
www.sharghdaily.comسیاست۲
دوشنبه

۱۱  مهر   ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۳۸۶

یادداشت

وعده ابراهیم  و   یاران
مهدی شــاه میرزا، فعال سیاســی: بیش از یک سال از ســیل پر زرق و برق 
وعده هــای انتخاباتی جنــاب آقای ســید ابراهیم رئیســی، نامزد اصلی 
جریــان اصولگــرا می گذرد. وعده هایــی که طبقه الیت و سیاســیون که 
درک درســتی از علم اقتصاد دارند و با واقعیت کشــور آشنا هستند، نیک 
می دانستند این وعده ها با دست فرمان تفکر مخلوط اصولگرایی کالسیک 
و نئواصولگرایی همخوانی نداشــته و نخواهد داشــت. چقدر شنیدیم از 
بمباران وعده های یاران انتخاباتی که همگی در نهایت پوشــش خود در 
کارزار را نشان دادند. اکنون می توان عیار یک یک افراد حاضر در مناظرات 

انتخاباتی را محک زد.
نیاز به توضیح بیشــتر در خصوص پوششی ها نیست و امروزه بر همگان 
مســجل شده که حد مدیریتی و اجرائی آنان همین است که امروز مشاهده 
می کنیم و پرداختن به عملکرد این افراد، حاشیه رفتن است و بسی بیهوده . 
کافی اســت وضعیت کالن شــهر تهران را ببینید و مقایسه کنید. البته نباید 
از حق گذشــت شاید آمار و اطالعات اقدامات غیر از این باشد، اما نمره این 
شــهروند به وضعیت یکی از اقدامات ضروری که ســالمت و نظافت شهر 
اســت، بســیار پایین بوده و این نمره نتیجه ای از مشاهدات عینی شخصی 

است.
بگذریــم؛ جناب آقای دکتر رئیســی با اخذ رأی از حــدود ۱۸ میلیون رأی 
(۲۱٫۵درصد کل جمعیت کشــور و ۳۰ درصد واجدان شــرایط شــرکت در 
انتخابات ســال ۱۴۰۰) ســکان اداره امور اجرائی کشــور را به دست گرفت 
و عمال ســه قوه و همه نهاد های جمهوری اســالمی ایــران با تفکری واحد 
و انقالبــی، یکدســت اداره کشــور را در دســت گرفتند. نظرات سیاســیون 
اصالح طلــب در عرصه انتخابــات ۱۴۰۰ متفاوت بود؛ به شــکلی که برخی 
معتقد بودند رأی آوری جناح اصولگرا بر همگان روشــن می کند که تمامی 
وعده های داده شــده شــعار اســت و مردم می فهمند که با حرف این تفکر، 
چالش های پیش روی ایران حل شدنی نیست و برخی معتقد بودند این تفکر 
برای اداره کشــور و آینده ایران مفید نیست و ضروري است با تمام قوا برای 
چیره نشدن آن بر پیکره بوروکراسی کشور مقابله کرد؛ و هر دو نظر به نحوی 

صحیح بوده و هست و تالش رقبای اصولگرایان افاقه نکرد.
ابراهیم رئیسی در برهه انتخابات، وعده هایی داد که پرداختن به همه آنها، 
نگارش مقاله ای بســیط می طلبد و به دلیل محدودیت در صرف کلمات، اگر 
تنها به چند وعده اساسی در حوزه «اقتصاد» بسنده کنیم، کافی است. اولین 
وعده بزرگ اقتصادی رئیس دولت ســیزدهم، ســاخت چهار میلیون مسکن 
در چهار ســال یعنی سالی یک میلیون واحد مســکونی است که این اقدام 
می تواند از منظر اقتصادی ابر تورمی را به ملت تحمیل کند که اندیشــدن به 
آن نیز ذهن را فرسوده می  کند. به گفته مسئوالن وقت، بودجه ساخت چهار 
میلیون مســکن بالغ بر چهار هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده (با فرض 
اینکه نرخ تعدیل، دیر کرد پرداخت به پیمانکاران و... هم به صورت مارجین 
در ساختار شکست مالی احتساب شده) و این در صورتی است که کل بودجه 
کشــور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ســه هزار و ۷۰۰ هــزار میلیارد تومان 
مصوب شده است. با این اوصاف، باید ساالنه هزار هزار میلیارد تومان اعتبار 
معادل ۲۷ درصد کل بودجه کشــور در ســال ۱۴۰۱ بــه این اقدام اختصاص 
یابد . این در حالی اســت که بودجه کشور بر اساس تراز عملیاتی محاسبه و 
اعالم شــده، بالغ بر ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. نتیجه میزان 
کسری با احتساب تحمیل این اقدام غیر کارشناسی، می شود اعداد یاد شده به 
انضمام هزار هزار میلیارد تومان و در نهایت استقراض دولت و سپس وقوع 

تورم لجام گسیخته که مردم باید تاوان آن را بدهند.
از سوی دیگر، مبلغ قطعی ساخت هر واحد مسکونی در این ابر پروژه، یک 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که اگر هر واحد را صد متر در نظر بگیریم، 
متری ۱۰ میلیون تومان به عنوان هزینه ســاخت برآورد شــده اســت . این در 
صورتی اســت که سازنده های خصوصی با استفاده از متریال نسبتا با کیفیت 
و اســتاندارد، با هزینه هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان (بدون احتســاب هزینه 
زمین) ساخت وساز می کنند و باید دید دولت محترم و مسئوالن ذی نفع با در 
دست داشتن بسیاری از امتیازات و تجهیزات چگونه به این عدد رسیده اند؟! 
از طرفی آیا این میزان زمین به عنوان بافت مسکونی در کشور موجود است ؟ 
انــرژی الزم نظیــر آب، برق، گاز، جاده، ســرویس و دسترســی ها، مدارس و 
ســایر مراکز رفاهی، بهداشتی و آموزشــی مهیا و تعبیه شده است؟ در سال 
۱۴۰۱ این اقدام دخالتی دولت برای تولید مســکن که معلوم نیســت با چه 
کیفیتی ساخته شود و چه مقدار آن محقق شود، دریچه ای است بر گسترش 
رانت ها و فســادهای لجام گسیخته. بعید است تئوریســین های این قسم از 
ابر پروژه ها در طرح های توجیهی خود به جوانب این چنینی نپرداخته باشــند 
(به احتمال زیاد به دالیل قابل توجهی  از آن عبور کرده اند !). شــاید از منظر 
علمی با مباحث «هزینه فرصت» و «هزینه فایده» آشــنا نیستند! در راستای 
خانه دار شــدن جمهور، بهترین اقدام دولت می توانست تخصیص تسهیالت 
دراز مدت بانکی با ســود بسیار پایین، در اختیار گذاشــتن زمین ارزان قیمت، 
اختصــاص ادوات، مصالــح و تجهیــزات یــا در بهترین حالــت اختصاص 
تلفیقــی تمام موارد مزبور به افراد حقیقــی و حقوقی خصوصی غیر دولتی 
واجد شــرایط در چارچوب آیین نامه ای متقن و کارشناسی باشد. با توجه به 
موصوفات فوق، رســیدن به چهار میلیون مسکن در چهار سال قابل تحقق 
اســت ؟ قضاوت با شما . تاکنون پس از گذشت ماه ها و پایان سال اول، اقدام 
شایان توجه و به عبارت دقیق تر پیشــرفت فیزیکی مطلوبی صورت نگرفته 

است.
 دومین وعده بزرگ «ناجی مردمی کــه به زعم همفکران اصولگرا، ایران 
قوی را قرار اســت بســازد» ایجاد یک میلیون شــغل در هر سال است که با 
ضرب و تقســیمی ســاده می توان عیار این وعده غیر کارشناسی را محک زد. 
عدد مبنا تولید شــغل چقدر باید باشد؟ آیا می توان با یک تا ۱۰ میلیون تومان 
کســب و کاری راه اندازی کرد که از طریق آن کســب و  کار، عده ای قلیل دیگر 
هم مشــغول شــوند؟ مگر کســب و کار ۱۰ میلیون تومانی چیست که بتواند 
گردشی درخور توجه ایجاد کند؟ بنا را بر این می گذاریم که کسب و کار آنالین 
امکان احصای این میزان شــغل را دارد، با این اوصاف تکلیف تنوع ارائه کاال 
و خدمات چه می شــود؟ اگر همه یک  نــوع کاال و خدمت ارائه کنند که نیاز 
جامعه اشباع می شود . از طرفی مشکالت تحریمی و استاندارد و صد چالش 
دیگــر اجازه فعالیت بین المللی را هــم از ما گرفته تا بتوانیم از ظرفیت بازار 

جهانی استفاده کنیم و قص علی هذا.
بگذریــم که قصه دراز اســت ! این دو موضوع که به شــرح بــاال به آنها 
پرداخته شــد، روشــنگری درباره تنها دو وعده از ۲۱ وعده رســمی صرفا در 
حوزه اقتصاد اســت که با جست وجویی ساده در موتور جست وجوی گوگل، 
تمامی این وعده ها قابل رؤیت است و هر وقت این دو وعده به نتیجه رسید، 
مابقی نیز می رســند. آقایان موقع تحریر این حجم از افکار غیر کارشناسی به 
ایــن فکر نمی کنند که مردم از آرایی که به صنــدوق ریخته اند انتظار دارند؟ 
امید اســت رئیس جمهور محترم با مردم رک و راســت به صحبت بنشینند و 
فارغ از این برنامه های نجومی که توســط اطرافیان دیکته می شــود، مشکل 
اصلی کشــور یعنی تحریم و فســاد لجام گســیخته را برطــرف کند و جای 
پرداختن به این اقدامات غیر قابل دســترس و درگیر شدن با تشریفاتی صرفا 
شوآفی، تمام تمرکز خود را بر حل مشکالت ریشه ای که  ام الفساد آن تحریم 
و حواشی آن اســت، بگذارد و پس از آن با گرفتن نظر «کارشناسان واقعی» 

به توسعه کشور بپردازد.

  توضیح   مجلسی ها   درباره   جلسه   غیرعلنی
از آنجایی که جلسه غیرعلنی بود، سید نظام موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس،  
درباره نشست غیرعلنی مجلس برای اتفاقات و ناآرامی های بعد از فوت مهسا امینی به 
خبرنگاران توضیحاتی داد. او بیان کرد که مجلس شــورای اسالمی بنا دارد فضای بیان 

اعتراضات را قانونمند، روشن تر و صریح تر کند تا مرز اعتراض و اغتشاشات روشن شود.
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس هم در نطق پیش از دســتور خود با بیان اینکه 
توطئه های دشمن باعث نمی شود ما وظایفمان را نسبت به شهروندانمان فراموش کنیم، 
در موضع گیری که نه سیخ بسوزد و نه کباب، این طور گفت: «همان طورکه قبال هم توسط 
مسئوالن هر سه قوه مطرح شد، چرایی و چگونگی جان باختن خانم مهسا امینی باید با 
جدیت، پیگیری، نتیجه به صورت رسمی اعالم و با هر قصور و تقصیر احتمالی به تناسب 

خطا و بدون هیچ اغماضی، برخورد شود».
وی افزود: «بســیاری از کســانی که در ابتدا انتقاد کردند، هدف  براندازانه نداشــتند 
اما دیدیم، خارج نشــینان، علیه امنیت مردم با هدف براندازی نظام، دســت به تحریک 
و عملیات برای آشــوب و اغتشاش زدند. مسئوالن امنیتی کشــور باید مقتدرانه با همه 

کسانی که مخل امنیت مردم هستند، برخورد کنند».
رئیــس مجلس در عین حال گفت: «باید توجه کنیم که هر اقدامی با هر روشــی و با 
هرانگیزه ای که باعث شود مردم در مقابل مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام اجتماعی 

و در جهت خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود».
قالیباف با نادیده گرفتن بخشــی از مطالبات هم که از حذف گشــت ارشــاد ســخن 

می گویند، افزود: «ســاختارها و شیوه اجرای گشت امنیت اخالقی باید به گونه ای اصالح 
شود تا این قبیل اتفاقات دوباره تکرار نشود. این جانب در حدود اختیارات خود این مسئله 
را پیگیری خواهم کرد». در عین حال رئیس مجلس خطاب به معترضان گفت: «از همه 
کســانی که اعتراض دارند، درخواســت می کنم که اجازه ندهند اعتراض شــان به جای 
اصالح خواهی، رنگ و بوی ضدامنیتی و براندازی پیدا کند تا پیگیری اصالح مورد مطالبه 
آنها به حاشــیه نرود». البته برخی نمایندگان اگر چه معتقدند باید از نیروی انتظامی که 
حافظ امنیت کشور است حمایت شود  اما از طرفی اعتقاد دارند که باید صدای مردم هم 

در اعتراضات شنیده شود.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس در توضیح کلیات 
جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس به «روزنامه شرق» گفت: 
«جمع بندی جلســه غیرعلنی مجلس به این ســمت رفت که 
باالخره جمهوری اسالمی همواره در معرض تهدید است و این 
تهدید تمام شدنی نیست و هر اتفاقی می تواند مورد سوءاستفاده 
دشمنان قرار گیرد. بنابراین وقتی مورد سوءاستفاده قرار گرفت 

چه فجایعی که به بار نخواهد آورد».
علیرضابیگی بیان کرد: «در این جلسه همچنین تأکید شد که ضرورتا باید از نیروهای 
مدافع امنیت کشــور دفاع کنیم و به آنها احترام بگذاریم. ضمن اینکه انتظار این بود که 
جمع بندی صورت بگیــرد از این جهت که بتوانیم مانع از تکرار این اتفاقات شــویم که 

می تواند موردسوءاستفاده دشمنان قرار بگیرد».

ایــن نماینده مجلس در عین حال با انتقاد از نگاه یک ســویه همکارانش نســبت به 
ماجرا گفت:  «آنچه در این باره اســتنباط کردم این بود که نمایندگان حساسیتشــان بیشتر 
روی تهدیداتی بود که در درگیری ها و اغتشاشــات ایجاد شده است. اما این سؤال مطرح 
اســت که آیا این موضوع آخرین موضوع خواهد بود یا اینکه دشــمن ممکن است از هر 
موضوعی برای مخدوش کردن چهره انقالب استفاده کند؟ چه کارهایی باید انجام شود 
که این اتفاقات نیفتد؟».  او با اشــاره به الزمه توجه به خواســت و مطالبه مردم و دیده 
و شنیده شــدن خواست بحقشــان گفت: «امیدوارم زمانی متصور باشد که اداره کشور با 
محوریت مردم اتفاق بیفتد. ما به خواست و اراده مردم احترام بگذاریم و اگر رقابتی هم 
وجود دارد نه در این شــرایط تسویه حساب کنیم بلکه پای صندوق رأی با هم به رقابت 
بپردازیم. اگر این اتفاق نیفتد چاره ای نداریم جز اینکه چکاچک شمشیرها را تجربه کنیم».

جلسه   غیرعلنی   یکشنبه   برای   شنیدن   بود   نه   تصمیم گرفتن
غالمرضا منتظری، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس هم در 
توضیح جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس به «شرق» گفت: 
«مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود باید جزئیات اتفاقات 
را بداند و مطلع شــود و به وظیفه نظارتی خود عمل کند. در 
این جلسه وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی گزارش دادند 
و کمیسیون های مجلس به دســتور رئیس مجلس مسئول 
بررســی های جدی تر در این باره شدند. کمیســیون فرهنگی موظف شد دستگاه های 
فرهنگی کشور را بخواهد و از آنها پرسشگری کند که اشکال کار کجاست؟ نه فقط در 
ایــن مورد خاص بلکــه هنوز جوانان و نوجوانانی داریم که قانع نشــده اند و باید دید 
مشــکل کار کجاست؟».  این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس در پاسخ به اینکه آیا 
مجلس صدای مطالبات مردم را شنیده است؟ گفت: «بله شنیده است. در این جلسه 
قرار بوده ما بشــنویم و قرار نبوده تصمیمی بگیریم. تصمیم ها را در کمیســیون های 
تخصصــی می گیریم و آقای قالیباف محول کرد که کمیســیون های تخصصی کار را 
شروع کنند.  یکشنبه اولین جلسه غیر علنی کمسیون فرهنگی را داشتیم و به موضوع 
می پردازیم. تصمیم نیاز به مباحث علمی و بررسی بیشتر دارد».  او همچنین توضیح 
داد که فرصت جلسه دو ساعت بود و موافقان و مخالفان مباحث را مطرح کردند تا 
موضوعات پیش بینی پذیر باشــند.  منتظری که یکی از پنــج نماینده ای بود که به قید 
قرعه در این جلســه صحبت کرده است، گفت: «در صحبت هایم در جلسه غیرعلنی 
گفتم که باید در قانون پیش بینی پذیر باشــیم. اگر پیش بینی پذیر باشیم، جامعه کنترل 
می شــود و شخص متوجه می شــود اگر فالن مسیر را اشــتباه برود با چه خطرات و 

مجازاتی روبه رو خواهد شد».
حاکمیت   باید   نوع   تعاملش   با   جوانان   را   تغییر   دهد

عالوه بر نمایندگان نامبرده، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام نیز در این باره 
به «شــرق» گفت  باید صدای انتقاد جامعه شنیده شود. او نســل جدید را نسلی آگاه و 

رشدیافته خواند که باید به مطالبات بحقش از سوی حاکمیت پاسخ مثبت داده شود.
رحیمی جهان آبــادی در توضیح جلســه غیرعلنی بیان کرد: 
پیرامــون  خوبــی  صحبت هــای  غیرعلنــی  «درجلســه 
آسیب شناســی این موضوع و نحوه برخــورد پلیس با مردم، 
آسیب شناسی گشت ارشاد و نحوه اطالع رسانی و نگاهی که 
برخی به بسته شدن فضای مجازی دارند، مطرح شد که آقای 
قالیباف دفاع خوبی داشــت و دیدگاه های کارشناسی خوبی 
مطــرح کرد. البتــه در عمل باید دید چــه خروجی ای خواهد داشــت».  این نماینده 
اصالح طلب با ابراز نگرانی از وضعیت ناآرامی ها و اعتراضات اخیر گفت  باید صدای 
مردم شــنیده شــود.   رحیمی جهان آبادی با بیــان اینکه «گفته می شــود ۹۵ درصد 
بازداشتی ها و کسانی که در این تجمعات و اعتراضات حضور دارند زیر ۴۰ سال دارند، 
برای من درد بزرگی است»، افزود: «این افراد معترض زیر ۴۰ سال یعنی آینده جامعه 
ما چرا که ما تا ابد نه نماینده مجلس هستیم و نه مسئوالن همیشه در رأس امورند و 
این نسل باید کشور را اداره کنند».  این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تأکید کرد: «به نظرم برای اینکه حاکمیت راحت تر بتواند با این نسل صحبت 
کند، باید نحوه تعاملش را با آنها عوض کند. باید بنشینیم و با این جوانان صحبت کنیم 
و خواســته های معقول و منطقی آنها در چارچوب قانون را بپذیریم و عملیاتی کنیم. 
در بخشی هم که امکان پذیر نیست، قانعشان کنیم؛ چرا که این نسل جدید نسلی نیست 
که به آنها بگوییم این سیاست است و شما باید اطاعت کنید. آنها چراهای زیادی دارند 
که اگر به این چراهای جوانان پاســخ درســت و منطقی ندهیم، کشــور آسیب جدی 
می بینــد».  این نماینده دو دوره مجلس تصریح کرد: «بــاورم به عنوان یک معلم این 
اســت که جامعه ایران یک جامعه عاقل، بالغ، رشــید، آگاه و تحصیل کرده و یکی از 
بهترین جوامع پیشرو در خاورمیانه است. لیاقت این جامعه گفت وگو و اعتماد بیشتر 
است، باید با این نسل گفت وگو کنیم و به آنها اعتماد داشته باشیم و خواسته هایشان 
را برآورده کنیم. البته آنها هم باید تنگناهای نظام را درک کنند و کشــور را در شــرایط 

حساس که مورد طمع دشمنان است، قرار ندهند».

در جلسه غیر علنی خانه ملت چه گذشت
رویکرد نمایندگان به صدای معترضان

معصومه معظمی: بررســی ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در سطح کشــور پس از فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سنندجی در مقر پلیس، از مهم ترین 
موضوعات مورد بررســی نمایندگان در اولین جلسه بعد از تعطیالت یک هفته ای مجلس در جلســات غیرعلنی و علنی روز گذشته مجلس بود. روز 
یکشنبه وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین نماینده سپاه به مجلس آمدند تا در خصوص اتفاقات و ناآرامی های اخیر به مجلسی ها گزارش 
بدهند تا آنها هم در جریان اتفاقات قرار بگیرند. البته عالقه برخی نمایندگان به شــعار دادن و تجمع در صحن مجلس بیش از وقت گذاشــتن برای 
بررسی دقیق وقایع و آسیب شناسی آنچه در حال رخ دادن است، بود؛ فضایی که نشان می دهد هنوز مجلس میان مسئولیت خود در قبال شهروندان 
و شــنیدن مطالبات جامعه تراز مناسبی برقرار نکرده  یا شــاید در مقابل آن مقاومت می کند. در حالی که انتظار می رفت نمایندگانی که خود را وکالی 
ملت می دانند، به مطالبات شهروندان در خانه ملت توجه کنند تا به درستی آنها را به بخش های اجرائی حاکمیت منتقل کنند و با مرزبندی دقیق همه 

اعتراضات و انتقادات را به پای اغتشاش و موج سواری دشمنان ننویسند.

 ســازمان اطالعات ســپاه در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت پاســداران و بسیجیان حریم امنیت، ســردار رشید اسالم سید 
حمیدرضا هاشمی و هم رزمانش تأکید کرده است: فرزندان ملت سرافراز ایران اسالمی همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای 

مظلوم زاهدان را از دشمنان ملت خواهند گرفت و به فضل الهی بساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را برمی چینند.
در بخشــی از متن این پیام آمده اســت: «شــهادت هنر مردان خداســت و بندگان مخلص و الهی همیشه و در همه حال در 

آرزوی شــهادت اند». در بخش دیگر این بیانیه آمده است: «بی شک ملت شــهیدپرور ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران، تعرض به امنیت و جان مردم و سربازان وطن را بی پاسخ نخواهد گذاشت و دشمنان کینه توز ملت سرافراز ایران و انقالب 
اسالمی، به ویژه گروهک های ظالم و تجزیه طلب و ایادی آنان بدانند، فرزندان ایران اسالمی در حفاظت از انقالب و دستاوردهای 
آن لحظه ای غافل نبوده و با چشمان بیدار و اشراف کامل اطالعاتی تمامی توطئه ها و فتنه های کور آنان را رصد نموده؛ به مدد 
الهی ضربات مهلکی را توســط پاســداران گمنام امام زمان (عج) دریافت خواهند کرد. سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ضمن تبریک و تسلیت شهادت پاسدار رشید اسالم، سردار شــهید سیدحمیدرضا هاشمی و هم رزمان شهیدش محضر 
مقدس حضرت ولی عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، ملت شــریف و قدرشــناس ایران اســالمی و خانواده 
معظم و معزز آنان، اعالم می دارد؛ بی شک فرزندان ملت سرافراز ایران اسالمی همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای مظلوم 
زاهدان در جمعه ســیاه را از دشــمنان خواهند گرفت و حمالت ناجوانمردانه معاندین مسلح، اشرار و آشوب طلبان را بی پاسخ 

نخواهد گذاشت و به فضل الهی بساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را برمی چینند».

پیام سازمان اطالعات سپاه در  پی شهادت پاسداران 
و  بسیجیان حریم  امنیت در  زاهدان

شمســی پور، ســخنگوی وزارت علوم، مدعی شــده اســت 
« اکثر دانشــجویان دستگیرشــده با پیگیری هــای وزارت علوم و 
دســتگاه های امنیتی آزاد شــدند». آزادی دانشجویان بازداشتی 
به هر تعدادی که انجام شــود و تالش برای اینکه حتی یک نفر 
امکان حضور در کالس درس و دانشگاه بیابد، نیکو و شایان تقدیر 
اســت، اما آیا واقعا اکثر بازداشتی ها آزاد شــده اند؟! با توجه به 
آمار رســمی از آزادی دانشجویان بازداشتی که تعدادشان در هر 
دانشگاه به انگشتان دست نمی رسد، سخن گفتن از آزادی اکثریت 
دانشــجویان زندانی جای تأمل دارد.  با افزایش موج اعتراضات، 
کالس هــا غیر حضوری شــد تــا بلکــه این گونه امــکان کنترل 
اعتراض های دانشــجویی فراهم شــود؛ اما روز شنبه و هم زمان 
با اولین روز کالس های حضوری دانشــگاه ها، شاهد اعتراضات 
سراسری در دانشگاه های کشور بودیم و حتی تصاویری از شلیک 
تیر در دانشــگاه نیز منتشر شــد که در نوع خود اولین بار بود که 
در محیط دانشگاه تیر اندازی می شــد. هرچند میرزایی، نماینده 
مجلس که از قضا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هست، 
می گوید تیراندازی در دانشــگاه ها کار «ضد انقالب» است؛ البته 
مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده و گفته است اگر شما 
مدرک دارید نیروی های انتظامی به مردم شلیک کرده اند، بدهید 
مــا پیگیری می کنیــم!  در حالی که از تعداد دقیق بازداشــتی ها، 
به خصوص بازداشتی های اعتراض روز شنبه، اطالعات دقیقی در 
دست نیست، رســانه های دولتی از آزادی اکثر بازداشتی ها خبر 

می دهند. این در حالی است که تعداد آزادی ها کمتر از انگشتان 
دست عنوان می شود. برای نمونه، ایرنا، رسانه دولت، در گزارشی 
مدعی شده چهار دانشــجوی دانشگاه شریف که دوشنبه هفته 
قبل بازداشــت شده بودند، با پیگیری مستمر رئیس این دانشگاه 
و مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، آزاد 
شــده و به جمع خانواده خویش بازگشــته اند. دانشگاه عالمه 
طباطبایی نیز از آزاد شــدن ۹ نفر از دانشــجویان بازداشت  شــده 
این دانشــگاه خبر داد.  دانشــگاه تهران هــم از آزادی تعدادی 
از بازداشت شــدگان روزهــای اخیر خبر داده اســت؛ گویا رئیس 
دانشگاه تهران پیش از ظهر روز گذشته (۱۰ مهر) با هماهنگی یک 
مقام مرجع مسئول، به دیدار دانشجویانی رفت که در پی حوادث 
روز شنبه (۹ مهر) بازداشت شده بودند. به گزارش ایسنا، پس از 
ساعتی گفت وگو و با نظر مقام مرجع مسئول، این دانشجویان در 
اختیار مسئوالن دانشگاه تهران قرار گرفتند. این دانشجویان پس 
از آزادی به مرکز حوزه ریاست دانشگاه تهران منتقل شده و پیش 
به خانواده های خود تحویل داده شــدند.   تسنیم هم در گزارشی 
دیگر مدعی شده پیگیری ها از مسئوالن دانشگاه تهران حاکی از 
آن اســت که اکثر دانشجویانی که در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور 
بازداشت شــده بودند، آزاد شــده اند. در این  گزارش آمده است: 
«در پی تشــکیل «کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی 
دانشــگاه تهران»، با حضور مســئوالن و نمایندگان دانشجویی 
این دانشــگاه و پیگیری از مراجع امنیتی مسئول، تعدادی دیگر 

از دانشــجویانی که در هفته اول مهر ماه بازداشــت شده اند نیز 
ظرف امروز و فردا آزاد می شــوند». بنا بر این گزارش، آزادی این 
دانشجویان به خانواده های آنها اطالع رسانی شده و پس از آزادی 
به والدین شــان تحویل داده می شــوند. در گزارشــی که «شبکه 
شرق» در این رابطه منتشر کرده، «تعداد دانشجویان در بازداشت 
حدود ۶۰ نفر عنوان شده و بر اساس اخبار دیروز، در نهایت ۹ نفر 
از دانشجویان بازداشــتی دانشگاه عالمه طباطبایی، چهار نفر از 
دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف و هفت نفر از دانشجویان 
بازداشتی دانشگاه تهران که مقابل خیابان کریم خان  زند بازداشت 
شده بودند، آزاد شده اند یا حداقل این تعداد فقط به صورت مجزا 
اطالع رسانی شده اند». همچنین سه فعال دانشجویی به خبرنگار 
«شبکه شرق» گفتند تعدادی از خانواده ها، بازداشت دانشجویان 
خود را بنا بر دالیل مختلف اعالم نکرده اند. یک فعال دانشجویی 
دانشــگاه شریف نیز در گفت وگو با «شــبکه شرق» تأکید کرد ۱۳ 
نفر از دانشــجویان این دانشــگاه در زندان هستند و فعال خبری 
از آزادی آنان نیســت. هشــت نفر از آنها نیز از ســوی نهادهای 
خارج از دانشگاه احضار شده اند. مائده دلبری و میالد شمالی از 
دانشجویانی هستند که قرار بازداشت شان تمدید شده است. در 
همین حال اســتادان دانشگاه های کشور نیز با صدور بیانیه هایی 
خواستار آزادی دانشجویان شدند.  پیگیری های خبرنگار «شبکه 
شــرق» از وزارت علــوم تا لحظه نگارش این گــزارش به جایی 
نرسید؛ البته عصر دیروز معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی 

مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها خبر داد با وســاطت نهاد 
رهبری در دانشــگاه ها، اکثر دانشــجویان بازداشتی آزاد شده اند 
و دانشــجویان باقی مانده در بازداشــت کمتر از ۱۵ نفر هستند. 
ایــن خبری امید بخش بود.  پیش از این دادســتان کل کشــور با 
ابالغ بخش نامه ای درباره نحوه رســیدگی بــه پرونده  متهمان 
ناآرامی های اخیر، در رابطه با دانشجویان تأکید کرده بود: «درمورد 
دانشــجویان بازداشــتی، با نظر کارشناســی حراســت و رئیس 
دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود». به همین دلیل امید بسیاری 
وجود دارد که برای دانشــجویان بدون تشــکیل پرونده قضائی 
امکان آزادی فراهم شــود، این در حالی اســت که محمدعلی 
کامفیروزی، وکیل دادگستری که در این مدت وکالت پرونده برخی 
از دانشجویان بازداشتی را بر عهده داشته، در گفت وگو با «شبکه 
شرق»، تعداد دانشجویان بازداشتی را بیش از آمار و ارقام اعالمی 
از سوی مقامات مسئول دانست و تصریح کرد: «باید گفت چند ده 
نفر از دانشجویان معترض بازداشت شده اند. بخشی در یکی، دو 
روز اول آزاد شدند و بخش دیگر با قرار کفالت و تأمین کیفری آزاد 
شده اند که همین مسئله نشان دهنده تشکیل پرونده قضائی برای 
دانشجویان بازداشتی است. با وجود اینکه مسئوالن دانشگاهی 
و وزارت علوم هفته پیش تعهد داده بودند تمامی دانشــجویان 
بازداشتی آزاد می شوند، اما دیروز و امروز دوباره شاهد بازداشت 
تعدادی از دانشجویان در سراسر کشور بودیم که اسامی برخی از 

آنان منتشر شده است».

امید به آزادی دانشجویان بدون تشکیل پرونده قضائی
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