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تعییناعضایکمیتهرسیدگیبهمشکلسپردهگذاران
معاون رئیس جمهور در امور مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای حل مشکل س��پرد ه گذاران مؤسسات مالی فاقد مجوز یا 

مجاز غیرمنضبط، نیاز به همکاری ۳ قوه است.
حس��ینعلی امیری در مورد آخرین وضعیت سپرده گذاران 
موسس��ات مالی و اعتباری گفت: بخشی از این موضوع قضایی 
شده است و در اختیار قوه قضاییه است و نیاز به پیگیری قضایی 

دارد. از زمانی که روسای سه قوه منتخبینی را معرفی و به عنوان 
کمیته منتخب شروع به کار کردند حل مشکل این افراد بسیار 
بهتر شده است. وی خاطرنشان کرد: دولت 11 هزار میلیارد برای 

کمک به حل مشکل سپرده گذاران پرداخت کرده است.

امیری در مورد اعضای کمیته منتخب رسیدگی به مشکل 
سپرده گذاران نیز بیان داشت: از طرف دولت آقای نهاوندیان، 
از ط��رف مجلس آقای پزش��کیان و از طرف ق��وه قضاییه نیز 

حجت االسالم محسنی اژه ای انتخاب شد ه اند.

قدردانیسپاهازمردم،بسیج،نیرویانتظامی
وسربازانگمنامامامزمان)عج(

س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی در بیانیه ای از 
حضور مردم، نیروی انتظامی، بس��یج و سربازان گمنام 
ام��ام زمان )عج(، در شکس��ت فتنه جدید ضدانقالب و 

دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران قدردانی کرد.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت:  حماسه آفرینی 
جدید مردم غیرتمند و آگاه و مؤمن و انقالبی ایران در کنار 
درخشش حضور ده ها هزار نیروی بسیجی فداکار داوطلب 
در صحنه آرام سازی آشوب ها و مجاهدت خالصانه برادران 
نی��روی انتظامی، وزارت اطالعات، زنجیر به هم پیوس��ته 
آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و 
سلطنت طلبان را در هم شکست و باطل السحر فتنه جدید 
شد. این حماسه بزرگ نشان داد عظمت ملت بزرگ ایران 
جاودانه اس��ت و آرمان های بلندش فراتر از توان دشمنان 

برای دستیابی به اهداف شیطانی است.

انتصاببرومند
بهعنواندبیرکلشورایعالیعلوموتحقیقات

رئیس جمهور بنا به پیش��نهاد وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، در حکمی مس��عود برومند را برای یک دوره 
چهار س��اله ب��ه عنوان »دبی��رکل ش��ورای عالی علوم، 

تحقیقات و فناوری« منصوب کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، در حکم 
حسن روحانی آمده است: امید است با اتکال به خداوند 
متعال و همکاری س��ایر اعضای محترم آن شورا، ضمن 
بهره مندی از آراء صاحبنظ��ران و متخصصان ذی ربط، 
موجب��ات ارتقای کیفیت سیاس��تگذاری در زمینه های 

مختلف علوم، تحقیقات و فناوری را فراهم آورید.

توضیحاتداوودی
دربارهسفرآیتاللهشاهرودیبهآلمان

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ضرورت سفر وی به آلمان برای معالجه را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، پرویز داوودی با اشاره به حاشیه های 
سفر آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی به آلمان، گفت: این سفر 
بن��ا به توصی��ه موکد پزش��کان و برخالف می��ل آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی انجام شده است و اگر ضرورت پزشکی 
اقتضا نمی کرد، هیچ دلیلی برای اعزام ایشان به آلمان نبود.

وی ب��ا بیان اینکه، تمام بخش ه��ای درمان آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی در ایران انجام شده و به دستور پزشکان 
ایرانی، ایشان مجبور به عزیمت به آلمان شده اند، تاکید 
ک��رد: برای انجام مرحله نهایی درمان، پزش��کان ایرانی 
تاکید کردن��د که آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی باید عازم 
آلمان ش��وند و ایشان مجبور شدند که تاکید پزشکان را 

بپذیرند و بر همین اساس این سفر انجام شد.
داوودی گف��ت: اکن��ون وضعیت جس��می آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی مساعد ش��ده است و ایشان به زودی 

به کشور بازخواهند گشت.

محتوایالیحهبودجه۹۷
خالفبرنامهششماست

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس، با بیان 
اینکه الیحه بودجه ۹۷ صد درصد برخالف برنامه ششم 
توسعه است، نسبت به خرج کردن کل درآمدهای نفتی 

توسط دولت در سال آینده هشدار داد.
به گزارش مهر، حمیدرض��ا حاجی بابایی با تأکید بر 
اینکه بودجه سال ۹۷ براساس برنامه ششم توسعه نوشته 
نشده است، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون برنامه ششم 
بای��د ۳۲ درص��د از درآمدهای حاص��ل از فروش نفت به 
صندوق توسعه ملی، 1۴.۵ درصد به شرکت نفت و ۵۳.۵ 
درصد نیز به بودجه دولت اختصاص یابد. وی خاطرنشان 
کرد: در الیحه بودجه ۹۷ مکرراً مجوز برداش��ت دولت از 
صندوق توسعه ملی آمده است؛ که این امر، مخالف برنامه 

ششم توسعه است.
وی اظهار داشت: بر این اساس دولت از محل فروش 
نف��ت، ۵1 میلیارد دالر درآم��د دارد. صد درصد درآمد 
ف��روش نفت ایران در الیحه بودج��ه ۹۷ به هزینه های 
دولت اختصاص یافته است. این اقدام دولت صد درصد 

برخالف برنامه ششم توسعه است.

درخواستتجمعازسویبسیجدانشجویی
۷دانشگاهبزرگتهران

بس��یج دانش��جویی ۷ دانش��گاه بزرگ تهران طی 
نامه ای به فرماندار تهران برای برگزاری تجمع پیرامون 

مطالبات اقتصادی مردم درخواست مجوز کردند.
به گزارش فارس، بس��یج دانش��جویی دانشگاه های 
تهران، صنعتی ش��ریف، خواجه نصی��ر، امام صادق)ع(، 
امیرکبیر، علم و صنعت و عالمه طی نامه ای به فرماندار 

تهران برای برگزاری تجمع درخواست مجوز کردند.

همه به ی��اد داریم ک��ه آغاز 
دو گــزارش 

گروه سياست
اغتشاشاتی که در کشور اخیراً 
روی داد مطالبات اقتصادی و 
درخواس��ت مردم برای بهبود وضعیت معیشتی آنها 
بود. درخواست های به حقی که علی رغم آنکه بارها 
از س��وی رسانه ها و برخی از دلس��وزان کشور بیان 
شده بود، اما مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته 
و بی پاسخ مانده بود و در نهایت مردم را به خیابان ها 
کشانده و زمینه را برای موج سواری دشمنان کشور 
و بیگانگان فراهم س��اخت. اما جالب آنجاست که با 
آرام شدن ش��رایط کشور به نظر می رسد که برخی 
ت��الش می کنند ک��ه موضوعات معیش��تی مردم و 
پاس��خگویی به آن را به سمت خواسته های سیاسی 
خود منحرف کنن��د و به قولی از آب گل آلود ماهی 

بگیرند.
اگرچه در آن زمان شاهد بودیم که رئیس جمهور 
برای آنکه نارضایتی مردم از عملکرد و اجرا نش��دن 
وعده های دولت کمرنگ نش��ان دهد در س��خنانی 
در رابط��ه با اعتراضات مردمی گفت: "مردم تنها به 
خاطر مشکالت اقتصادی به خیابان نیامده اند؛ یکی 

از خواسته های آنها بازتر کردن فضاست."
همچنین اخیراً نیز رئیس دفتر رئیس جمهوری 
نیز درباره اعتراضات اخیر در س��طح کشور اظهار 
کرد: مسئله مطالبات مردمی موضوع امروز نیست 
و از ابتدای انقالب تاکنون هیچ دولتی نتوانسته با 

سیاست های خود مردم را راضی کند.
وی افزود: اینکه برخی از دستگیرشدگان اعتراف 
می کنند که به دلیل هیجانات موجود به خیابان ها 

آمده ایم، چه ربطی به این دارد که بخواهیم مسائل 
گرانی و اقتصاد را محور قرار دهیم؟

به دنبال این اظهارات ش��اهد این هس��تیم که 
اصالح طلبان نیز با مواضعی ریاکارانه برای اعتراضات 
اخیر نس��خه می پیچند و از قول مردم راهکار ارائه 
می دهند. اخیراً ش��انزده اصالح طلب درباره حوادث 
اخیر تهران و سایر شهرستان ها نامه ای نوشته و به 

ارائه راهکار برای این اتفاقات پرداختند.
ام��ا آنه��ا همچنان ب��دون اینکه ب��ه مطالبات 
اقتصادی مردم توجه داشته باشند، تالش می کنند 
تا این گره را کورتر کنند و به جای اینکه انتظارات 
مردم و پاسخگویی دولت را مورد مطالبه قرار دهند، 

نظام را متهم به نارسایی های سیاسی می کنند. 
محس��ن آرمین، محس��ن امین زاده، مصطفی 
ت��اج زاده، رضا تهران��ی، حمید جالیی پور، س��عید 
حجاری��ان، محمدرض��ا خاتم��ی، ه��ادی خانیکی، 
عبداهلل رمضان زاده، محس��ن صفایی فراهانی، عباس 
عبدی، فیض اهلل عرب سرخی، علیرضا علوی تبار، آذر 
منصوری، محسن میردامادی و محمد نعیمی پور که 
امضاکنندگان این نامه هستند در این نامه آورده اند 
که دلیل اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت 
به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بوده! 

خواستهمردمیااصالحطلبان
چنین ادعای��ی در حالی مطرح می ش��ود که 
گویا در زمان اعتراضات در کش��ور حضور نداشتند 
و صدای مردم را نش��نیده و حتی ش��عارهای آنان 

را نخوانده اند.
ش��عارهایی چون: " نه به گرانی"، " دزد غارت 
می کن��د،  دولت حمایت می کن��د"، "ننگ ما ننگ 
ما مسئول بی درد ما"، "تورم، گرانی پاسخگو باش 
روحان��ی"، "مرفهین بی درد مایه نن��گ ملت" و... 
بخشی از شعارهای بود که در اعتراضات اخیر مردم 
شنیده شد. آیا این شعارها نشان دهنده درخواست 

مردم بود یا درخواست موضوعات سیاسی؟
جالب آنجا بود که معترضین هیچ گاه یک شعار 
حمایت��ی نیز از ش��عارهای اصالح طلبان را به زبان 
نیاورده و به طور کل حمایتی از این طیف سیاسی 
نداشتند و تمامی ش��عارها اقتصادی و در اعتراض 
به گران��ی بود. حاال این طیف سیاس��ی از کجا به 
ش��عارهای سیاس��ی معترضان رس��یده است خدا 
می داند اما به نظر می رس��د که منظور آن از بیان 
این شعارهای سیاسی درحقیقت همان شعارهایی 
ب��ود که نفوذی های دش��من، فتنه گران و معاندان 
ب��ا نظام ب��ا ورود به این اعتراضات و به اغتش��اش 

کش��یدن آن بیان می کردند و مردم هم به محض 
دریافت چنین رویکردی از س��وی دش��منان صف 

خود را از این گروه جدا کردند. 

فقدانتفاهمسیاسی
نکته جالب توجه دیگر آن است که در بخشی 
از این نامه آمده اس��ت: »متأسفانه فقدان تفاهم و 
توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام 
سیاس��ی و اجتماعی، موجب تشدید گسست های 
سیاس��ی و اجتماع��ی و دوگانگ��ی در مدیری��ت 

اجتماعی کشور شده است.«
در حقیقت چنین سخنانی دورنمایی ازتفکر این 
جریان سیاسی اس��ت که پیشتر سیاست نخ نمای 
آشتی ملی را در رسانه های خود مطرح می کردند و 
حاال بازهم فرصت را مناسب دیدند تا از این موضوع 
سوءاستفاده و سراغ طرح های انحرافی خود بروند. 

با مزه تر اینکه همچنان دیواری کوتاه تر از جناح 
رقیب پیدا نکرده که همه تقصیرها را به گردن آنان 
می اندازند و مدعی هس��تند که ای��ن جناح بر آتش 
اعتراضات می دمیده اس��ت. آنه��ا در این نامه مدعی 
ش��ده اند: »در این ش��رایط جناح تن��دروی مخالف 
دولت با تکیه بر تریبون ها و رسانه های خود، به ویژه 

صداوسیما، مستمر یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای 
برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد.« 

فراموشی
طرح چنی��ن مباحثی این تص��ور را به وجود 
می آورد ک��ه اصالح طلبان دچار نوعی فراموش��ی 
خودخواسته شده اند و شعارها وعده های انتخاباتی 

دولت را فراموش کرده اند. 
همه می دانید که ایش��ان چه در انتخابات سال 
۹۲ و چ��ه در انتخاب��ات ۹6 وعده حل مش��کالت 

معیشتی و گشایش اقتصادی را به مردم دادند.
ش��عارهایی چ��ون " باید با ش��فافیت با مردم 
ح��رف زد، باید آمارها دقیق باش��د تا ما بتوانیم از 
پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه  
سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم." یا " به مردم قول 
می دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران 

برای همیشه رخت بر بندد."
در حقیقت ای��ن اعتراضات از از ناحیه مردمی 
است که در زندگی خود مشکل معیشتی داشته و 
فرزندان و جوانان ش��هر و روستایشان با گذشت ۵ 
سال از عمر دولت روحانی همچنان بیکار هستند و 
اصالح طلبان درپی آن هستند که این اعتراضات را 
به نفع خود منحرف کنند. آنها بارها نش��ان داده اند 
که سیاس��ت بهره ب��رداری از موضوعات مختلف به 
نفع هدف خود را دنبال می کنند و این امر حتی در 
حمایت آنها از روحانی نیز صادق بود. آنها به دنبال 
قدرت و استفاده از ظرفیت های افکارعمومی به نفع 

خود هستند و به مطالبات مردم توجهی ندارند. 

چرا همچنان مشکالت اصلی مردم نادیده گرفته می شود؟!

تالش »برخی ها« برای انحراف اعتراضات اقتصادی

دادس��تان تهران به بررس��ی 
هفته ميـــــزان ط��ی  کش��ور  اتفاقات 

پرداخ��ت و گفت:  گذش��ته 
طب��ق ی��ک تحلی��ل، طراح��ی ای��ن جری��ان با 
آمریکایی ه��ا بود و آنه��ا نتیجه گرفتن��د که باید 
اعتراض��ات در جمهوری اس��المی را در حوزه های 

اجتماعی - اقتصادی متمرکز نمایند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دادس��رای 
عموم��ی و انقالب ته��ران، جعف��ر دولت آبادی در 
بیست و س��ومین جلسه شورای معاونان دادسرای 
تهران، به بررسی اتفاقات کشور طی هفته گذشته 
پرداخ��ت وافزود: مقّر منافقی��ن در آلبانی در این 
راس��تا فعال ش��ده و بر س��ازماندهی منافقین در 

فضای مجازی تاکید شده بود.
وی تصریح کرد:  تشکیل کمپین های نافرمانی 
مدن��ی طی س��ال های گذش��ته علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران مانند کمپین »نه به گرانی« و »نه 
ب��ه پرداخت قب��وض« و نظایر آن ک��ه نمونه های 
آن در فضای مجازی دیده می ش��ود، در راس��تای 

آماده سازی زمینه اجرای این طرح بود.
دادس��تان ته��ران اظه��ار داش��ت: دو ویژگی 
جریان فتنه سال 1۳۸۸ شامل »رهبران مشخص« 
و »تمرکز بر حوزه سیاست« که با شکست مواجه 
ش��د، در طرح آمریکایی ها مورد توجه قرار گرفت 
و این بار آش��وب های بدون سر به معنای تحرکات 
بدون رهبر درپیش گرفته ش��د؛ ب��ا این تلقی که 
جمهوری اس��المی نمی تواند با دستگیری رهبران 
آن مانع وقوع و تداوم ش��ورش ها ش��ود. همچنین 
این ش��ورش ها بر مش��کالت اقتصادی و معیشتی 

استوار است و لزوماً سیاسی نیست.
جعف��ری دولت آب��ادی ویژگ��ی دیگ��ر طرح 
آمریکایی ه��ا علی��ه جمهوری اس��المی ای��ران را 

»شروع از پیرامون« اعالم نمود و در توضیح افزود: 
فتنه س��ال 1۳۸۸ و تجمعات اغتشاش��ی از تهران 
شروع شد، اما این بار آمریکایی ها بر این باور بودند 
که باید از پیرامون به مرکز رسید؛ ضمن اینکه در 
ابت��دا باید بر تظاه��رات و تجمعات اعتراضی تکیه 

نمود.
دادس��تان ته��ران در تبیی��ن مراح��ل طرح 
آمریکایی ه��ا اظهار داش��ت: مرحل��ه اول که از ۹ 
دی شروع ش��د و قرار بود تا ۲۰ بهمن ادامه یابد، 
در مجموع چه��ل روز را در بر می گرفت که طبق 
برنامه پیش بینی ش��ده بای��د صبح و بعدازظهر هر 
روز تظاه��رات اعتراضی ادامه می یافت تا با درگیر 
ش��دن پلیس و فرس��ایش آن، ق��درت انتظامی و 
اجتماعی کش��ور فلج شود و بدین ترتیب بتوان به 
تدریج نظام سیاسی را از پا درآورد؛ در مرحله دوم 
نیز پیش بینی ش��ده بود از ۲۰ بهمن تا اسفند ماه 
با تشابه س��ازی انقالب 1۳۵۷، تظاهرات خش��ن و 

مسلحانه راه اندازی و اجرا شود.
وی ب��ا اعالم این که یک��ی از ویژگی های طرح 
آمریکایی ها، بدیل س��ازی برای سه روز مهم شامل 
۹ دی، 1۲ بهم��ن و ۲۲ بهم��ن ب��ود، افزود: علت 
نافرجام ماندن طرح آمریکایی ها را خش��ن ش��دن 
زودهنگام آش��وب ها در مرحل��ه اول اجرای طرح 
بود ک��ه این اتفاق موجب ش��د طرح فلج ش��دن 
قوای انتظام��ی و اجتماعی محقق نش��ود و طرح 
آمریکایی ها مانند یک جنین زودرس ساقط شود. 

این آشوب ها مردم را هوشیار ساخت که پشت این 
اعتراضات، تحرکات آمریکا است.

جعفری دولت آبادی ویژگی دیگر طرح آمریکا 
علیه جمهوری اس��المی ایران را، جابجایی مکانی 
عوامل اجرای طرح اعالم نمود و آمار 1۳ درصدی 
جابجایی مکانی دستگیرش��دگان را موید آن است 
ک��ه طراح��ان اف��رادی را اجیر ک��رده بودند تا در 

مکان هایی طرح را اجرایی نمایند.
عدم استفاده از ظرفیت اقلیت های قومیتی در 
آشوب ها، نکته دیگری بود که در این تحلیل مورد 
توجه قرار گرفت. وی با اش��اره به برخی شهر های 
محل شکل گیری تجمعات شامل مالیر، تویسرکان، 
درود و نورآباد اظهار داشت: در تبریز، ترکمن صحرا 
و بلوچستان که مرکز تجمع اقلیت های قومی است، 
اتفاق��ی رخ نداد؛ این در حالی اس��ت که دش��من 
همواره ب��ر روی اقلیت های قومی س��رمایه گذاری 
می ک��رد، اما در تجمعات اخیر چنین نش��د؛ با این 
تص��ور که قومیت ه��ا دیگر حاضر ب��ه هزینه دادن 
در جه��ت مقاصد بیگانه نیس��تند و لذا آش��وب ها 
در ش��هر های دور افت��اده، آرام و ب��ا مردم مذهبی 
آش��وب ها رخ می دهد که این آشوب ها با جابجایی 

مکانی عوامل و عناصر شرور مرتبط است.
جعف��ری دولت آبادی با اعالم کشته س��ازی به 
عنوان بخشی از پروژه دشمن، به ارتباط این طرح 
با فضای مجازی اش��اره کرد. وی استفاده از فضای 
مجازی از جمله توئیتر، تلگرام و برخی تارنما های 

معاند را مهم ترین بس��تر این آش��وب ها دانست و 
افزود: این گونه اس��ت که وقت��ی تلگرام مدیریت 
شد، آتش آشوب ها هم خاموش شد؛ این در حالی 
اس��ت که ارزیابی آن ها این بود که ایران تلگرام را 
مدیری��ت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی مبنا بود؛ 
چرا که مس��ؤوالن وقتی احس��اس کنند که منافع 
ملی و امنیت کشور در خطر است، عامل ناامنی را 

حذف خواهند کرد.
دادس��تان ته��ران برخی اظهارنظر ه��ا دائر بر 
مرتب��ط بودن فض��ای مجازی و پیام رس��ان هایی، 
چون تلگرام با حقوق شهروندی را بی مبنا خواند و 
افزود: وقتی برخی سایت های معاند صریحاً ساخت 
کوکت��ل مولوتف را به جوانان آم��وزش می دهند، 
در مدیری��ت ک��ردن آن نباید تردید ک��رد؛ اینکه 
عده ای مدیریت تلگرام را به بستن اتوبان ها تشبیه 
کرده اند، با این پاس��خ مواجه اس��ت که معتقدیم 
مسدود کردن بزرگراه ها صحیح نیست، اما منطقی 
اس��ت که از رانندگان خودرو ها بخواهیم با داشتن 

پالک و هویت مشخص در این مسیر تردد کنند.
دادس��تان تهران موج سواری طرح آمریکایی بر 
مشکالت معیشتی را ناشی از این تصور دانست که 
آستانه تحمل مردم در مقابل مشکالت اقتصادی و 
معیشتی به نقطه جوش رسیده و منتظر یک جرقه 
است؛ وی به عنوان مثال اظهار داشت: همانند نامه 
توهین آمیز رش��یدی مطلق علیه حضرت امام)ره( 
که، چون جرقه ای مردم معترض علیه رژیم پهلوی 

را به خیابان ها کشاند.
وی علت عدم گسترش آشوب ها را هوشیاری 
مردم و توئیت های ترامپ در این خصوص دانست 
و اف��زود: وقتی ترامپ ک��ه ایرانیان را ب��ه آمریکا 
ممنوع السفر کرده است، به ادعای حمایت از مردم 
ایران چند ب��ار توئیت می دهد، مردم فهمیدند که 

این آشوب ها طرح آمریکا است.
دادستان تهران برخی تحلیل های دیگر پیرامون 
آش��وب های اخیر را مطرح کرد که از جمله ارتباط 
اعتراض��ات با جری��ان داخلی ب��ود. وی در توضیح 
اظهار داش��ت: برخی می گویند تظاهرات مشهد در 
اعتراض به گرانی، جرقه ای برای حوادث اخیر بود؛ 
تظاهرات��ی که با فراخوان برخی جریان های داخلی 
شکل گرفت که نمونه بارز آن واکنش فرمانده سپاه 

پاسداران در این زمینه است.
تحلیل بعدی در ریش��ه یابی آشوب های اخیر، 
مشکالت داخلی کشور بود که دادستان تهران در 
این خصوص اظهار داش��ت: طی چند س��ال اخیر 
مشکالت اقتصادی، آسیب های اجتماعی، اختالفات 
مسئوالن، نارضایتی ها و تجمعات اعتراضی افزایش 
یافت و احس��اس مردم در مورد فس��اد باال گرفت؛ 
به گونه ای که گفته ش��ده اس��ت احس��اس فساد 
فراتر از خود فس��اد است و چنین سیاه نمایی ها که 
موجب ناامی��دی و بی تحرکی جوانان، بی اعتمادی 
مردم نس��بت به مس��ئوالن می گردد و اختالفات 
میان مس��ئوالن را درپ��ی دارد، موجب گردید که 
دش��من تصور کند می تواند با س��وار شدن بر موج 

نارضایتی ها، مقاصد خود را عملی کند. 
دادس��تان تهران وظیفه قض��ات در این میان 
را، تعیین تکلیف س��ریع متهمان آشوب های اخیر 
کشور، رس��یدگی به پرونده های مهم در ارتباط با 
این آش��وب ها و توجه به مش��کالت قضایی مردم 
دانست و در توضیح اظهار داشت: الزم است میان 
افراد فریب خورده که در خیابان ها دستگیر شده اند 

و عوامل اصلی این جریانات تفکیک قائل شد.
وی اع��الم کرد ظرف ۴۸ س��اعت اخیر تعداد 
هفتاد نفر از متهمان آشوب ها با تکمیل تحقیقات 

و اخذ ضمانت آزاد شدند. 

دادستان تهران مطرح کرد؛

 قضات در رسيدگی ها ميان افراد فریب  خورده
و ليدر های آشوب های اخير تفکيک قائل شوند

فرمانده نيروی دریایی ارتش:

دشمن نمی تواند در بين نيروهای مسلح شکاف ایجاد کند
فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش با بیان 

اسـالم اینک��ه ملت ایران هنوز دف��اع مقدس را ارتش 
فرام��وش نکرده اس��ت، گفت: دش��من 

نمی تواند در بین نیروهای مسلح شکاف ایجاد کند.
به گزارش مهر، دریادار حس��ین خانزادی دیروز در مراسم 
اس��تقبال از ورود چهل و نهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش 
در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش بیان داش��ت: امروز 
نی��روی دریایی با دارا بودن ش��ناورهای بزرگ و زیردریایی ها 
و تجهی��زات س��اخت داخل و توانایی حض��ور در آب های آزاد 
دوردست به سرمایه های انسانی مومن، متخصص، متعهد خود 
می بال��د و یکی از افتخارات جمهوری اس��المی ایران داش��تن 

همین نیروهای همیشه در صحنه است.
وی با بیان اینکه با کشف نفت در ایران توجه تمام کشورهای 
قدرت طلب به خاورمیانه و کش��ورمان جلب ش��د، اظهار داشت: 

شرایط امنیتی پیچیده ای پیرامون کشور قرار دارد. 
فرمان��ده نیروی دریایی عنوان ک��رد: قدرت های بزرگ دنیا 
ب��رای قدرت نمایی و رخنه به ایران تالش ه��ای زیادی کرده اند. 

طالبان، داعش، تکفیری ها و ناامنی در کشورهای همسایه ایران 
همگی نشان از توطئه های دشمنان برای ورود به کشورمان است. 
وی گفت: تهدیدهایی که پیرامون جمهوری اسالمی ایران شکل 

گرفته اند عالوه بر خشکی، در دریا شکل ویژه خودش را دارد.
خانزادی تصریح کرد: نوع دیگری از ترورسیم با عنوان دزدی 
دریایی در سومالی به صورت نیابتی از سال ۲۰۰۷ شکل گرفت و 
سعی در مختل کردن اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را داشتند. 
علی رغم اینکه سعی کردند وجود دزدی دریایی را طبیعی جلوه 
دهند اما نوع این دزدی ها نشان از داشتن گردانندگانی در پشت 

پرده این پدیده جدید در قرن بیست و یکم است.
وی در ادام��ه به تدبی��ر مقام معظم رهبری ک��ه فرمودند: 
»دشمنی که احتمال تهدید او را می دهیم در اقیانوس گسترش 
پیدا کرده اس��ت« اش��اره و بی��ان کرد: کاری که ش��ما در این 
ماموریت انجام دادید، بخشی از فرایندی بود که به نوعی از سال 
۲۰1۰ با تالش کشورهای منطقه و حضور نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در اج��الس فرماند هان نیروی دریایی 

اقیانوس هند شکل گرفت.

دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی با بیان 
ن اینک��ه هی��چ گاه میان ایران و پاکس��تان گفتمــــا

تهدی��د متقابل��ی وجود نداش��ته، گفت: 
اجازه نخواهیم داد برخی با ارس��ال س��الح روابط دو کشور را 

تحت تاثیر قرار دهند.
به گزارش مهر، علی ش��مخانی در دیدار با س��پهبد ناصر 
خ��ان جنجوع��ا مش��اور امنیت ملی نخس��ت وزیر پاکس��تان 
پیرام��ون همکاری های اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی میان دو 
کش��ور گفت وگو کرد. وی با اشاره به روابط تاریخی و تمدنی و 
همچنین اشتراکات فراوان فرهنگی و مذهبی میان دو کشور بر 
اهمیت گسترش مناسبات و همکاری ها دوجانبه در زمینه های 

مختلف و به ویژه مقابله با تهدیدات مشترک تاکید کرد.
وی اف��زود: فعال کردن س��اختارهای هم��کاری دوجانبه و 
طراحی س��ازوکارهای مش��ترک، متناس��ب با تغییر مولفه های 
تهدیدزا از جمله اقدامات فوری است که باید از سوی دستگاه های 

ذیربط در دو کشور مورد اهتمام جدی قرار بگیرد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از راهبرد جدید امنیت 

ملی آمریکا که موجب افزایش ناامنی و بی ثباتی در جهان می شود 
خاطر نشان کرد: سیاست مزورانه، دوگانه و اختالف افکنانه آمریکا 
در قبال کش��ورهای اس��المی از جمله ایران و پاکس��تان ایجاب 
می کند تا ضمن هوشیاری و تمهید اقدامات بازدارنده، همکاری 

میان کشورهای اسالمی علیه آمریکا گسترش یابد.
وی به ضرورت بکارگیری فرصت های متعدد همکاری میان 
دو کشور به ویژه در مسیر حل موضوعات مرتبط با جهان اسالم 
از جمل��ه رفع محاصره مردم یمن تاکید ک��رد و افزود: حمایت 
از انجام گفتگوهای سیاس��ی میان یمنی ه��ا و پایان بمباران و 
محاص��ره این کش��ور و امدادرس��انی فوری به مردم خواس��ت 

کشورهای اسالمی و جامعه جهانی است.
ش��مخانی با تاکید برلزوم حفظ و صیان��ت از امنیت پایدار 
در مرزها و انجام اقدامات مش��ترک در موضوعاتی مانند مبارزه 
با ترانزیت موادمخدر، قاچاق انس��ان و س��الح و مبارزه با اشرار 
خاطرنش��ان کرد: اجازه نخواهیم داد برخی کش��ورها با ارسال 
سالح و اجاره تروریست برای ایجاد ناامنی در مرزها، روابط میان 

دو کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

دبير شورای عالی امنيت ملی:

هيچ گاه ميان ایران و پاکستان تهدیدی وجود نداشته است

برگزاری نشست مشورتی مجلس 
درباره ناآرامی های اخير 

دیروز نشس��ت مشورتی مجلس به ش��کل غیر علنی برای 
بررس��ی ناآرامی ه��ای اخیر با حضور وزرای کش��ور و اطالعات 
برگزار ش��د. در این نشس��ت دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی و 

جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری نیز حضور داشتند. 
در ای��ن نشس��ت مقام��ات کش��ور گزارش��ی درخصوص 
ناآرامی ه��ای روزه��ای اخی��ر در برخی ش��هرهای کش��ور به 
نماین��دگان ارائه کردند. در این نشس��ت که با حضور مقاماتی 
همچون سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار سالمی 
جانشین فرمانده کل س��پاه، سیدمحمود علوی وزیر اطالعات، 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور، عبدالعلی علی عس��گری 
رئیس س��ازمان صداوسیما، علی ش��مخانی دبیر شورای عالی 
امنی��ت ملی برگزار ش��د نمایندگان نیز نقط��ه نظرات خود را 

پیرامون مسائل مطروحه ارائه کردند.
مجلس در هفته جاری نشست علنی ندارد و این جلسه نیز 

بنا به ضرورت پیش آمده به صورت غیرعلنی برگزار شد.

اتفاقنظرنمایندگانبرایگراننشدنبنزین
در همین حال عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:  نمایندگان 
در نشس��ت مش��ورتی مجلس بر عدم افزای��ش قیمت بنزین و 

سایر حامل های انرژی در سال آتی متفق القول بودند.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اس��دآباد افزود: در این جلسه 
موضوع ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف کشور مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و نمایندگان و رئیس مجلس در صحبت های 
خود از مقامات نظامی و انتظامی در خنثی سازی توطئه دشمنان 

در اغتشاشات و ناآرامی های اخیر تشکر کردند. 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس اظهار داش��ت: در این جلس��ه 
میهمانان نیز گزارش��اتی را در موضوع��ات مختلفی ارائه کردند 
و مباحث گوناگونی مطرح شد که محور مشترک این گزارشات 
و مباحث مطرح ش��ده این بود که یکسری مشکالت به صورت 
واقعی برای مردم وجود دارد که باید به مطالبات مردم پاسخ داده 

شود و مسئوالن پاسخگوی وضعیت معیشتی مردم باشند. 
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: همچنین حاضران در این جلسه 
در صحبت های خود بر این نکته تأکید داشتند که از بزرگنمایی 
برخی مس��ائل به عنوان مثال در مورد فسادهایی که در جامعه 
رخ می دهد، باید پرهیز کرد و مس��ائلی که واقعیت ندارد نباید 

مطرح شود تا موجبات سلب اعتماد مردم فراهم نشود. 
وی اف��زود: همچنین حاضران بر ای��ن موضوع متفق القول 
بودند که امید دادن به مردم باید به صورت عملی اتفاق افتد و 
از حالت ش��عار خارج شود و مردم امیدوار باشند که مسئولین 

برای آنها کارهایی انجام می دهند. 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس اظهار داشت: عالوه بر این، این 
موضوع نیز مطرح ش��د که در حوزه فضای مجازی درخصوص 

مس��ائل اجتماع��ی بای��د مراقبت ش��ود که فرمانده��ی ایجاد 
اجتماع��ات از بی��رون از مرزهای ما صادر نش��ود و اینکه یک 

شبکه ملی اطالعات در داخل داشته باشیم.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: همچنین حاضران بر این نکته 
تأکید کردند که اتهام زنی توس��ط گروه های مختلف به یکدیگر 
نبای��د صورت پذیرد و باید از این کار پرهیز کرد. وی افزود: در 
این جلس��ه این موضوع مطرح شد که درخصوص ناآرامی های 
اخیر و تحریکات انجام شده ۷۰ درصد آنها از بین کسانی بودند 
که سن آنها زیر ۲۰ سال بوده است و این نشان دهنده آن است 
که یک س��ازماندهی مشخصی نداشته بلکه در قالب گروه ها در 

سطوح پایین جامعه تحریکاتی را انجام دادند. 

سرویسهایجاسوسیپشتصحنهاغتشاشات
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: در نشست غیرعلنی 
مجلس جزئیات حضور برخی س��رویس های جاسوسی به ویژه 

آمریکا و نقش آنان در اغتشاشات اخیر بررسی شد.
بهروز نعمتی اظهار داش��ت: در این جلسه از ابعاد مختلف 
به اغتشاشات مختلف پرداخته شد و در این راستا نمایندگان و 

برخی از کمیسیون های مختلف مواردی را مطرح کردند 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه عنوان کرد: با توجه 
به اینکه اتفاق اخیر مس��ئله ای ب��ود که بعضاً برخی همکاران ما 
پیش بینی نکرده بودند، دارای اهمیت است و از آنجایی که پشت 
صحنه این اتفاقات برخی سرویس های جاسوسی هم در منطقه و 

هم به ویژه سرویس جاسوسی آمریکا به دنبال این اتفاقات بودند 
زوایای مختلفی را نمایندگان مورد بحث قرار دادند.

وی ادامه داد: در ادامه این مباحث بعضاً مواردی هم توسط 
نمایندگان مطرح شد که مقرر شد مسئوالن مربوطه به مسائلی 
که نمایندگان مطرح کردند مورد بررس��ی جدی تری قرار دهند 
و هرچه زودتر گزارش تکمیلی آن را به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کنند. وی خاطرنش��ان کرد: در پایان جلسه رئیس مجلس 
به صورت مبس��وط مواردی را مطرح ک��رد و با توجه به فضای 
موجود موضوعات داخلی مورد تاکید قرار گرفت که مس��ئوالن 
دولتی حتماً این موضوعات را در دس��تور کار خود قرار دهند و 
موضوع وحدت و همبستگی در جامعه مورد تأکید قرار گرفت.

نعمتی با اشاره به جزئیات دیگر جلسه غیر علنی یادآور شد: 
در این جلسه عنوان شد که ممکن است خدای ناخواسته کسی 
در حوادث اخیر بی گناه دچار اش��تباهی شده باشد موضوعات از 
نزدیک مورد بررسی قرار گیرد که حقی از کسی هم ضایع نشود. 
وی همچنین درباره دس��تگیری برخی دانش��جویان در حوادث 
اخی��ر عنوان کرد: مقرر ش��د که این موضوع ب��ه صورت خیلی 
جدی از وزارت پیگیری و گزارش نهایی هم ظرف هفته آینده به 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شود.
وی با اشاره به گالیه وزیر اطالعات از صداوسیما یادآور شد: 
یکی از مباحثی که وجود داشت این بود که چرا صداوسیما در 
اوایل کار گزارشات را به صورت شفاف برای مردم ارائه نکرد اما 

و بعضاً برخی سایت های معاند در این موضوع پیشرو بودند.

ننجون
چهارجوابی

باسهنقطههابرخوردمیشود
اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب المثل شيرین 

فارسی است؟
سفير آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در سال 
۸۸ در مورد اعتراض��ات ایران موضع گيری نکرد 
اما دولت ترامپ دیگر در مورد اعتراضات ایران 

سکوت نخواهد کرد.
الف( وقتی یکی گفت نون و پنیر تو سرت را بگذار 

زمین و بمیر
ب( یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا 

را می گرفت.
ج( تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش!

د( به مرده که رو بدهی از خودش اعمال خرابکارانه 
بروز می دهد.

رئيس پليس تهران : با ...، ... می کنيم.
نقطه چين باال را با کلمات مناسب پر کنيد.

الف( معتادان - برخورد
ب( مفسدان - مبارزه

ج( آلودگی هوا - مقابله
د( این گزینه به دالیل اخالقی حذف شده است.


