى(ره) در «پشتيبانى از 
واليت فقيه» اجازه نخواهد داد به مملكت آسيبى برسد.»

استاندار  معاون  همدانى،  محسن 
تهران گفت، هيــچ مجوزى براى 
برگزارى تجمع در اســتان تهران 
صادر نشده و «در صورت برگزارى 
چنين تجمعاتى از ســوى نيروى 
صورت  قاطع  برخــورد  انتظامى 
مى گيرد.» وى همچنين با اشاره به 
تظاهرات  اين  تجمع مشهد گفت، 
«سبب تهيه خوراك براى دشمنان 
نظام شده، به همين منظور با اين 
گونه تجمعات در پايتخت برخورد 
قانونــى و قاطع صــورت خواهد 

گرفت.»

نماينده مردم مشهد و كالت در گفتگو با قدس در خصوص اعتراضات اخير گفت: حضور در راهپيمائى امروز 
يك تكليف ويژه است و مردم براى پاسخ محكم به دشمنان به صحنه خواهند آمد و حماسه ديگرى را رقم 
خواهند زد. محمدحسين بحرينى در ادامه افزود: مردم وقتى پى بردند كه صحنه گردان اصلى تجمعات 
جبهه استكبار اســت و فضا براى سوئ استفاده دشمن فراهم شده است از تجمعات فاصله گرفتند و 
مرزبندى خود را با اغتشاشگران و بدخواهان نظام تفكيك كردند. وى با بيان اين نكته كه واقعيت اين 
است كه بسيارى از اقشار جامعه در شرايط اقتصادى مناسبى قرار ندارند تصريح كرد: نمايندگان بارها به 
مسئولين درباره فشار معيشتى مردم تذكر و ياداورى كردند اما آنها صرفا به شاخص هاى امارى اكتفا كرده و 

به گزارش هاى ميدانى توجهى نكردند كه اين غفلت ورزى باعث شد اعتراضات مردم صورت بگيرد.

مردم مشهد براى دفاع از انقالب و دين حماسه خواهند آفريد

محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامى در اينستاگرام در واكنش به اعتراض ها در 
كشور نوشت: «مشكل گرانى و چالش مؤسسات مالى و اعتبارى جدى است، اما با اتكا به توانمندى هاى 
درونى قابل  حل اســت. دولت و مجلس نبايد، با شــعارهاى منقضى شده، از زير بار مسئوليت شانه 
خالى كنند. مردم معترض ما هوشيار هستند و صف خود را از معاندان جدا مى كنند، در هر اعتراضى 
ممكن است، از منافقين گرفته تا فتنه گران وارد شوند، ولى مردم شعارهاى آن ها را تكرار نمى كنند، 
در مقابل هم دولتى ها و مجلسى ها، مشكالت را حل كنند، ناكارآمدى ها را با حرف نمى شود جبران 
كرد، گران سازى سوخت و ديگر اقالم بدون باال رفتن درآمد مردم كار درستى نيست، دولت و مجلس 

به اعتراض هاى مردم پاسخ هاى قانع كننده بدهند.»

ناكارآمدى ها را با حرف نمى شود جبران كرد

رئيس شوراى شهر تهران گفت: ما در موقعيت هوشيارى ملى قرار داريم و ما اعضاى شوراى 
شــهر توصيه مى كنيم از فضاى هيجانى پرهيز كنيد، زيــرا بايد ملتى واحد بمانيم تا از 
گزند دشــمن در امان باشيم و مجدد از ايجاد فضا براى رخنه تندروها در فضاى كشور 

جلوگيرى شود. 
وى با بيان اينكه حق اعتراض قابل قبول است، اما نحوه بيان انتقادها و مطالبات بايد 
به شــيوه قانونى و در چارچوب رعايت قانون باشــد، گفت: اعتراض هاى كف خيابانى 
هيجانى و غيرقانونى راه درســت نيســت، زيرا اين انتقادها در اندك فريادهاى تندروها 

محو مى شود.

اعتراض هاى خيابانى راه درست انتقاد نيست

آرامش و امنيت چيزى است كه همه افراد جامعه 
به آن نياز دارند.اما فضاى عمومى كشــور چند 
روزى به بهانه مشكالت اقتصادى با سوء استفاده 

يك عده فرصت طلب دچار آشوب شد.
يــك زمانــى اســت مــا از راه هــاى قانونى، 
اخالقى،فرهنگى و يــا از فضاهايى كه در قانون 
اساسى پيشــنهاد شده اســت، بهره مى بريم و 
حرفمــان را بازگو مى كنيم؛ در واقع از مســير 
قانونى اقدام مى كنيم ، اما اگر خودمان راباالتر از 
قانون بدانيم آن زمان است كه حاصل آن تفكر به 
اين شيوه اى كه چند روز پيش شاهدش بوديم، 

بروز پيدا مى كند.
به اعتقاد من جناح هاى سياسى در كشور به اصل 
قانون اساسى پايبند نيستند و اين گونه مى شود 
كه شرايطى به وجود مى آيد كه موجب رنج و اندوه 
همه ما مى شود. افرادى كه تصور مى كنند با اين 
گونه انتقاد مشكالت جامعه حل مى شود، به اعتقاد 
من اگر آدم هاى معقولى باشند، اكنون بايد عذاب 

بكشند.از اين شرايط هيچ كسى منفعت نمى برد.

قاسم رفيعا، شاعر 

خواسته هايمان را از مسير 
قانونى پيگيرى كنيم

طى چند روز اخير حوادث تلخى اتفاق 
افتاد و متأسفانه دل دوستداران انقالب 
و خانواده هاى شهدا را به درد آورد. اين 
روزها همه به اين موضوع مى انديشيدند 
كه ثمره خون شــهدا، دســتخوش اين 
حوادث نشــود و دعا مى كردند كه اين 
فتنه خاموش شود. به هرحال اين اتفاق 
اخير تلنگرى به همه مردم ايران اســت 
كه نعمت هــاى بزرگى كه به واســطه 
انقالب برايشــان به همراه آورده اســت 
را قدر بدانند؛ نعمت هايى چون اقتدار، 

امنيت، عزت و...
اگر حواسمان نباشد، دشمنان ما دندان 
قدرشناس  تيز كرده اند.اميدوارم جوانان 
باشند و مشكالت اقتصادى كه مردم رنج 

مى برند با همت مسئوالن رفع شود.
البتــه بايد يادآور شــوم كــه ايرانى ها 
پشــتيبان و حامى كشورشــان هميشه 

بوده و هستند.

احمد منصوب، هنرمند نقاش 

قدر اقتدار و امنيت 
را بدانيم

امنيت؛ اولين خواســته هرفــردى دراجتماع 
اســت. اگر اتفاقى هم در طى چند روز اخير 
رخ داد به دليل مشــكالتى در بحث مســائل 
اقتصادى بود. اما متأسفانه با توجه به شيوه اى 
كــه درنوع انتقــاد كردن دركشــورراه افتاد، 
موجب شــد كه يك عده ســودجو كه دنبال 
بهانه بودند به كشــور لطمــه بزنند.در همين 
خصوص سوء استفاده كنندگان سبب ناامنى 
شــهر و تخريب اموال عمومى شدند كه قطعاً 
ما همان مردمى هســتند  محكومند.مــردم 
كه طى همه ســال ها در ســختى هاى بسيار 

دوشادوش دولت، مسئوالن و نظام بوده اند. 
همه ما به اين موضوع باورداريم كه اين كشور 
و امنيــت، به حرمت و حاصل خون شــهدا و 

رشادت هاى مردم به وجود آمده است.
همه ما مى دانيم مشــكل اقتصادى، موضوعى 
جهانى اســت كــه همه دنيا با آن دســت به 
گريبان هســتند و در اين برهه زمانى بايد با 

تدبير از اين دوران با سربلندى عبور كنيم.

على روحى، هنرمند

امنيت؛ اولين خواسته 
هرفرد دراجتماع

نائب رئيس مجمع نمايندگان اســتان گفت: 
دشــمن به وحدت و همدلى ملت ايران غبطه 
مــى خورد و در پى آن اســت كه اين اتحاد را 

خدشه دار كند.
عبداهللا حاتميان در ادامه به قدس افزود: مردم 
نيــز بايد با مرز بندى خود از منافقين و جبهه 
استكبار ، فضا را براى اين هدف دشمن ايجاد 
نكنند و مطالبات خود را از از طريق ابزار هاى 
قانونى پيگيرى كنند ومســئولين نيز موظف 

هستند نسبت به آنها پاسخگو باشند.
اين نماينده اصالح طلب تصريح كرد: اغتشاش و 
بر هم زدن نظم جامعه راه حل پيگيرى مطالبات 
نيست و كسانى كه اين كار را انجام مى دهند 
بدون ترديد دلســوز نظام وكشــور نيستند. 
حاتميان اظهار داشــت: در دهه چهارم انقالب 
كشــور مسير پيشرفت و توســعه را با سرعت 
فزاينده اى در پيش گرفته است و كند كردن 
سرعت اين پيشرفت آرزوى دشمنان و جبهه 

استكبار است .

 عبداهللا حاتميان، نماينده درگز

دشمن به وحدت و همدلى ملت 
ايران غبطه مى خورد
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روزنامـه صبـح ايـران

در مورد آنچه در ايران مى گذرد  اصالً خوب نيست!
كم مى دانيم

دستمزد من كجاست؟تا كنون پاسخ رژيم نرم بوده است

بازداشت شمارى از معترضان در تهران

بهبود اقتصادى 
سوءاستفاده ترامپ نتيجه اى براى مردم ايران نداشته است

از اعتراض هاى ايران براى لغو برجام

واكنش رويترز و آسوشيتدپرس
به حوادث ايران

مارك دوبوويتز:نايب رئيس شوراى روابط خارجى اتحاديه اروپا :جان كرى :رئيس جمهور آمريكا:

رويترز: 

آسوشيتدپرس: 

دونالد ترامپ، دهم دى هم در توييتر خود نوشــت: ايران، 
نخستين دولت حامى تروريسم با موارد زيادى از نقض حقوق 
بشر كه به صورت ساعتى اتفاق مى افتد، حاال اينترنت را هم 
قطع كرده تا تظاهرات كنندگان دوستدار صلح نتوانند با هم 

ارتباط برقرار كنند. اصًال خوب نيست!
خارجه  امور  وزير  كرى،  جان 
پيشــين آمريكا در توييتر 
نوشت: «بايد فروتن باشيم 
مورد  در  كــه  بپذيريم  و 
آنچه در ايــران مى گذرد 
كم مى دانيم، هرچند اينقدر 
روشن اســت كه اين روزها 
هيچ  نه  است  ايرانيان  به  متعلق 
كس ديگر. اما حق مــردم براى اعتراض 
مسالمت آميز و بيان آرزوهايشان حقى جهانى 
اســت و دولت ها در همه جاى دنيا بايد آن را 

رعايت كنند.»

كارل بيلت، نايب رئيس شــوراى روابط خارجى اتحاديه اروپا چند پيام 
توييترى دربارة تحوالت روزهاى اخير در ايران منتشر كرد. از جمله در 
يكى از پيام هايش نوشت: «شــكى وجود ندارد كه اعتراض ها در ايران 
گسترش مى يابد. اگرچه ممكن است در ابتدا توسط تندروها براى تضعيف 
روحانى انجام شده باشد، اما واضح است كه اكنون ماهيت آن عوض شده 
است. تا كنون پاسخ رژيم نرم بوده، اما بسيار محتمل است كه نيروهاى 

داخلى براى رفتارهاى خشن تر فرا خوانده شوند.»

از  بنياد دفاع  اجرايــى  مارك دوبوويتز، مدير 
دموكراســى واقع در اياالت متحده آمريكا 

هميشه  «من  نوشت:  توييترى  پيامى  در 
صدها  آبــى»  «انقالب  كــه  مى گفتم 
هزار ايرانى يقــه آبى كه فرياد مى زنند 
رژيم  براى  كجاســت؟»  من  «دستمزد 

از «انقالب سبز» و  بســيار خطرناك تر 
زمانى اســت كه هزار نفر از طبقه متوسط 

مى گويند «رأى من كجاست؟»

بنا بر اعالم خبرگزارى رويترز، دامنة اعتراض ها به تهران گسترش يافته است و چند 
تن از معترضان در پايتخت ايران بازداشت شده اند.به گفتة محسن همدانى، معاون 
استاندار تهران حدود 50 نفر در يكى از ميدان هاى تهران جمع شده بودند و پس از 
آنكه شمارى از آن ها در مقابل دستور پليس مبنى بر ترك اين محل مقاومت كرده اند، 

«به طور موقت» بازداشت شدند.

آسوشــيتدپرس با اشاره به بهبود شرايط اقتصادى، پس از دستيابى 
به توافق ميان تهران و 6 قدرت جهانى بر سر برنامه اتمى، مى گويد، 
اما اين بهبود اقتصادى چندان نتيجــه اى براى عامه مردم در ايران 
نداشــته؛ نرخ بيكارى همچنان باالســت، تورم رشد كرده و قيمت 
شــمارى از مايحتاج افزايش فراوانى پيدا كرده است.رويترز نيز به 
شرايط اقتصادى و نارضايتى هاى پيرامون آن اشاره كرده و مى گويد، 
با اين وجود، برخى از اين اعتراض ها، جنبه سياســى به خود گرفته  
و مســائلى مانند حضور پرهزينه ايران در سوريه يا عراق را به ميان 

كشيده است.

«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا از اعتراض هاى ضددولتى 
در ايران به عنوان فرصتى براى لغو برجام در آستانه ضرب االجل 
قانونى كه اين ماه فرا مى رسد، اســتفاده كرده است.اواسط 
ماه ژانويه، ترامپ بار ديگر دربــاره پايبندى ايران به برجام 
تصميم گيرى مى كند؛ فرايندى كه طبق شروط برجام هر 90 
روز بايد رخ بدهد.رئيس جمهور آمريكا همچنين در تاريخ 12 
ژانويه با يك ضرب االجل مهم تر مواجه است و آن تصميم گيرى 

درباره تمديد لغو موقت تحريم هاى آمريكا عليه ايران است.

خبرگزارى رويترز و آسوشيتدپرس نيز، در روز 
دهم دى ماه گزارش هاى صفحه اول وب ســايت 
خود را به جريان اعتراض ها در ايران اختصاص 
داده و خبرها در مورد بروز اعتراض هاى مردمى 

در آن را بازتاب داده اند.در آن را بازتاب داده اند.

رئيس شوراى شهر تهران گفت: ما در موقعيت هوشيارى ملى قرار داريم و ما اعضاى شوراى 
شــهر توصيه مى كنيم از فضاى هيجانى پرهيز كنيد، زيــرا بايد ملتى واحد بمانيم تا از 
گزند دشــمن در امان باشيم و مجدد از ايجاد فضا براى رخنه تندروها در فضاى كشور 

جلوگيرى شود. 
وى با بيان اينكه حق اعتراض قابل قبول است، اما نحوه بيان انتقادها و مطالبات بايد 
به شــيوه قانونى و در چارچوب رعايت قانون باشــد، گفت: اعتراض هاى كف خيابانى 
هيجانى و غيرقانونى راه درســت نيســت، زيرا اين انتقادها در اندك فريادهاى تندروها 

محو مى شود.

اعتراض هاى خيابانى راه درست انتقاد نيست

على مطهرى نماينده مردم تهران طى يادداشتى با تاكيد بر ضرورت به رسميت شناختن اعتراض مدنى 
مردم از سوى مسئولين در عين حال خواستار برخورد با تخريب اموال عمومى و ايجاد آشوب شد.

در چند روز اخير اعتراضاتى عمدتاً اقتصادى در برخى از شهرهاى كشور انجام شد. 
اين كه مردم احساس آزادى مى كنند و نظر خود را در قالب تجمع يا راهپيمايى بيان مى نمايند يك 
نقطه مثبت و روشــن براى جامعه ما و نظام جمهورى اسالمى است اما اين كه اين اظهارنظرهاى 
جمعــى تــوأم با تخريب اموال عمومى و اخالل در نظم جامعه مى شــود يك نقطه منفى و تاريك

است.

با تخريب اموال عمومى و آشوب برخورد شود

محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد مجلس در توييتى نسبت به اغتشاشات امروز در برخى نقاط كشور 
واكنش نشان داد.

وى  ضمن محكوم كردن اقدامات آشــوب گران نوشته است: رسيدگى به وضعيت معيشتى مردم 
عزيزمان وظيفه مســئولين، بخصوص دولت و مجلس اســت و پيگيرى اينگونه مطالبات از سوى 
مردم با ســازوكارهاى قانونى حق طبيعى آنهاست ولى متوجه باشيم كارى نكنيم كه فضاى كشور 
متشــنج شود چون اين فضا خواست بدخواهان ملت و كسانى است كه به دنبال از بين بردن اميد 

مردم هستند.

متشنج كردن فضا كشور خواست بدخواهان ملت است

ظاهــر و باطن اين اتفاقات بد اســت؛ چون به هر 
شكل آسيب زننده است. يك شليك بى هدفى كه 
موجب كشته شدن يك فرد بى گناه مى شود؛ وقتى 
اين اتفاق مى افتد چه مطالبه برحقى مى تواند اين 
ميان مطرح شود. اين اتفاقات چند روزه خيلى تلخ 
است، ولى من فكر مى كنم اين اتفاقات بى خيريت 
نيست؛ چون به نظرم جامعه دارد در مقابل يكسرى 
مسائلى واكسينه مى شود.همه ما در هر صنفى كه 
هستيم يكسرى مطالباتى داريم، ولى قرار نيست كه 
با ســر و صدا و خرابى اتفاق بيفتد. اين كه بتوانيم 
اعتراضاتمان را با صداى بلند بيان كنيم كه چيز بدى 
نيست، اين نشان از يك جامعه متمدن است، ولى 
با اين همه بايد مراقب باشيم كه اين ميان آدم هايى 
كه نه با ما و نه با نظاممان توافقى دارند، وارد نشوند 
و پيش رو نشوند.همه بايد حواسشان را جمع كنند؛ 
هم مردم هم مسئوالن.مســئوالنى كه پشت ميز 
نشسته اند و حقوق هاى كالن مى گيرند بايد بدانند 
همين مردمى كه آن ها را پشت اين ميزها نشانده اند، 

مى توانند از جايشان بلندشان كنند.

ماشاءاهللا شاهمرادى زاده، بازيگر

ظاهر و باطن اين اتفاقات 
بد است

عضو مجمع نمايندگان استان گفت: حفظ هوشيارى و 
همبستگى ملى در اين شرائط حساس حائز اهميت مى 

باشد و از سوى مردم بايد مراقبت شود.
بهروز بنيــادى درادامه به قدس افزود: قانون اساســى 
جمهورى اسالمى ايران، ساز و كار مردم ساالرانه را براى 
حمايت قانونى از خواســته هاى مدنى مردم پيش بينى 

كرده است. 
عضو فراكسيون اميد مجلس تصريح كرد: بايد مرزبندى 
ميان اعتراض و آشوب و پرهيز از آسيب زدن و تخريب 
اموال عمومى و جلوگيرى از ضرر و زيان به شــهروندان 

صورت بگيرد.
بنيادى اظهار داشت: از امنيتى شدن مطالبات عمومى 

مردم بايد جلوگيرى شود.
وى افزود: تالش براى مبارزه جدى با فســاد و تبعيض، 
گسترش عدالت قضايى، تمهيد سازوكارهاى الزم براى 
بازســازى اعتماد اجتماعى و تغيير جهت گيرى بودجه 
سال 1397 به نفع اقشار آسيب پذير و كمك به كاهش 
مشكالت معيشتى مردم همچون عدم حذف يارانه بگيران 
مستحق نيز از سوى مسئولين بايد در پيش گرفته شود. 

بهروز بنيادى، نماينده كاشمر ، بردسكن

 مردم بايد مراقب هوشيارى 
و همبستگى ملى باشند

به نظرمن يكسرى موارد در هر كشورى حتى همان 
كشور اروپايى اش هم به خاطر نوع سياست گذارى  
و مديريت اقتصادى و فرهنگى اش دچار مشكالتى 
مى شود كه خيلى طبيعى هم است و در همه عالم 
هــم وجود دارد چرا كه وقتى عدالت اقتصادى اجرا 
نمى شــود، موجب صدمه ديدن عــده اى از مردم 
مى شــود. در همه جاى دنيا مــردم براى پيگيرى 
يكسرى مطالبات قانونيشان وقتى كه ببينند از راه 
قانونى نمى شــود كارى كرد از راه غير قانونى عمل 
مى كنند و دست به اغتشــاش و آشوب مى زنند و 
همه اين ها روندى است كه به وجود مى آيد، ما بايد 
اساس كار را درست كنيم و شيوه هاى اقتصاديمان را 
تصحيح كنيم و عدالت را ايجاد كنيم كه اين شيوه 
دين اسالم است وگرنه اين اتفاقات ممكن است بارها 
تكرار شود. اين ميان البته ممكن است كسانى از اين 
اتفاقات سوء استفاده بكنند كه مى كنند.اين خيلى 
طبيعى اســت كه وقتى يك موجى به وجود بيايد، 
ضد انقالب سوارش بشود، اتفاقات را به سوى خودش 

بكشاند و به نفع خودش بهره بردارى كند.

حبيب اهللا بهمنى، تهيه كننده و كارگردان

بايد شيوه هاى اقتصاديمان را 
تصحيح كنيم

چرا نبايد براى اينكه اين اتفاقات رخ ندهد از پيش 
كارى بكنيم، حتماً بايد بگذاريم كار به اينجا بكشد 
كه حاال يك عده اى كه يكسرى مطالبات بر حقى 
دارند راه بيفتند در كوچه و خيابان و مشكالتشان 
را با صداى بلند بگويند، بعد تازه همين اعتراضات 
به حق براى عده اى كه منتظر بهانه اى براى ايجاد 
نا امنى هستند، بشود دســت آويزى و اين ميان 
يكسرى آدم بى گناه متضرر يا حتى كشته شوند.

چــرا بايد براى بيان مطالبات بــه حق مردم اين 
قيمت گزاف را بپردازيم و همه،از آن كســى كه 
در ميان گود بوده تا آن يكى كه هيچ مشــاركتى 
در اين قضايا نداشته، آسيب ببينيم. درست است 
كه اين مطالبات به حق است ولى قرار نيست كه 
اين ميان كســى آسيب ببيند يا اين قدر كار باال 
بگيرد كه نيروى انتظامى جلو مردم بايستد، من 
اصالً اين موارد را به هيچ شكل تأييد نمى كنم، قرار 
نيست حاال كه مردم محق هستند هر كارى دلشان 
بخواهد انجام بدهند، چه كسانى دارند به اين موارد 

دامن مى زنند اين است كه بايد مشخص شود.

عبدالحسين برزيده، كارگردان سينما

حتماً بايد بگذاريم 
كار به اينجا بكشد؟

جمهورى اسالمى بارها شــاهد انتقاد بوده و آغوش خود را براى هرگونه 
نقدى باز كرده و از آن اســتقبال مى كند، اما تبديل اعتراض به اغتشاش 

را نمى پذيرد.
عده اى در تجمعات اخير دست به اغتشاش مى زنند، اين ها جزو ملت ايران 

نيستند و از خارج كشور و منافقان ايده مى گيرند.
 كسانى كه هتك حرمت به پرچم و توهين به جمهورى اسالمى مى كنند 
و دست به اغتشــاش و ناآرامى در شــهرها ميزنند، غالم حلقه به گوش 

استكبار هستند.
تجمعــات در ابتدا نوعى اعتراض به دولــت و تصميمات دولت بود كه از 
دولت خواسته شد به آرمان هاى انقالب برگردد، اما عده اى با سوءاستفاده 
از خواســته مردم دست به اغتشــاش زدند و تالش كردند كه از آب گل 

آلود ماهى بگيرند.
اعتراض به تصميمات دولت مجراى قانونى دارد و دولت موظف اســت به 

خواسته مردم توجه كند و مطالبات آنان را برآورده سازد.
مسبب اغتشاشــات اخير بيگانگان هستند و شــاهد هستيم كه بيش از 
80 درصــد از مبادى دعوت مردم به تجمع و آتش زدن اماكن عمومى از 
خارج مرزها صورت مى گيرد و اين نشــان از وجود دست هاى پشت پرده 

خارج نشين دارد.
مــردم انقالب را دوســت دارند و از بروز ناآرامى، ســلب نظم و امنيت و 
صدمه ديدن بازار خرســند نيستند و رفتار عده اى اندك در ايجاد ناامنى 

را محكوم مى كنند.
باالترين نياز هر اجتماعى امنيت آن اســت و جمهورى اســالمى ايران با 
داشــتن باالترين امنيت در منطقه مورد توجه دشــمنان قرار دارد و آنان 

تالش مى كنند با كوچك ترين بهانه اى به امنيت كشور ضربه بزنند.
دشــمنان بدانند كه مردم ايران آگاه هســتند و بــراى حفظ اين امنيت 

مقتدرانه از هيچ كوششى دريغ نخواهند كرد.

مادر شهيد سيد اسداهللا سجادى

كسانى كه به اغتشاشات دامن مى زنند
 غالم  حلقه به گوش استكبارند



 قدس/ هاشم رسائى فر 
پرده اول

ســاعت 17 روز پنجشنبه هفتم دى ماه عرصه ميدان شهداى 
مشــهد. تجمع مســالمت آميز جمعى از مردم در اعتراض به 
وضعيت موجود اقتصادى و مطالباتى كه از دولت داشتند. تجمع 
اگرچه مجوزى رســمى از هيچ نهادى نداشت، اما روح حاكم بر 
آن مطالبه گرى از مســئوالن دولت براى سروسامان بخشيدن 
به وضعيت موجود اقتصادى بود. خواســته ها همه رنگ و بوى 
اقتصادى داشــت و عصاره شعار تجمع كنندگان در «معيشت 
مردم» خالصه مى شد. در اين بين نيروى انتظامى با برخوردى 
اصولى و به دور از خشونت، تجمع كنندگان را به آرامش دعوت 
كرد، اما هرچه از زمان تجمع مى گذشت، فرصت طلبان  عرصه را 
براى اجراى اهداف شوم خود مساعدتر مى ديدند و با سوء استفاده 
از احساسات مردم، سمت و سوى مطالبه گرى بحق آن ها را به 
ناكجاآبادى سوق دادند كه سرانجام آتش آن دامن خودشان را 
گرفت. چراكه هوشيارى مردم اجازه نداد تا اغتشاشگران اهداف 
شومشان را اجرايى كنند. اگرچه آن ها تا جايى كه مى توانستند، 
جوالن دادند و به هر حربه اى در روزهاى بعد متوسل شدند تا جو 

جامعه و شهر را به هم بريزند.
پرده دوم

جمعه هشــتم دى ماه، در آستانه سالروزحماسه نهم دى 88 
مشــهد تقريباً روز بى خبرى را سپرى كرد. هرچند كه اخبار 
رسيده، نشان از اين داشت كه فرصت طلبان برخى از شهرهاى 
كشور شرايط را براى عرض اندام خود مساعد ديدند و اغتشاش 
به راه انداختند.اغتشــاش هايى كه هدفــى جز تخريب اموال 

عمومى و نا آرام كردن جو حاكم بر جامعه نداشت. 
پرده سوم

فراخوان فضاى مجازى سوءاســتفاده كنندگان براى تجمعى 

ديگر در عرصه ميدان شــهداى مشهد با هوشيارى و همراهى 
مردم و نيروى هاى امنيتى سرانجامى نداشت، اما فضا همچنان 
ملتهب به نظر مى رســيد. اين پايان كار اغتشاشــگران نبود. 
بعدازظهــر نهم دى ماه بعد از اينكه فرصت طلبان توفيقى در 
اجراى اهدافشان در عرصه ميدان شهدا نداشتند، مكان تجمع 
تغيير يافت و همه چيز به بوســتان ملت و بلوار امامت منتقل 
شــد! از اين زمان بود كه سوءاستفاده كنندگان چهره واقعى 
خودشان را در شهر مشهد نشــان دادند. ديگر نه از مطالبات 
معيشتى مردم خبرى بود و نه كسى شرايط اقتصادى برايش 
مالك بود. هرچه كه بود، طغيانگرى بود و بلبشويى كه اهدافى 

از پيش تعيين شده در آن موج مى زد! تخريب اموال عمومى، 
آتــش زدن خودرو و موتور پليس، تهديد مردم و ايجاد رعب و 
وحشت گوشــه اى از اعمال شوم فرصت طلبانى بود كه داعيه 
دلسوزى براى مردم داشــتند! نيروهاى امنيتى سعه صدر به 
خرج دادند و در كمترين زمان ممكن آرامش را به محل تجمع 

اغتشاشگران برگرداندند. تالش آن ها ستودنى بود.
پرده چهارم

مسئوالن بارها از غير قانونى بودن تجمعات گفتند، اما بعدازظهر 
دهــم ديماه باز هم فرصت طلبان ســعى در بر هم زدن جو و 
آرامش مردم داشتند. باز هم از درخواست ها و مطالبات اقتصادى 

و بحق مردم خبرى نبود هر چه ديده مى شــد، التهاب آفرينى 
اغتشاشگران بود و مشخص تر شدن اهداف شومشان.  

حضور بجا و بموقع نيروهاى انتظامى در كنار همراهى مردم و 
مسئوالن شهر به دستگيرى و بازداشت برخى از عوامل دخيل 
در اغتشــاش ها انجاميد تا همه چيز رو به آرام تر شــدن فضا 

حركت كند.
پرده پنجم

مــردم و كســبه منطقه آزادشــهر مشــهد از شــرايطى كه 
فرصت طلبان اغتشاشــگر به وجود آورده بودند به تنگ آمدند. 
جو به وجود آمده، باعث شــده بود تا عمًال كار و كاسبى آن ها 

متوقف شــود. خواسته آن ها از مسئوالن پايان دادن به شرايط 
حاكم بود. حاال از خواســته ها و مطالبات اقتصادى كه ســوء 
استفاده از آن ها شرايط را به اينجا كشانده بود، هيچ اثرى نبود. 

حتى مشكالت اقتصادى مردم و شهر بيشتر شده بود!
يازدهم دى ماه؛ اوايل شب. يكى از سرشاخه ها و ليدرهاى اصلى 
اغتشاشــگران در حوالى بوستان ملت مشهد كه اتفاقاً يك زن 
بود، توســط حافظان نظم و امنيت شهر دستگير شد. در اين 
شــب اگرچه هنوز جو كامًال آرام نبود، اما با اقدام هاى بموقع 
و هماهنگى كه انجام شــده بود، عوامل اصلى دخيل در به هم 
ريختن جو شهر دســتگير شده بودند و همه چيز به سمت و 

سوى عادى شدن پيش مى رفت.
پرده ششم

دوازدهم دى ماه. خبرى از دايه هاى مهربان تر از مادر مردم نبود. 
آن ها كه فضا را براى سوءاســتفاده از مطالبات اقتصادى مردم 
مهيا ديده بودند، ديگر ناپيدا بودند. همراهى مردم و نيروهاى 
امنيتى آرامش را به شهر برگردانده بود. كسبه و مردم محل در 
منطقه آزادشهر مشهد قدردانى خود را با اهداى گل و شيرينى 
به حافظان نظم و امنيت شهر نشان دادند. زندگى مردم به روال 
عادى خودش برگشت. خوشحالى آن ها براى بازگشت نظم و 
امنيت قابل توجه بود. البته آنچه كه باقى ماند، همان مطالبات 
بحق مردم بود كه مسئوالن را مجاب مى كند تا براى تحقق آن 

تالششان را دوچندان كنند.
پرده هفتم

امروز حماسه اى رقم خواهد خورد. مردم امروز خواهند آمد تا 
در سايه امنيت و آرامش جامعه شان حمايت و همراهيشان را 
از دولت و نظام جمهورى اسالمى اعالم كنند. همراهى كه در 
طول سال هاى پس از انقالب بارها و بارها با قدرت بيشتر و بهتر 
ادامه داشته است. چهاردهم دى ماه قطعاً روزى به ياد ماندنى 

در تقويم تاريخ انقالب خواهد بود.
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روزنامـه صبـح ايـران

اغتشاشگران گرفتار در اراده مردم
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|   مؤسسه فرهنگى قد                       س |  
|  مد                       ير مسئول و سرد                       بير:   ايمان شمسايى |   د                       بير ويژه نامه: احمـد يوسـفى صـراف |  صفحه آرايى: ابوالفضل رضازاده | 

|  د                       فتر مركزى: مشهد                       ،  بلوار سجاد                       ،  نبش سجاد                        1   |      تلفن:  (9 خط)  37685011    (051)   |    پيامك: 3000737278   | 

شبكه ماهواره اى من و تو در گزارش عجيب خود 
مدعى شد: شهر ايذه سقوط كرد اما سپاه از راه 
دريا آن را پس گرفت! اما واقعيت اين اســت كه 
شهر ايذه واقع در استان خوزستان هيچ راهى 
به دريــا ندارد و حداقل با دريــا 350 كيلومتر 
فاصله دارد و عوامل اين شبكه حرفه اى! حتى به 
خودشان زحمت سرچ در گوگل مپ را هم ندادند.

 ورود سپاه از راه دريا
كاربران شبكه هاى اجتماعى خارجى نيز براى اين 
كه از قافله عقب نمانند تصويرى را منتشر كردند 

و مدعى اعتراض 300 هزار نفرى در ايران شدند.
يك كاربر از بحرين پاسخ اين شايعه را داد و 
اعالم كرد كه اين تصوير هرگز مربوط به ايران 
نيســت و متعلق به تظاهراتى در بحرين و در 

سال 2017 است.

تصاوير انقالب بحرين به جاى اعتراضات ايران

درناآرامى هاى 2010 لندن اموال عمومى به آتش 
كشيده شد وbbc  آن را «آشوب و اغتشاش» 
لقــب داد اما وقتــى دقيقاهمان كارتوســط 
آشوبگران درتهران تَكرار مى شود،bbc آن را 

«اعتراض»معرفى مى كند!

آشوب در لندن ، اعتراض در تهران
حربه ديگــر اين كانال هــاى ضدانقالب براى 
گسترده نشان دادن اين اعتراضات انتشار يك 
عكس واحد و اســتفاده از آن براى چند شهر 
است. به نوشته هاى پايين عكس زير توجه كنيد.

انتشار يك تصوير براى چند شهر

پس از حوادث تلخ ايذه برخى از كاربران شبكه هاى 
اجتماعى اين متن احساسى را منتشر كردند: من 
تمام خانواده و ايل و تبارم اونجاست همه از صداى 
تيراندازى ميگن، اطالع رسانى كنيد كه شهرهاى 
اطراف صبح هم خيابونا رو خالى نكنن كه اگه خالى 
كنن شهر پرميشــه از نيروهاى سركوبگر، جدى 

بگيريد ما حماسمونو انجام داديم. شما ادامه بديد.

همه ايل و تبارم در ايذه هستند
فيلم كوتاهى با تيتر تخريب اموال عمومى توسط 
ماموران حكومت در برخى كانال هاى ضدانقالب 

منتشر شد.
رنگ لباس پليس، نوشته پشت پيراهن ماموران 
براى اين كه مشــخص شود اين فيلم مربوط به 
ايران نيست كافى است. هرچند كه بررسى ها 

نشان داد اين فيلم متعلق به ايتاليا بود.

وقتى فرق پليس ايتاليا با پليس ايران را نمى فهمند

يكى ديگر از كانال هاى تلگرام تصويرى را منتشر كرد 
و مدعى شد اين تصوير يورش معترضان به سمت بيت 
رهبرى در ساعت 19:50 و وحشت ماموران را نشان 
مى دهد. كمتر كسى است كه نداند هواى پايتخت در 
زمستان نزديك ســاعت 17:30 تاريك مى شود اما 
رسانه هاى ضدانقالب آنقدر هم قدرت محاسبه ندارند 

تا دروغ هاى شان را باورپذير تر ارائه كنند.

يورش به سمت بيت رهبرى!
روزنامه اليوم عربستان با انتشار تصويرى از يك 
مراســم در بحرين مدعى شد مردم اهواز عليه 

اشغالگرى فارس ها به خيابان ها آمدند!

گاف روزنامه سعودى در توطئه چينى عليه ايران

از هميــن كانال هــاى تلگرامى معاند  يكى 
تصويرى از يك تانــك را در يكى از خيابان 
هاى تهران منتشــر كــرد و از آغاز حضور 

تانك ها و نفربرها در خيابان ها خبر داد.

حضور تانك ها براى مقابله با تجمعات!
برخى كاربران خارجى هم كه ســواد خواندن 
زبان فارســى را ندارند تصاوير مراسم 9 دى 
كه شعارهاى ضداســتكبارى نيز روى آن ها 
مشخص شده را در صفحات خودشان منتشر 
كردند و از آن به عنوان تظاهرات مردم ايران 

عليه حكومتشان ياد كردند.

انتشار تصاوير 9 دى به جاى اعتراضات مردمى
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