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در اطالعیه دوم وزارت اطالعات اعالم شد
دستگیری ۲۶ تروریست تکفیری مرتبط با فاجعه تروریستی شاهچراغ

کمیسیون مشترک صیانت مجلس به دنبال چیست؟
«صیانت از فیلترینگ» روشن چشم ها به 

سیدحسن خمینی:
همه چیز از سبک زندگی  تا نوع پوشش تغییر کرده است

وزارت اطالعات در اطالعیه دوم خود درباره فاجعه تروریســتی حرم شاهچراغ از شناسایی 
و دســتگیری کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات، پیرو اطالعیه مورخ نهم آبان ماه جاری درباره دستگیری 
تعدادی از عوامل عملیاتی و پشــتیبانی فاجعه تروریســتی حرم حضرت احمد بن موسی (ع)، 

اینک بخش دیگری از اطالعات به دست آمده را به استحضار مّلت شریف ایران می رساند:
۱. سلســله عملیاتی که ســربازان گمنام امام زمان (عج) بالفاصله پــس از وقوع فاجعه 
تروریســتی چهارم آبان ماه آغاز کرده بودند، به صورت شبانه روزی و بی وقفه استمرار پیدا کرده 
اســت. این پیگیری ها در ابعاد اطالعاتی، ضداطالعاتی، امنیتی و فنی در جریان بوده و یکی از 

پیچیده ترین و گسترده ترین عملیات ضدتروریستی این وزارت را رقم زده است.
۲. مجموعه رصدها، تحقیقات و عملیات صورت گرفته تاکنون منجر به شناسایی و بازداشت 
کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشــتیبانی آن اقدام تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد 
دیگری از عواملی که برای عملیات مشابه وارد کشور شده بودند نیز بازداشت شدند. بدین ترتیب 

تاکنون ۲۶ تروریست تکفیری دستگیر شده اند.
۳. کلیه افراد دستگیر شــده، غیرایرانی و با ملیت های جمهوری آذربایجان، تاجیکســتان و 

افغانستان هستند.
۴. عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل کشور، تبعه جمهوری آذربایجان 
بــوده که از فــرودگاه بین المللی حیدر علــی اف در باکو پــرواز و از مرز هوایی فــرودگاه امام 
خمینی (ره) وارد کشور شده است. این فرد پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به عنصر 
هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان اعالم نمود. بالفاصله از طریق ســرپل عملیاتی داعش 
در افغانستان با شبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفته و حضور خود در تهران را به اطالع 

آنها رسانده است.
۵. عنصر پشــتیبانی کننده صحنه عملیات در شــیراز، فردی افغانستانی به  نام «محمد رامز 
رشیدی» با نام مستعار «ابوبصیر» و عامل تیراندازی در حرم مطهر به  نام «سبحان ُکمرونی» با 

نام مستعار «ابوعایشه» که تبعه تاجیکستان بود.
۶. تروریســت های مذکور، در اســتان های فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی 
مورد تعقیب قرار گرفته و دســتگیر شده اند. تعدادی از آنها نیز در مرزهای شرقی و هنگام فرار 

از کشور بازداشت شدند.
۷. نفراتی از تروریست های یادشده، در حال آماده سازی و فراهم آوردن تمهیدات الزم برای 
عملیات تروریســتی دیگری من جمله در زاهدان بودنــد. به  عبارت دیگر، خون های مطهر و به 
ناحق ریخته شهدای مظلوم حرم حضرت احمد بن موسی (ع) موجب کشف مقاصد و اهداف 

بعدی جنایتکاران تکفیری و پیشگیری از چند عملیات تروریستی دیگر شد.
۸. رصد و تحقیقات همه جانبه اطالعاتی و فنی، همچنان به صورت همه جانبه، شبانه روزی 
و سراسری ادامه دارد و همان طور که در اطالعیه های پیشین اشاره شد، تا شناسایی و مجازات 
آخرین تروریست تکفیری دخیل در فاجعه حرم شاهچراغ، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
باشند، ادامه خواهد یافت. قطعا «آرتین»های مغموم وطن، گرفتن انتقام «آرشام»های پرپر شده 

را خواهند دید ان شاءاهللا.
در پایان دو نکته را متذکر می شویم:

اوال) چنان که قبال اعالم شــد، ســربازان گمنام امام زمان (عج) در همه مراحل تحقیقات و 
عملیــات پیش گفته، از همکاری تمام عیار مردمی برخوردار بودند که ضمن تقدیر خاضعانه و 
صمیمانه به پیشگاه مردم عزیز، تقاضا دارد که همچون گذشته فرزندان مجاهد و گمنام خود را 

در این مأموریت حساس مساعدت فرمایند.
ثانیا) پس از وقوع حادثه غمبار صدراالشــاره، تعدادی از بلندگوهای وابســته به دشمنان 
شناخته شــده ملت ایران و دنباله های داخلی آنها، به طور مســتقیم و غیرمســتقیم عملیات 
تروریستی شیراز را به جامعه اطالعاتی پرافتخار کشور منتسب کردند تا (به زعم آنها) اغتشاشات 

داخلی را مهار نمایند!
وزارت اطالعات ضمن محفوظ دانستن حق پیگرد قانونی نسبت به عناصر عنود دامن زننده 

بــه آن اتهام ناجوانمردانــه و خائنانه، اعالم می نماید که یافته هــا از اظهارات عناصر تکفیری 
بازداشت  شــده، مبین سوءاستفاده تکفیری ها از فضای اغتشاشات و ناامنی برای انجام اقدامات 
تروریســتی بوده است. اعترافات جداگانه چند تن از تروریست ها حاکی است که به  دنبال وقوع 
اغتشاشــاتی در کشور، فراخوانی از عناصر تکفیری برای انجام عملیات در جای جای کشورمان 
صورت گرفته است. این دقیقا مضمون همان عملیات ترکیبی است که در بیانیه تبیینی مشترک 
این وزارتخانه و ســازمان اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی مورد اشــاره قرار گرفت. 
بدین ترتیب کســانی که آن جنایت وحشیانه و بی ســابقه را به جامعه اطالعاتی کشور منتسب 
کرده اند، در واقع نقش مکمل عملیات تروریســتی و جنگ روانــی داعش را ایفا نموده اند و از 

این جهت باید پاسخ گوی مشارکت خویش در سناریوی خون بار داعشی-صهیونیستی باشند.

نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی زمزمه بررسی مجدد طرح 
صیانت را مطرح کرده اند که به طرح «صیانت از فیلترینگ» مشهور 
شــده است. درحالی که که نزدیک به دو ماه است با فیلترینگ شدید 
و کاهش چشمگیر پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت دست به گریبان 
هستیم، بهارستان نشینان از طرح جدید صیانت سخن گفته اند. البته 
همین نمایندگان با سلب مسئولیت از خود، به شورای عالی فضای 
مجازی اختیار قانون گذاری دادند و در این شورا هم طرح صیانت با 
همه انتقادهایی که کارشناســان بر آن وارد می کنند، تصویب شد و 

هم زمان با اعتراضات اجرائی نیز شده است.
اما بهارستان نشــینان به همین امر هم بســنده نکرده و به دنبال 
ایجاد فضایی بیشــتر برای پیام رســان های داخلی هستند. نماینده 
ورامیــن در ابتدای هفتــه اعالم کرد تقویت پیام رســان های داخلی 
هدف کمیســیون مشــترک صیانت از فضای مجازی و در دســتور 
کار است. حســین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو 
کمیســیون مشــترک طرح صیانت در این زمینه گفت: «دشــمنان، 
خدمات مســئوالن و کارهای مهمــی را که انجام گرفته اســت، با 
سیاه نمایی در فضای مجازی و حقیقی وارونه جلوه می دهند و تولید 
محتواهای مناسب درباره عملکرد کارهای بزرگ انجام گرفته اکنون 
یک وظیفه اســت و برای جنگ ترکیبی صورت گرفته توسط دشمن 
باید برنامه داشته باشــیم». او با تأکید بر اینکه فیلترینگ رسانه های 
معاند در فضای مجازی، یک خواســته ملی اســت، گفــت: «ما از 
فیلترکردن شبکه های اجتماعی استقبال نمی کنیم، اما امروز به اجبار 
با توجه به بهره برداری دشــمن از این فضا، آن را محدود کرده ایم و 
باید این پیام رســان ها طبق ضوابط و قوانین کشور ما فعالیت کنند. 
دشــمنی های انجام گرفته در این فضا و پیام رسان ها برای براندازی 
اســت». این عضو کمیســیون مشــترک طــرح صیانت بــه ارتقای 
پیام رســان های داخلی اشــاره کرد و گفت: «بنده عضو کمیســیون 
مشترک صیانت از فضای مجازی هستم و هدف این کمیسیون رشد و 
ارتقای پیام رسان های داخلی است که هم اکنون بعضی از نشانه های 
پیشرفت آن مشاهده می شــود و از هفته آینده جلسات تکمیلی آن 

ادامه پیدا خواهد کرد».
یک روز بعد از این سخنان نیز عضو دیگری از کمیسیون مشترک 
صیانــت با تأکید بر اینکه در شــرایط کنونی کشــور باز کردن مجدد 

چنین موضوعات حساســی به صالح نیست، از برگزاری جلسه این 
کمیســیون با حضــور نایب رئیس مجلس خبــر داد. محمد باقری، 
نماینده بناب، در این زمینه به «ایســنا» گفت: «قرار است کمیسیون 
مشترک صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجددا جلسه ای 
را تشــکیل دهد، اما بنده نمی دانم چه موضوعی قرار اســت در این 
نشست بررسی شود. قرار است آقای عبدالرضا مصری، نایب رئیس 

مجلس، در این نشست حضور داشته باشد».
در حالی که شنیده ها حاکی از برگزاری جلسه کمیسیون مشترک 
صیانت با هیئت رئیسه مجلس در یکشنبه شب است، چند ماه پیش 
معاون قوانین مجلس شورای اسالمی در پاسخ به نامه هیئت رئیسه 
کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی 
-موسوم به صیانت- اعالم کرده بود نمایندگان مجلس در رأی گیری 
انجام شــده در جلســه غیرعلنی، با ادامه کار کمیســیون مشــترک 
مخالفت کرده اند. عالوه بر اینکــه با موافقت نمایندگان مجلس بر 
عدم هشتاد و پنجی شــدن طرح صیانت، عمال کمیســیون مشــترک 
همان روز کارکرد خود را از دســت داد. این کمیســیون که با اکثریت 
موافقان مسدودســازی اینترنت تشکیل شــده بود و عملکردش با 
نقدهایی جدی روبه رو بود، با بازگشــت طرح به صحن دیگر کارایی 
نداشــت. در نهایت هم که مجلس با ســلب مســئولیت از خود و 
اعطای حق قانون گذاری به شورای عالی فضای مجازی، رسما خود 
را از دایره قانون گذاری در این زمینه کنار گذاشت. حال اینکه مجددا 
این کمیســیون فعال شده و به دنبال چیست، به نگرانی جدید افکار 
عمومی تبدیل شده است؛ زیرا در حالی زمزمه بازگشت طرح صیانت 
به مجلس و ورود دوباره کمیسیون مشترک به موضوع سامان دهی 
فضای مجازی مطرح می شود که نگرانی ها  از اعمال محدودیت های 
بیشتر و گســترش فیلترینگ افزایش یافته است. صحبت های اخیر 
بعضی نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای متولی نیز گواه تداوم و 
حتی تشدید این محدودیت ها هستند. یکشنبه هم یکی از نمایندگان 
از رئیس مجلس خواســت اجرای طرح سامان دهی فضای مجازی 
تسریع شــود. حسین جاللی، نماینده رفسنجان، در نطق میان دستور 
خود در صحن علنی مجلس گفت: «آقای قالیباف، طرح سامان دهی 
فضای مجازی متأسفانه به دستور حضرت عالی سردرگم و اندر خم 
یک کوچه است. صدای ایران اسالمی در فضای مجازی رسا نیست. 

غول رســانه ای دنیا برخی از ورزشکاران، ســلبریتی ها، هنرمندان و 
نخبگان را در فضای رســانه ای خاص زندانی کرده که فقط صدای 
خارجی ها شــنیده می شــود و الغیر». این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلــس با تأکید بر اینکه مدارا و مماشــات بس اســت، خطاب به 
رئیس مجلس ادامه داد: «هر چه ســریع تر طرح سامان دهی فضای 
مجازی را به سرانجام برســانید تا فرزندان این مرزوبوم از محاصره 

غول رسانه ای نجات پیدا کنند».
از طرفی معاون سیاســی دفتر عقیدتی-سیاسی فرمانده کل قوا 
نیز شنبه شب در برنامه روایت یک آشوب بر مدیریت فضای مجازی 
تأکید کرد. رسول سنایی راد در این برنامه که در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند برگزار شــد، گفت: «چــاره ای نداریم کــه از فضای مجازی 
استفاده کنیم، اما باید مدیریت شود. یک جاهایی هم ما غفلت هایی 
داشــته ایم؛ از جمله در دوران کرونا اســتفاده بیش از اندازه جوانان 
از فضای مجازی را داشــتیم. پس نبایــد بگذاریم در این موضوعات 

دشمن به اهداف خود دست یابد».
ماجرای بررســی طرح موســوم به «صیانت از فضای مجازی» 
اوایل تیر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم به گوش رســید؛ موضوعی که از 
همان ابتدا با مخالفت جدی و واکنش منفی افکار عمومی و بخشی 
از مسئوالن و نمایندگان مجلس مواجه شد. به  همین  دلیل به منظور 
بررســی بازخوردهای منفی طرح فوق، کلیات آن با شش ماه تأخیر 
به تصویب مجلس رســید. البته از آنجایی کــه موافقان طرح فوق 
اصرار به تصویب این طرح داشتند، اما نمی خواستند هزینه مستقیم 
آن را بپردازند، رأی به اصل هشتاد و پنجی شدن قانون اساسی درباره 
طرح فوق دادند؛ یعنی قرار شد طرح صیانت به کمیسیون مشترک 
ســپرده شــود تا اعضای آن به جای کلیت مجلس درباره طرحی با 
این سطح از اهمیت که البته مورد انتقاد جدی جامعه است، پشت 
درهای بســته تصمیم گیری کند. بااین حال، پــس از انتقادات جدی 
افــکار عمومی در فضای مجازی و واقعــی، ۱۶۰ نماینده در نامه ای 
اعتراضی به رئیس مجلس از او خواســتند طــرح فوق از اصل ۸۵ 
و بررســی در کمیسیون مشترک خارج شــده و در صحن علنی و در 
معرض دید عموم به رأی گذاشــته شــود. بعد از این اتفاق، یکباره 
طرح محدودسازی اینترنت از شورای عالی فضای مجازی سر درآورد 
و همان جا هم در سکوت رسانه ای، با حضور رئیس جمهور تصویب 

شــد . همان زمان برخی نماینــدگان به رفتار شــورای عالی فضای 
مجازی نقد وارد کردند و آن را به دورزدن مجلس تعبیر کردند.

غالمرضا نوری قزلجــه، نماینده آذربایجان شــرقی در مجلس، 
به خبرگزاری ایلنا گفت: «آنچه در شــورای عالی فضای مجازی به 
تصویب رسیده، همان ساختار و چارچوب طرح صیانت است که با 
اندکی تغییرات در کمیسیون تصویب شده و بستر هم از نظر مقررات 
برای اجرای اهدافی که در طرح صیانت بود، فراهم شــده اســت». 
نوری قزلجه با انتقاد از ارجاع «طرح صیانت» به شورای عالی فضای 
مجازی گفته بود: «آن ارجاع طرح صیانتی که توسط رئیس مجلس 
صورت گرفت، نشــان می دهد همچنان اراده ای متصور نیستند که 
مجلس از کیــان خودش در حق قانون گــذاری اش دفاع و صیانت 
کند». این نماینده مجلس ایران گفته بود: «تصمیم گیری درباره طرح 

صیانت باید در مجلس می شد و نباید آن را دور می زدند».
از آنجا که اراده تندروهای مجلس بر محدودسازی اینترنت بود 
و اکنون هم به مراد دل خود رســیده اند، آن هــم به قیمت نابودی 
بخش مهمی از کسب و کارهای اینترنتی و ناخشنودی اکثریت مردم 
از فضای فیلترینگ و کاهش ســرعت اینترنت، انتظار می رفت دیگر 
به دنبال شدت بخشــیدن بر فیلترینگ نباشند، اما گویا ماجرا هنوز به 

میزان دلخواه وخیم نشده و می خواهند از فیلترینگ صیانت کنند.
در تیرماه امســال هم نامه ای از محسن خاکی، مشاور وزیر کشور 
و رئیس قرارگاه عفاف و حجــاب، خطاب به یکی از مقامات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات منتشــر شــد که در آن گفته شده بود: 
«ایجاد سیســتم فیلترینگ هوشــمند را تســریع کنید». در عمل هم 
تا قبــل از آغاز اعتراض ها، ماه ها بود بــا کاهش پهنای باند، کاهش 
ســرعت و کیفیت اینترنــت مواجه بودیم و این روزهــا با فیلترینگ 
سنگینی روبه رو هســتیم که حتی باعث کاهش درآمد ۳۰ درصدی 
اداره پســت شده است که نشان از تعلیق و تعطیلی کسب وکارهای 
دیجیتال اســت و از ســویی هم جریان آزاد اطالعــات تا حد زیادی 
مســدود شده و افکار عمومی به شــدت منتقد فضای بسته اینترنت 
است. حال نمایندگان ملت به دنبال طرح صیانت از فیلترینگ برای 
امدادرسانی بیشتر به پیام رسان های نه چندان موفق داخلی هستند 
که حتی با این فیلترینگ سنگین هنوز نتوانسته اند اعتماد عمومی را 

برای ارائه خدمات جلب کنند.

یــادگار امام خمینــی (ره) تأکیــد کــرد: عقالنی ترین روش اداره کشــور، «دموکراســی 
اکثریت محور» اســت که از صندوق هــای رأی درمی آید و راه های دیگر، خطاها و هزینه هایی 
به مراتب بیشــتر دارند. آیت اهللا سیدحســن خمینی در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه خبری 
تحلیلی «بیان فردا» که در آستانه آغاز به کار رسمی این پایگاه خبری - تحلیلی انجام شد، به 
موضوعات مختلفی اشاره کرد. او سخنانش را درباب اهمیت امید در جامعه و زنده  نگه داشتن 
آن آغــاز کرد و در ادامه به مفاهیمی مانند دموکراســی و جایگاه اقلیت و اکثریت در جوامع 
پرداخت. یادگار امام (ره) به اعتراضات و ناآرامی های ۵۰ روز گذشــته در کشور نیز اشاره کرد 
و ضمن همدردی با خانواده تمامی جان باختگان در این ایام، گفت وگو را راه حل برون رفت از 

شرایط فعلی و عاملی برای پرهیز از خشونت توصیف کرد.
او در ادامه به موضوع «ضرورت امید در جامعه» اشــاره کرد و گفت: سؤال مهمی است 
که باید پاسخ دهیم و اینکه امید چیست؟ کارکرد امید در یک مسئله چیست؟ یا به تعبیر بهتر، 
امید صحیح و امید واهی چه تفاوت هایی دارند؟ امید، یعنی شــما باید تمام آن اقداماتی را 
که مربوط به خودتان است انجام دهید و بین نتیجه ای که مدنظرتان هست و عملکردی که 
خودتان دارید، تناســب عاقالنه برقرار کنید؛ منتها بخش هایی در مســیر رسیدن به هدف، در 
اختیار شما نیست که در آن بخش ها باید امید به خدا داشته باشید و توکل کنید. انسان امیدوار 
غیرمذهبی، در بخش هایی که مربوط به خودش نیست به بخت و اقبال خویش امید می بندد 
و آدم هایی که مذهبی هستند، امید به خدا دارند که در قالب توسل، توکل و دیگر مسائلی از 

این دست شکل می گیرد.
وی با اشــاره به شــعری از مولوی ادامه داد:  من این شــعر مولوی را زیاد می خوانم که 
می گوید «با توکل زانوی اشتر ببند». این شعر یعنی چه؟ یعنی تو باید کار خودت را بکنی، تو 

باید شــتر را ببندی، اما ممکن اســت از قضای روزگار، یک موشی پیدا شود و طناب را بجود! 
یا شــتر رم کند! یا یک گوشــه از طناب پوســیده باشد و شــما اطالعی از آن نداشته باشید! و 
احتماالت دیگر. برای رخ ندادن چنین احتماالتی باید توکل کرد، چراکه این مســائل در حوزه 
اختیار شــما نیست. در مســائل اجتماعی نیز حق نداریم تناسب بین نتیجه و فعل را در نظر 
نگیریم، شرایط را درک نکنیم و بگوییم ما بی حساب و کتاب می خواهیم برویم و بزنیم به سینه 
صف! مثال درباره جبهه و جنگ بگوییم چون ما می خواهیم برای خدا بجنگیم، هیچ هدفی را 

دنبال نمی کنیم و می خواهیم بدون محاسبه به وسط میدان برویم!
یادگار امام خمینی (ره) تأکید کرد: هرچه این مســائل مربوط به جامعه می شود، وظیفه 
شــما در محاسبه بیشتر می شود. اگر کســی که متصدی امری مربوط به جمع است، به جای 
اینکه به خرد جمعی، دانش و علم روز عمل کند، سراغ خرافات برود و خواب نما بشود، یا مثال 
بگوید می خواهیم با دعا مشــکالت را حل کنیم و می خواهیم «امن یجیب » بخوانیم! درست 
نیســت. کارکرد «امن یجیب» اینها نیست. شــما باید همه کار خویش را به درستی و در جای 
خودش انجام بدهی، نه اینکه به جای کارهایی که با عقل و تدبیر باید انجام دهی سراغ دعا 
بروی. البته دعا هم در جای خود باید باشد. او با اشاره به آیه قرآنی «أبی اهللا أن َیجرِی ااُلموَر 
اال بأســباِبها»، یادآور شد: وقتی می گوییم ما باید نســبت به امور جامعه خویش امید داشته 
باشیم، یعنی اینکه ما باید برای هدفی که صالح کشور را در آن می دانیم، اول تالش خودمان 

را با امید به توفیق خدا بکنیم و سپس باقی را به خدا بسپاریم.
یادگار امام (ره) افزود:  ممکن است هدف ها در جامعه متفاوت باشد یا هدف ها یکی شود، 
ولی برداشــتمان از آن هدف متفاوت باشد مثال نیت من این است که فرزندم سعادتمند شود 
و شما هم دلتان می خواهد که بچه تان سعادتمند بشود، ولی من سعادت را در علم می دانم 

سه شنبه
۱۷ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

باهنر:
نباید مسئوالن در برابر اعتراض 

مصون باشند
دبیرکل جامعه اسالمی مهندســین گفت: هیچ گونه محدودیتی 
برای تغییر قوانین در کشــور وجود ندارد. قانون اساسی تصریح کرده 
اســت که این قانون می تواند هر ۱۰ ســال یک بار مورد بازنگری قرار 
گیرد و البته این مســئله نیز همراه با استثنائاتی است؛ از جمله اینکه 
تغییرات نمی تواند شــامل اصولی باشــد که جمهوریت و اسالمیت 
نظام را مورد خدشه قرار دهد. محمدرضا باهنر در نشستی خبری با 
بیان اینکه برای تبیین حوادث اخیر باید مسئله را درست بشناسیم و در 
این مسیر به پارامترها وزن عادالنه و عالمانه بدهیم، اظهار کرد: گاهی 
برای اتفاقات پیچیده تحلیل های ساده و پیش پاافتاده داده می شود؛ 
در حالی که این کار موجب می شــود مشکالت را به خوبی نشناسیم و 
در یافتن راه حل نیز توفیقی نداشته باشیم. واقعیت این است که یک 
عده دشــمن هستند و به دالیل مختلف با نظام و مردم مشکل دارند 
و مرتب در حال پیاده کردن ســناریوهای مختلف برای تغییر در نظام 
یا رفتار نظام هستند. البته از نظر من، تغییر برخی رفتارهای نظام که 
آنان دنبال می کنند؛ یعنی به  دنبال تغییر نظام هستند. برای تحلیل این 
مســئله هم باید به تاریخ معاصر روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ 

مرداد ۳۲ تاکنون مراجعه کنیم.
باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی اظهار کرد: مردم 
مشــکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی ها و برخی فسادها را می بینند 
که روی هم تلنبار شــده  است و تبدیل به این شــده که ۸۰ درصد از 
جمعیت کشــور در عین حال که در بزنگاه ها برای حمایت از نظام به 
صحنه می آیند؛ ولی نارضایتی هایی نیــز دارند. در همین اعتراضات 
نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جان شــان را از دســت دادند 
که اتفاق خســارت باری بود. او تأکید کرد:  ســه واژه پرتکرار فســاد، 
ناکارآمدی و توجه نکردن به مشــکالت مردم از ســوی مسئوالن در 
کشــور وجود دارد؛ اما آنچه ما از این مشکالت تبلیغ کردیم، ۱۰ برابر 
واقعیت اســت. مثال در افکار عمومی عامیانه این مســئله جا افتاده 
که اول انقالب هرکس در حاکمیت مســئولیتی داشته، سرمایه های 
کشــور را خورده و برده اســت که واقعا این طور نیســت یا در بحث 
ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می شــوند، به مردم 
وعده های غیرممکن می دهند و بعد که از مردم رأی گرفتند، توانایی 
انجام وعده ها را ندارند و این مســئله موجب بروز نارضایتی در مردم 
می شود. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود:  یکی از ایرادات 
ما این اســت که وقتی یک جریان اعتراضی در کشــور تمام می شود، 
همه زمینه های بروز اعتراضات را فراموش می کنیم؛ در حالی که این 
کار باعث نمی شــود مشکالت حل شــود؛ بلکه منجر به تلنبارشدن 
نارضایتی ها خواهد شد. هفت ســال قبل اساسنامه ای برای تشکیل 
اتاق گفت وگو در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شد؛ ولی هنوز 
خبری از عملیاتی کردن آن نیســت. باهنر ادامــه داد: حتما باید اتاق 
گفت وگو داشته باشیم و مردم حتما باید فضایی برای بیان اعتراضات 
خود داشــته باشــند. هیچ اشــکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با 
یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کســی نمی تواند 
بگوید که قانون را اجرا نمی کنم؛ ولی می تواند بگوید که آقای نماینده 
شما بیخود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و 
فیزیکی اعتراض را برای مردم مشــخص کنیم و نباید این طور باشــد 
که مســئوالن نســبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشــته باشند. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره 
ضرورت به روزرسانی قوانین به گونه ای که مطالبات نسل جدید را در 
بر بگیرد، گفت: از نظر من هیچ گونه محدودیتی برای تغییر قوانین در 
کشــور وجود ندارد. حتی اصالح قانون اساســی نیز صراحتا در ۱۷۷ 
قانون اساســی مورد اشاره قرار گرفته اســت. قانون اساسی تصریح 
کرده اســت این قانون می تواند هر ۱۰ سال یک بار مورد بازنگری قرار 
گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این 
تغییرات نمی تواند شــامل اصولی باشــد که جمهوریت و اسالمیت 
نظــام را مورد خدشــه قرار دهد. او افزود: مثال اگر گفته شــود که ما 
مجلس دیگر نمی خواهیم، این مســئله از آنجا که نافی جمهوریت 
نظام است، اساســا قابل تغییر و تجدیدنظر نیست؛ اما اینکه به طور 
مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار ســال به شش سال تغییر 
دهیم یــا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شــورای اســالمی 
تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی کند. این مسئله را 
بگویم که در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی 
نیســت که اجازه تغییر نظام از طریق رأی را بدهد. مثال در آمریکا نیز 
اجازه داده نمی شــود که نظام لیبرال دموکراسی را با رأی مردم مثال 
به نظام کمونیســتی تغییر دهند. باهنر یادآور شد: در قانون اساسی 
فرانسه آمده اســت که نظام حاکم بر این کشور الئیسیته است و این 
اصــل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیســت؛ یعنی حتی اگر 
۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتی بر الئیسیته را نخواهند، باز هم 
نمی توانند قانون اساســی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت 
باید انقالب کنند. باهنر در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضع گیری نکردن 
بخش درخور توجهی از چهره های سیاســی نســبت به ناآرامی های 
هفته های اخیر در کشور، گفت: متأسفانه در کشور ما رفتارهای افراط 
و تفریطی همواره در قبال اتفاقات مختلف وجود داشته است. از یک 
ســو برخی ها تالش می کنند که بگویند هیچ مشکلی در کشور وجود 
ندارد و همه مسائل ناشی از توطئه های دشمن است. برخی دیگر نیز 
می خواهند بگویند که دشــمن کاری با ما ندارد و نباید توهم توطئه 

داشته باشیم. هر دو این رویکردها اشتباه است.
او افزود: حتما توطئه دشمن هست و مصادیق آن به وضوح قابل 
مشاهده است و حتما نیز مشکالت و کاستی هایی در کشور وجود دارد 
کــه زمینه بروز نارضایتی در میان مردم را ایجاد می کند و دشــمن از 
این مسئله سوءاستفاده می کند. البته این دوگانه سازی ها در کشور نیز 
برای ما بعضا مشکالتی را ایجاد می کند. مردم در عین حال که امنیت، 
اسالمیت و جمهوریت نظام را می خواهند، نسبت به برخی مشکالت 
نیز اعتراض دارند و می خواهند آینده روشنی برای زندگی شان وجود 
داشته باشد. عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تأکید کرد: من 
نگران این هســتم که برخی از دوســتان رادیکال ما وقتی ناآرامی ها 
در کشــور تمام شد، به دنبال این باشــند که در جریان ناآرامی ها چه 
کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات بودند؛ 
در حالی که ما وظیفه داریم مانع بروز دوگانه سازی ها در کشور شویم. 
باهنر اظهار کرد:  اگر مســئوالن فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود 
را بــر این بداننــد که معاندان را به مخالف، بی طرفــان را به طرفدار 
و طرفــداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بســیاری از مشــکالت کشــور 
حل وفصل خواهد شد؛ در حالی که متأسفانه شاهدیم بعضا مخالفان 
را نیز به ســمت معاندشــدن ُهل می دهیم. البته اینکه برخی ها به 
آرامی از کنار قضایا عبور کنند و هیچ گونه اظهارنظری درباره اتفاقات 

اخیر نداشته باشند، هم قابل قبول نیست.

همه چیز از سبک زندگی تا نوع پوشش تغییر کرده است

و شما در ثروت. به همین ترتیب، ممکن است گروه های اجتماعی که تصدی امور را می کنند، 
همه به دنبال ســعادت باشــند، اما یکی ســعادت را در گرو تحقق یک امر می بیند و دیگری 
سعادت را در یک چیز دیگر. هرکسی، اگر هدفی دارد باید برای آن تالش کند، نه اینکه بگوید 
آقا ما مثاًل بنشــینیم و دعا کنیم و خواب ببینیم و اســتخاره کنیم و جن گیری کنیم و به دنبال 

خرافه برویم؛ بلکه همه آنها براساس علم روز است.
او ادامه داد: همه چیز از سبک زندگی تا نوع پوشش تغییر کرده است. باید مسیر گفت وگو 
را بدون ترســیدن از واکنش های اولیه گشود و آن را بسط داد. عقالنی ترین روش اداره کشور، 
«دموکراســی اکثریت محور» است که از صندوق های رأی درمی آید و راه های دیگر، خطاها و 

هزینه هایی به مراتب بیشتر دارند.
یادگار امام (ره) افزود:  اگر کسانی هستند که نمی گذارند بخشی از جامعه وارد این رقابت 
ســاده سالم در انتخابات بشوند، کارشان به دور از عقالنیت است و روش دیگری را جایگزین 
دموکراســی و حاکمیــت اکثریت مردم کرده انــد. باید به این نکته ظریف توجه داشــت که 
اکثریت «مالک حقیقت» نیست، بلکه اکثریت «مالک اطاعت» است. یعنی این طور نیست که 
هرچه مردم می گویند درســت باشد. یعنی اگر همه مردم می گفتند که زمین به دور خورشید 
نمی چرخد، به مفهوم این نیســت که خورشــید دور زمین می چرخد. بلکه در مقام عمل و 
در حکومت داری، بهتر این اســت که به حرف مردم گــوش کنیم. او گفت: هم نگرانم و هم 
امیدوار. امیدم بیشــتر اســت. کال آدم خوش بینی هستیم. هم آن کســی که نیمه پر لیوان و 
هــم آنی که نصفه خالی را می بیند، هر دو واقع بین هســتند. اما یکــی با دیده امید می بیند، 
آن دیگــری با دید یأس. باالخره باید تالش کرد. چه از مردم عادی با هر مذهب و تفکر و چه 
از مأموران دولتی، هر خونی که ریخته شــود، متعلق به این ملت بوده اســت و ازدست رفتن 
هرکدام آنها خســارت بار اســت. گفت وگو نه تفهیم اتهام به طرف مقابل است و نه به قصد 
اقناع او انجام می پذیرد. در گفت وگویی که برای حل مشکالت کشور مطرح کردم، اصال قصد 
نباید حتی کشــف حقیقت باشد. بحث برای کشف حقیقت در جای خود کامال درست است، 
ولی گفت وگو برای یافتن راه حلی است که همه ضمن حفظ عقاید خود به آن تن دهند و آن 

را مفیدترین راه بدانند.
او افزود: خشــونت کینه های عمیق می آفریند، بایــد جلوی این چرخه خطرناک را گرفت 
و تالش کرد تا با ایجاد آرامش، فضا برای اصالح زمینه های بروز اعتراضات و شــنیدن سخن 

مردم فراهم شود که رسانه ها در این میان نقشی اساسی بر عهده دارند.
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