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اي��ن روزه��ا در اي��ام س��الگرد ف��وت آي��ت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني هستيم. ايش��ان جمله مهمي 

داش��تند كه اگر جلوي انح��راف را از سرچش��مه 
نگيري��د و اگر در ابت��دا با بي��ل بت��وان جلوي آن 
را گرفت، بعدا ب��ا فيل هم نمي توان راهش را س��د 
كرد. امروز شاهد هس��تيم كه يك جريان انحرافي 

در كش��ور مدت ها اس��ت ب��ر طبل��ي مي كوبد كه 
عمدتا اركان نظ��ام را مورد هدف قرار داده اس��ت. 
ب��ا آزادي در شهرس��تان ها و اس��تان هاي مختلف 
س��فر مي كند و م��ردم را عليه ق��وه قضاييه تهييج 
مي كند. اي��ن رون��د مي تواند زمينه س��از اقدامات 
غيرقانوني ب��وده و باع��ث ايجاد فض��اي غبارآلود 
 سياس��ي و عدم اعتماد م��ردم ب��ه اركان مختلف 

نظام شود. 
در جلسه اي كه احزاب با معاون وزير كشور در باب 
تظاهرات ها و تجمعات اخير داش��تند، پيش��نهاد 
ش��د كه رييس جمهور هياتي از نيروهاي نظامي و 
امنيتي را مس��وول ماجرا كند تا ابعاد مختلف اين 
جريان را بررس��ي كرده و به ملت گ��زارش دهند. 

اسناد و مداركي براي آن بايد ارايه شود.
 همچنين احزاب، گروه ها و تش��كل هاي سياس��ي 
هي��ات حقيقت ياب��ي را تعيين كنند تا ب��ا مذاكره 
با جريان ه��اي مختلف و اف��رادي ك��ه در صحنه 
حضور داش��ته اند، گزارش��ي را براي شفاف سازي 
فضا به مردم ارايه كنند. اگ��ر االن با بيل مي توانيم 
جلوي انحراف��ات را بگيريم، در آين��ده با فيل هم 
نمي توانيم بگيريم. س��ردار جعفري، فرمانده سپاه 
در خص��وص احتمال نس��بت اي��ن تظاهرات ها با 
جريان ه��اي منس��وب به مس��ووالن س��ابق نظام 

صحبت هاي��ي كرده اند. نمي ت��وان از صحبت هاي 
ايش��ان نيت خوان��ي كرد كه ب��ه واقع چ��ه فردي 
منظور اين صحبت بوده اس��ت ام��ا قطعا مي توان 
به چش��م ديد كه زمينه هايي ك��ه برخي جريان ها 
ب��راي ش��كل گيري فض��اي غبارآل��ود در كش��ور 
كرده اند، بي تاثير نبوده اس��ت. اين امر باعث شده 
تا اين فراخوان ها زياد ش��ده و منجر ب��ه از كنترل 
خارج شدن اعتراضات ش��ود. برخي موج مي سازند 
اما خودش��ان نمي توانند م��وج را مديريت كنند و 
بعده��ا ضدانقالب و گروه هاي معان��د و منافقين از 

آن بهره برداري مي كنند. 
به نظر مي رسد بر اين موضوع بايد تمركزي جدي 
ش��ود. اگر نياز است كسي حصر ش��ود يا در زندان 
برود، چني��ن كاري بايد ص��ورت بگي��رد. يكي از 
خواس��ته هاي مردم از قوه قضاييه اين اس��ت كه با 
مفس��دين با قاطعيت برخورد كند. ب��ه هر حال در 
دولت هاي نهم و دهم فسادهاي اقتصادي اي وجود 
داشته و از خواس��ته هاي جدي مردم اين است كه 
همه افراد در مقابل قانون پاس��خگو باش��ند و اگر 
مرتكب خالفي مي ش��وند، ب��ا آنها برخورد ش��ود. 
تس��اهل در چنين مواردي براي م��ردم قابل قبول 

نيست. 
فعال سياسي اصولگرا

تظاهرات خياباني از روز پنجشنبه آغاز شد. شهر مشهد 
نقطه شروع اين اعتراض ها بود اما به چند ساعت نرسيد 
كه خيابان ها و ميادين اصلي ش��هرهايي چون شاهرود، 
نيشابور، قوچان و كاش��مر هم به محلي براي تجمعات 
اعتراضي مردم تبديل و به س��رعت به كرمانشاه و غرب 
كشور كشيده  ش��د. پس از آن بود كه در روزهاي جمعه 
و ش��نبه اين اعتراضات به ش��هرهاي مركزي ايران هم 
سرايت كرد. اعتراضاتي كه در س��اعات و روزهاي اوليه 
بيش از هر چيز با محوريت مصايب اقتصادي و معيشتي 
مردم ش��كل گرفته بود اما رفته رفته رنگ و بويي ديگر 
گرفت. ش��مايل اعتراضات هر ساعت خشونت آميز تر از 
قبل مي ش��د و ناآرامي ها آرام نمي گرفت. حتي سخنان 
رييس جمهوري در هيات دول��ت، نمايندگان مجلس 
و سياس��تمداران چپ و راس��ت ه��م ب��راي دعوت به 
آرامش افاقه نكرد. شكستن شيش��ه بانك ها، آتش زدن 
سطل هاي زباله، به آتش كشيدن تاكس��ي در روزهاي 
آخر به كشته شدن برخي شهروندان هم رسيد. در همه 
اين 7 روز بحث بر سر تحليل اين اعتراض و خشونت هاي 
پسين آن داغ بود. مشهد، شهر شروع اعتراضات گرچه 
اين روزها به ش��هر س��پرده گذاران بدون سود معروف 
شده اما حضور مخالفان سرس��خت دولت در اين شهر 
شائبه اي به وجود مي آورد كه اين اعتراضات سازماند هي 
شده است. فراگير ش��دن اعتراضات و همچنين تاكيد 
مشابه اصالح طلبان و اصولگرا بر برخورد مسالمت آميز 
و نفي خش��ونت در تظاهرات اما خط تحليل ها را تغيير 
داد.  موضوعي كه از فرمانده س��پاه تا دبير شوراي عالي 
امنيت ملي و حت��ي رييس جمهوري هم ب��ر آن تاكيد 
داشتند. عالوه بر اين اغلب مس��ووالن فضاي مجازي را 
يكي از مهم ترين عواملي مي دانند كه باعث ش��عله ورتر 
ش��دن آتش ش��د. 6 روز پس از آغ��از اي��ن اعتراضات 
سرلش��كر محمدعلي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي گفته وعده الهي اس��ت كه پس از هر 
فتنه و سختي آساني اس��ت. او بر اين باور است كه خط 
فتنه 96 شكس��ت خ��ورده، اوضاع در كنت��رل كامل و 
آرامش به ش��هرها بازگشته اس��ت. سرلشكر جعفري 
روز گذشته گفت كه امريكا، صهيونيست ها و آل سعود 
قس��م خورده اند كه از ايران انتقام مي گيرن��د اما بايد به 
آنها گفت زهي خيال باطل. موضوع مورد اشاره فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي روز دوشنبه، يازدهم دي 
نيز در گزارش روزنامه جوان مطرح شده بود. اين روزنامه 
در گزارشي با تيتر »سعودي ها ركورددار هشتگ سازي 
دعوت به آشوب در ايران« اعالم كرد كه آمار توييتر نشان 
مي دهد 74درصد هش��تگ هاي »تظاهرات سراسري« 
در خ��ارج از اي��ران و 35درص��د آن هم به زب��ان عربي 
است. بر اساس آنچه روز چهارش��نبه سپاه نيوز منتشر 
كرد، سرلش��كر محمدعلي جعفري گفت ك��ه امريكا، 
صهيونيست ها و آل سعود به داعش دستور ورود به ايران 
داده اند و برخي تيم هاي پيش��روي آنها نيز وارد شده اند 
تا دست به انفجار و خرابكاري بزنند. با اين حال فرمانده 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي تاكيد كرد كه پيشروهاي 
اين گ��روه جنايتكار هم اكنون تحت كنترل هس��تند و 
نيروهاي ضعيف اين گروهك تروريستي هم اگر جرات 

دارند از مرزهاي ايران اسالمي عبور كنند. 
روزنامه جوان همچنين در سرمقاله روز چهارشنبه به قلم 
عبداهلل گنجي يكي از مهم تري��ن ويژگي هاي اعتراضات 
اخير را خط دهي خارجي خوانده و نوشت »اصالح طلبان 
برخالف 1378 و 1388 پش��ت اين اعتراضات نيستند، 
محدود بودن جمعيت حاضر در اغتشاش��ات خصوصا در 
تهران و بي س��ر بودن آن از اين زاويه قابل تامل اس��ت.« 
همچنين گنج��ي در اين س��رمقاله تاكيد ك��رده كه در 
بررسي هاي انجام ش��ده 60 درصد تهراني ها و 54 درصد 
شهرستاني هاي حاضر در تجمعات كانال هاي ضد انقالب 

به خصوص آمد نيوز را منش��أ و محرك خود دانس��ته اند؛ 
تحريك جمع��ي و دو طرفه ب��ودن اين رس��انه ها تجربه 
جديدي اس��ت ك��ه در ادوار قبلي نبوده اس��ت. س��ردار 
سرلشكر محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي اعتراضات روزهاي اخي��ر را به فتنه 96 
تعبير و اعالم كرد خط فتنه 96 شكس��ت خورده اس��ت. 
او در پاسخ به خش��ونت هاي اخير گفت: »خدا دشمنان 
ايران اس��المي را احمق آفريده اس��ت چرا كه با فرهنگ 
عاشورايي، استقالل طلبي و ظلم ستيري فرد فرد اين مرز 
و بوم آشنا نيستند و بيگانگان هرگاه بحراني ايجاد كردند، 
وحدت و همدلي مردم و مسووالن دوچندان شده است و 

اين انسجام و يكرنگي آسيب پذير نخواهد بود.«
بخشيازطبقهمحرومواردطبقهمتوسطشدهاند

سرلش��كر جعفري در واكنش به اين ادع��ا كه اعتراضات 
مردم نس��بت به معيش��ت و وضعيت اقتصادي رخ داده 
است، توضيح داد كه بر اساس آمار جهاني طبقه متوسط 
در كشور ما رش��د قابل توجهي داشته اس��ت و بخشي از 
طبقه محروم وارد طبقه متوسط شده اند اما سبك توسعه 
و تبليغات و ش��يوه مصرف در كش��ور به سمتي است كه 
نگاه بيشتر مردم به قش��ر مرفه است و براي همين نيازها 
هيچگاه تمام شدني نيس��ت. او البته در ادامه اشاره كرد 
كه س��پاه آماده اس��ت تا به كمك دولت بش��تابد و براي 
عملي كردن اقتصاد مقاومتي نيروه��اي خود را متمر كز 
كرده تا با كمك ه��م از اين بحران عبور كني��م. فرمانده 

س��پاه پاس��داران با تاكيد بر اينكه امروز دشمن شكست  
خ��ورده و تنها به دنبال ايج��اد ناامني در ايران اس��المي 
اس��ت خطاب به مردم گفت: »مردم و مس��ووالن ما بايد 
بدانند هزينه سازش كردن با بيگانه بسيار بيشتر از هزينه 
مقاومت است.«سرلش��كر جعفري در تحليل اعتراضات 
و ناآرامي هاي چن��د روز اخير به مقوله »كشته س��ازي« 
اش��اره كرد. جعفري تاكيد كرد كه كشته س��ازي يكي از 
برنامه هاي اصلي فتنه گران و اربابان آنها در اغتشاش��ات 
اخير بوده و مي خواس��تند به صورت ج��دي و هدفمند 
جان مردم چ��ه كودك و چه ب��زرگ را بگيرند و به گردن 
حكومت اسالمي ايران بيندازند. او كشته شدن دو بسيجي 

با گلوله ساچمه اي و چاقو در قهدريجان و ايذه و نجف آباد 
را مثالي بر س��خنان خود دانس��ته و گفت اين جنايات از 
ال به الي جمعيت هدايت مي ش��ده اس��ت. فرمانده سپاه 
پاسداران اعالم كرد اگر در اين ش��رايط آمادگي امنيتي 
نبود شدت اين فتنه بسيار گس��ترده تر از اين مي شد. او 
درباره فض��اي مجازي نيز صحبت كرد »ش��رايط فضاي 
مجازي هم به هيچ وجه مناس��ب نبوده و برخي به علت 
مصالح يا بي توجهي به هش��دارها كنترل اي��ن فضا را از 
دست دادند.« به نظر مي رسد اشاره فرمانده سپاه به دولت 
است كه در مدت اخير تحت فشار هاي مختلف حاضر به 
فيلترينگ نرم افزارهاي فضاي مجازي نشد، موضوعي كه 
برخي از مقامات امنيت��ي و نظامي معتقدند دامن زدن به 
اعتراضات مردمي را در پي داشته است. عالوه بر سرلشكر 
جعفري، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز 
اعالم كرده  بود عربستان در فضاي اينترنت جنگ نيابتي 
عليه ايران به راه انداخته اس��ت. تحقق وضعيتي مشابه با 
مصر، ليبي، تونس توصيف سرلش��كر جعفري از حوادث  
روزهاي اخير بود كه اگر آمادگي امنيتي نيروهاي نظام و 
بصيرت مردم وجود نداشت جمهوري اسالمي ايران هم 
ضرر جبران ناپذيري همچون كشورهاي ياد شده تجربه 
مي كرد. جعفري حوادث بعد از انتخاب��ات 1388 را فتنه 
خواند اما ميان آن حوادث آنچه در يك هفته گذشته اتفاق 
افتاده است تمايز قائل شد: »حجم تخريب ها و گستردگي 
فتنه در سال 88 بسيار بيش��تر از فتنه 96 بود، آن فتنه، 
فتنه اي سياس��ي بود اما فتنه اخير پراكندگي بيشتري 
داشت.«درحالي كه پيش از اين اعالم شده بود براي آرام 
شدن فضاي شهرها نيازي به كمك سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي احساس نش��ده اس��ت اما روز گذشته سرلشكر 
جعفري خبر داد كه در جريان اتفاقات اخير سپاه در سه 
استان اصفهان، لرستان و همدان به طور محدود وارد عمل 
شده و همچنين اعالم كرد كه در تظاهرات اخير بيشترين 
اجتماع شهري و در اوج آن به 1500 نفر و در كل كشور به 

15 هزار نفر رسيده است. 
اغتشاشگرانآموزشديدهبودند

فرمان��ده س��پاه پاس��داران همچنين در بخش��ي از 
توضيحات خود ب��ه نيروهاي آموزش دي��ده در ميان 
تجمع ها اشاره كرد و گفت: عالوه بر 5 هزار نيرويي كه 
كلينتون اعالم كرد براي ايجاد آشوب و فتنه و ناامني 
در ايران آموزش داده اند، تع��داد قابل توجهي ديگر از 
عوامل ضد  انقالب، س��لطنت طلب و منافقين داخلي 
ماموريت يافتند، اغتشاش و فتنه را گسترش دهند. او 
همچنين توضيح داده كه همزمان در فضاي مجازي با 
3هزار نيروي جديد شبكه سازي را آغاز كردند و آستانه 
سالگرد 9 دي، مشكالت اقتصادي را بهترين بهانه براي 
آشوب كش��ور دانستند. البته جعفري اش��اره كرد كه 
عدم كنترل فضاي مجازي كه مديري��ت آن در خارج 
از كشور است و كوتاهي مس��ووالن در كنترل اين فضا 
به اغتشاشات ش��دت داد اما زماني كه فضاي مجازي 

كنترل شد شاهد كاهش فتنه گري ها   بوديم. 

تحليل فرمانده كل سپاه پاسداران  از ناآرامي هاي اخير

احتمال دخالت »يك مسوول سابق«

نقشجرياناتانحرافيدرتظاهراتهاياخير

 وزير عل��وم دول��ت اصالحات با 
بي��ان اينك��ه متاس��فانه موضع 
صداوس��يما نس��بت به دولت، 
بيطرفانه نيست و تريبوني براي 
ترويج بي اعتمادي، افراطي گري 
عليه دولت بوده، افزود: تحريكات 
و شعارهاي مخالفان دولت در مشهد كه از كنترل آنها 
خارج ش��د، جرقه اي براي شعله ور ش��دن اعتراضات 
سراس��ري ناش��ي از خش��م هاي فروخفته م��ردم و 
احس��اس تحقير جوان��ان در اث��ر بي��كاري و فقر و 
فسادهاي گسترده در ساختار كش��ور بود. مصطفي 
معين با اش��اره به برخي تخريب  ها علي��ه دولت با راه 
افت��ادن موجي مبن��ي بر اينك��ه از راي ب��ه روحاني 
پشيمانيم، اظهار داش��ت: اين يك نوع ايجاد تزاحم و 
بحران س��ازي اس��ت كه در تداوم بحران سازي هاي 
گذش��ته ق��رار دارد. وي تاكيد كرد: در اين ش��رايط 
حساس و پرمخاطره منطقه اي نيازمند حفظ ثبات و 
امنيت، گفت وگو و تفاهم ملي هستيم و در اين مسير 
هم دولت و مس��ووالن نظام و هم نخبگان كشور بايد 
مش��اركت كنند. نبايد نس��بت به ادامه آشوبگري و 
اخت��الل در زندگي م��ردم بي تفاوت ب��ود. اين فعال 
سياس��ي اصالح طلب درباره رفتار اخير احمدي نژاد 
گفت: مواضع اخير احمدي نژاد ادامه همان رفتارهاي 
ناهنج��ار قبل��ي او اس��ت و اينگونه رفتار ها ش��اكله 
شخصيتي ايشان را تشكيل مي دهد، مردم بايد طرف 

خود را بشناسند كه تا حدود زيادي مي شناسند. 

فيلتر شبكه هاي مجازي پرمخاطِب تلگرام و اينستاگرام 
از روز دوش��نبه آغاز شد. نقش اين ش��بكه هاي مجازي 
در گس��ترش و تهييج مردم براي شركت در تظاهرات ها 
و تجمعات در سراس��ر كش��ور مهم ترين دلي��ل اعمال 
محدودي��ت براي ش��بكه هاي مج��ازي قلمداد ش��ده 
بود. هم��ان روزه��اي اول اعمال فيلتر ني��ز محمد جواد 
آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات اعالم ك��رده بود كه اين 
محدوديت ه��ا ادامه دار نخواهد بود. ح��اال چند روز پس 
از تجمعات كه فضاي كش��ور مقداري آرام گرفته است، 
صحبت هايي مبني بر رفع فيلتر اين شبكه هاي مجازي 
پرمخاطب مطرح ش��ده اما ش��رط و ش��روطي براي آن 
بيان شده است. وزير ارتباطات اعالم كرده كه رفع فيلتر 
تلگرام منوط به حذف موارد تروريس��تي است و روح اهلل 
جمعه اي، مشاور وزير كشور نيز شروط كشور براي رفع 
فيلتر تلگرام را چنين تشريح مي كند كه »طبيعي است 
صاحبان نرم افزارهاي شبكه هاي اجتماعي عالوه بر منافع 
شخصي و سوددهي باال براي خود، بايد به منشور حقوق 
بشر و قوانين بين المللي پايبند باشند و فضاي خود را در 
اختيار برهم زنندگان نظم عمومي و عامالن خونريزي كه 

از سوي همه مردم محكوم هستند، ندهند.«
رفعفيلتردرمناطقآرام

صحبت هاي آذري جه��ري در مورد رف��ع فيلتر تلگرام 
روزگذش��ته در حاشيه جلس��ه هيات دولت بود كه »آن 
چيزي كه مش��خص اس��ت، ظرفيت هاي خوبي كه در 
كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال ايجاد شده، مورد 
سوءاس��تفاده برخي قرار گرفت و اث��رات آن در چند روز 
گذشته در كشور قابل مشاهده بود. آسيب هاي زيادي به 
اين بهانه به آرامش و زندگي مردم زدند، اين چالش وجود 
داش��ت كه بين چيزي كه در حال وقوع در كشور است و 
چيزي كه مورد استفاده مردم بود در صورت مسدود شدن 
موجب نارضايتي مردم ش��ده و اگر بازگذاش��ته مي شد 

امنيت اجتماعي كشور زير سوال مي رفت.«
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: هم دسترسي 
آزاد در منشور حقوق شهروندي و هم امنيت حق مردم 
است كه دولت و شوراي امنيت كشور كارگزار اين مساله 
هستند و رياست آن با آقاي رحماني فضلي است. خيلي 
از كانال هاي تلگرامي هس��تند كه اقدامات تروريستي را 
ترويج كرده و مردم را براي اين حركات تشويق مي كنند. 

وي در ادامه با بيان اينكه كانال هاي متعدد تلگرامي وجود 
دارند كه به ترويج خشونت و رفتارهاي تروريستي اقدام 
مي كنند، گفت: آمارها و مستندات اين مساله وجود دارد 
و اگر تاكنون در اين مورد آمار و مستنداتي ارايه نكرده ايم 
به دليل عدم ترويج خش��ونت بوده است. كانال هايي كه 
مردم را به آتش زدن خانه مس��ووالن، مس��اجد، تكايا و 
حمله به مراكز نظامي تشويق مي كنند. اين گونه موارد در 

هيچ كشوري اجازه فعاليت نخواهند داشت. 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با اش��اره به تصميم 
ش��وراي امنيت كش��ور درب��اره توقف فعالي��ت برخي 
ش��بكه هاي اجتماعي ادامه داد: در مرحل��ه اول درباره 
فعاليت اين شبكه هاي مجازي در شوراي امنيت كشور و 
در شرايطي كه نظرات متفاوتي درباره فعاليت آنها وجود 
داشت تصميم به توقف برخي از اين شبكه ها گرفته شد 

كه اين تصميم طي چند روز اخير در كشور اجرايي شد. 
وي در همي��ن زمين��ه تصري��ح ك��رد: از روز گذش��ته 
پيگيري هاي��ي در اين زمينه از ش��وراي امنيت كش��ور 
انجام داديم كه در مناطقي كه آرامش بازگشته است اين 
شبكه ها اجازه فعاليت داشته باشند و فعاليت آنها از سر 
گرفته ش��ود. با مدير تلگرام نيز مكاتبه كرديم كه ادامه 
فعاليت تلگرام در ايران منوط به حذف موارد تروريستي 

است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد كرد: بيش��ترين 
كاربران و حجم اس��تفاده از تلگرام در ايران است طبيعتا 
اگر احترام متقابل نباش��د، ش��رايط دش��وار مي ش��ود. 
اميدواريم مدير تلگرام به مقررات خود و درخواست مردم 

براي حذف موارد تروريستي احترام بگذارد. 
جايگزينيديگرشبكههاياجتماعيدرصورت

ضرورت
روح اهلل جمعه اي، مش��اور وزير كش��ور نيز به م��وادي از 
اعالميه جهاني حقوق بشر كه بر امنيت فردي، اجتماعي 
و برخ��ورداري م��ردم از زندگ��ي آرام و مطمئن اش��اره 
دارد تاكيد كرده و گفت كه نمي ت��وان در جهان امروز با 
اس��تانداردهاي دوگانه زندگي كرد، از س��ويي اعالميه 
حقوق بشر را زينت س��ازمان هاي بين المللي قرار داد و 
از س��وي ديگر بدون توجه به واقعيت ه��ا و باورهاي يك 
جامعه اجازه داد از هر ابزاري ب��راي ضربه زدن به امنيت 

فردي و اجتماعي استفاده كرد. 
مش��اور وزير كش��ور تاكيد ك��رد: چنانچه مس��ووالن 
شبكه هاي اجتماعي پايبند به قوانين بين المللي و ضوابط 
و آداب و فرهنگ و رسوم داخلي نباشند قطعا مردم براي 
رفع نيازهاي خود در فضاي رقابتي تكنولوژيكي س��راغ 
ظرفيت جايگزين خواهند رفت و اميدواريم شبكه هاي 
اجتماعي پر تع��داد فعلي، خود را ب��ا قواعد بين المللي و 
فرهنگ داخلي تطبيق دهند در غير اين صورت معرفي 
شبكه هاي اجتماعي با توان و امكانات متنوع باال از سوي 

مراجع ذي صالح ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
رفعفيلترتلگرامتاجمعه

يك عضو اصالح طلب كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس به تش��ريح جلس��ه روز دوش��نبه اين 
كميسيون درباره حوادث اخير پرداخت و از رفع انسداد 

تلگرام و اينستاگرام در روز جمعه اين هفته خبر داد. 
عليرضا رحيمي، عضو هيات رييس��ه فراكس��يون اميد 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز در يادداش��تي با عنوان 
»بررسي حوادث اخير در كميس��يون امنيت ملي« كه 
در كانال تلگرامش منتش��ر كرده به تش��ريح جلسه روز 
دوشنبه كميس��يون امنيت مجلس درباره حوادث اخير 
پرداخته از رفع فيلتر تلگرام و اينستاگرام در روزجمعه اين 
هفته خبر داد. وي تصريح كرد كه ارزيابي بخش سايبري 
حوادث، تحريكات خارجي و داخل��ي، رويكرد و مواضع 
امريكايي ها و تحركات عربستان سعودي، نحوه برخورد و 
عملكرد رسانه ملي از آغاز حوادث، هماهنگي هاي الزم 
بين دستگاه هاي مختلف، سناريوهاي مختلف طراحي 
ش��ده حوادث اخير و ارزيابي تحوالت بعدي از اهم موارد 

بحث شده در اين جلسه بود. 
همچنين در در اين جلسه تاكيد ش��د كه »هيچكدام از 
جريان ها و تشكل هاي دانشجويي كش��ور در حوادث و 

اعتراض هاي خشونت بار حمايت و همراهي نداشته اند.« 

موضعصداوسيمانسبتبهدولت
بيطرفانهنيست
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حسين كنعاني مقدم 

»فضاي مجازي« عبارتي اس�ت ك�ه در جریان اعتراض هاي اخير بس�يار مورد اس�تفاده مس�ووالن قرار گرفته 
اس�ت. اغلب بر این باورند كه روزهاي پرالتهاب اخير ای�ران حاصل برنامه ریزي هاي عناصر ضدانقالب اس�ت و 
فضاي مجازي محملي براي تحریك مردم. گرچه آنها تاكيد دارند باید صف مردمان معترض از عده اي كه دست 
به تخریب اموال عمومي زده اند جدا باش�د با این حال در ال به الي اظهارنظرها مشهود است كه فضاي مجازي در 
خشونت آميز شدن فضا تاثير بسزایي داشته ؛ موضوعي كه روز گذشته سرلشكر جعفري، فرمانده سپاه پاسداران 
هم به آن اش�اره كرد. اما نكته قابل توجهي كه فرمانده سپاه پاسداران انقالب اس�المي دیروز مطرح كرد ادعاي 
برخي مسووالن استان خراسان رضوي است. بر اساس آنچه سرلش�كر جعفري بيان كرده مسووالن این استان 
اعالم كرده اند برخي جریان هاي منسوب به یكي از مسووالن س�ابق در آغاز این تجمع  و اعتراض ها در مشهد و 
مناطق دیگر كه در ادامه از دست رها شد و به اغتشاش رسيد دخالت  داشته اند. سرلشكر جعفري براي توضيح 
بيش�تر تنها به این جمله اكتفا كرده كه »این موضوع با فراخوان یكي از سایت هایي صورت گرفت كه وابسته به 
شخصي است كه این روزها زبان به مخالف خواني نسبت به اصل و ارزش هاي نظام گشوده است. نيروهاي امنيتي 
درحال بررسي این مساله هستند و اگر به دخالت این مسوول سابق برسند قطعا متناسب با وضعيت و درخواست 
ناجا با او برخورد خواهند كرد.«گرچه فرمانده س�پاه پاسداران مشخصا از كس�ي نام نبرده و تلویحا سخن گفته 
است اما با توجه به توصيف تكميلي او از مسووالن سابق به نظر نمي رسد پيدا كردن نام فرد مورد نظر كار سختي 
باشد. با این حال مراكز اطالع رساني جریاني كه از سخنان فرمانده سپاه به ذهن متبادر مي شود در جریان حوادث 
اخير موضع »سكوت« پيش گرفتند و فراخواني براي حضور در اعتراضات از سوي آنها مشاهده نشد. البته نه تنها 
رسانه هاي این جریان بلكه ليدرهاي آنان، هم نسبت به حوادث روزهاي اخير موضع مشخصي نداشتند و ترجيح 
دادند سكوت پيشه كنند، از سویي تنها كانال تلگرامي كه بسياري از مقامات امنيتي و انتظامي در مورد عملكرد 
روزهاي اخير آن احس�اس نگراني مي كردند آمدنيوز بود؛ كانالي كه حتي باعث ش�د وزی�ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات در تویيتي مدیر تلگرام را خطاب قرار داده و از او درخواست كند جلوي ادامه فعاليت این كانال را بگيرد. 
پس از نامه نگاري هایي هم دولت ایران موفق ش�د مدیران تلگرام را قانع كند این كان�ال را به دليل آموزش هاي 
ساخت سالح هاي آشوب خياباني مسدود كند. حال این سوال مطرح است كه آیا مي توان از سخنان فرمانده سپاه 

پاسداران به ارتباط جریان آن مسوول سابق با شبكه اي همچون آمدنيوز رسيد؟

فرمانده سپاه از ارتباط كدام مسوول سابق با ناآرامي ها سخن مي گويد؟

حرفيبارسانه»ملي«

همدليوپاسخگويي

رس��انه اي كه عنوان مقدس »ملي« را يدك مي كشد 
نباي��د در بزنگاه هايي اينچنين حس��اس و با وجوهي 
اينچنين فراگير جز ناهنجاري ها را نبيند و صداهايي 
برحق، رسا يا نارسا، زير جلد اين همه را زير آوار برخي 

ساختارشكني ها مدفون سازد. 
زمانه زمانه قديم نيست. امروزه رسانه هايي كه راست 
يا نادرست دوربين شان را متوجه زوايايي پنهان از نگاه 
رسانه ملي، يا خواسته و نا خواسته ناديده مانده در اين 
نگاه، كنند كم نيستند. اقبال مردمي به رويكرد حرفه 
و اثرگذار برخي رس��انه هاي خب��ري برون مرزي خود 
مي تواند درسي براي صداوسيما باشد و محملي براي 
بازنگ��ري در موازين كاربردي خبررس��اني و تحليل و 
تفسير رويدادها در آن؛ بعضا نخ نما، و بي اثر كه هيچ، در 
مواردي مخرب و مشكل زا. امروز هر شهروند خود يك 
رسانه است و گزارشگران، تصويربرداران، تدوينگران و 
تحليلگران صدا و سيما همكاراني با اغراضي گوناگون 
و مخالف كم ندارن��د. مردم نيز در اين مي��ان ناگزير از 
تاثير پذيري از رس��انه به اصطالح ملي ش��ان نيستند. 
رس��انه ملي در عرصه اي در اين حد متكث��ر و با وجود 
رقبايي ريز و درش��ت، تازه كار و كهن��ه كار، مردمي و 
غيرمردمي، بي شك »ملي« نخواهد ماند اگر در فضاي 
تازه جايي سزاوار عنوان و رسالت مهم خود براي خود 
دست و پا نكند. نگاه تك چشمي به رخدادهاي نوپديد 
دواي دردهاي امروز ما نيس��ت. س��ود اين بازنگري و 
كالن نگري و نيز همس��ويي با تحوالت عصر سايبري، 

بي شك بيش از خسارات احتمالي آن خواهد بود. 
قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه و عضو 
نخستين شوراي سرپرستي صداوسيما

موضوع ديگري كه مردم به آن معترض هستند، غارت 
اموال عمومي در حوزه هايي مانند ورشكس��ته شدن 
موسسات مالي و اعتباري است. درست است كه بخشي 
از سپرده گذاران اين موسس��ات طمع كرده اند اما بايد 
به اين موضوع توجه داشت كه اين افراد نيز مشكالتي 
داش��تند كه با اه��داف مختل��ف در اين موسس��ات 
س��رمايه گذاري كرده بودند. موضوع بعدي فساد هاي 
چند هزار ميلياردي بود كه در قالب دور زدن تحريم ها 
در سال هاي گذش��ته رخ داد و جميع اين موضوعات 
س��بب بروز اين اعتراض ها ش��د. بايد راه هاي فساد در 
كشور بسته شود. در هفته گذشته ما شاهد همدلي و 
همصداي��ي جريانات مختلف سياس��ي بوديم. زماني 
كه احساس شد كش��ور هاي معاند قصد سوءاستفاده 
و بهره برداري از اعتراض هاي اخي��ر را دارند، جريانات 
مختلف اختالفات سياس��ي را كنار گذاش��ته در كنار 
يكديگر در برابر دشمنان ايستادند. مردم به اين كشور 
و نظام همواره عالقه داشته و دارند و در بزنگاه ها اجازه 
سوءاس��تفاده دش��منان را از برخي مشكالت داخلي 
نمي دهند. وظيفه مس��ووالن آن اس��ت ك��ه صداي 
اعتراض مردم را ش��نيده و در راس��تاي حل مشكالت 
اقتصادي كشور قدم بردارند. اكنون همدلي آن است كه 
پاسخگوي مردم معترض باشيم و با اقدامات الزم عالوه 

بر حل مشكالت از اين افراد دلجويي كنيم. 
نماینده مردم تهران در مجلس

ادامه از صفحه اول


