
میان وزرای خارجه ایران و فرانسه درگرفت
مناقشه بر سر معنای »سرکوب«
در یک گفت وگوی تلفنی

وزیر خارجه فرانســه در تمــاس تلفنی با حســین 
امیرعبداللهیان به شــدت آنچه را که »سرکوب« در ایران 
نامید محکوم کرد و از ایران خواست به تعهدات بین المللی 
که خود آن ها را پذیرفته است به ویژه در منشور بین المللی 
مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی، پایبند باشد. به گزارش ایرنا و 
بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه، کاترین کولونا درمورد 
وضعیت فرانسویانی که در ایران بازداشت شده اند صحبت 
کرد و آزادی فوری آنان را خواستار شد. وزیر امور خارجه ایران 
نیز در این گفت وگوی تلفنی، ضمن انتقاد شدید از اظهارات 
مداخله جویانه خارجی در قبال ایران، گفت: جای تعجب 
است که مقابله با اغتشاش در اروپا عملی خوب و پسندیده 
است، اما همین کار در ایران سرکوب قلمداد می شود! حسین 
امیرعبداللهیان افزود: اجازه نمی دهیم هیچ طرفی از داخل یا 

خارج، امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد.
    

کنایه نقدعلی به ضرغامی در صحن علنی؛ 
قدیم کفترباز داشتیم، امروز توئیت باز

نماینده خمینی شهر در جلسه علنی دیروز در تذکری 
گفت: ما در قدیم کفتربازانی داشــتیم که خیلی هم به 
کفتربازی عالقه داشتند؛ امروز هم عده ای توئیت باز داریم 
که به جای رســیدگی به امور وزارتخانه تحت امرشان، 
شب و روز در حال توئیت بازی هستند. به گزارش ایسنا، 
محمدتقی نقدعلی با اشــاره به توئیت اخیر ضرغامی، 
خطاب به رئیس جمهوری بیان کرد: آقای رئیس جمهور 
به این وزیر بگویید که به حوزه کاری خودش رسیدگی 
کند نه اینکه شب و روز مشغول توئیت بازی باشد آن هم 

توئیت هایی که مربوط به حوزه کاری خودش نیست.
    

وزیر خارجه عربستان:
مذاکرات با ایران به نتیجه ملموسی 

نرسیده است
وزیر خارجه عربســتان در ارتباط با مذاکرات تهران 
و ریاض گفت که این رایزنی ها هنوز به نتیجه ملموسی 
نرسیده است. به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، »فیصل بن 
فرحان« افزود که در انتظار دور ششم مذاکرات هستیم. 

    
جبلی:

 صداوسیما تریبون نظام است
رئیس سازمان صداوســیما گفت: رسانه ملی روابط 
عمومی هیچ دستگاهی نیست؛ ولی تریبون نظام است 
و این جایگاه را باید با افتخار اعالم کرد.  به گزارش ایسنا، 
پیمان جبلی در دومین نشست افق تحول اظهار کرد: در 
یک سال اخیر نقش رسانه ملی در پیشگیری از بسیاری از 

بحران ها بسیار مهم بوده است.
    

نماینده مجلس در نامه به صدیقی:
 هاشمی گلپایگانی سکوت کند؛ 

اگرنه برکنار شود
فرارو نوشــت: مجتبی توانگــر، نماینده مجلس در 
نامه ای به رئیس ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر با 
انتقاد از اظهارنظر های اخیر دبیر این ستاد، گفت: آقای 
صدیقی در شــرایط فعلی بهترین اقدام غیرآســیب زا 
توصیه آقای هاشمی گلپایگانی به سکوت است. اگر این 
خویشتن داری برای ایشان بســیار طاقت فرسا و ناگوار 
است؛ پیشــنهاد می کنم او از دبیری ستاد نهی از منکر 
برکنار شود؛ مسلما این رفتار درخشــان ترین اقدام در 

دوران مدیریت جنابعالی قلمداد خواهد شد.
    

سفارت بریتانیا در تهران 
توقف صدور ویزا را تکذیب کرد

ســفارت بریتانیا در تهــران گفته اســت که مرکز 
درخواست ویزا مطابق معمول باز است، اما هفته گذشته 
به دلیل قطع اینترنت خدمــات آن به طور موقت قطع 
شد. دیروز سفارتخانه های آلمان، لهستان و فرانسه نیز 
اطالعیه هایی با همین مضمون منتشر کردند و از تداوم 

روند صدور ویزا برای ایرانیان خبر دادند. 
    

در آینده نزدیک برگزار می شود
رزمایش مشترک دریایی ایران 

با چین و روسیه
فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری رزمایش مشترک 
دریایی با حضور کشورهای چین و روسیه در آینده نزدیک 
خبر داد. دریادار ایرانی عنوان کرد: از کشــور های مختلف 
عضو »آیونز« دعوت کرده  ایم تا در این رزمایش شرکت کنند.

    
نقد مهاجری بر تحلیل هاي کشکي 

اصولگرایان!
محمد مهاجري با هشتگ »ما اصولگراها« در توئیتر 
نوشت: »تا دیروز می گفتیم عربستان گاو شیرده آمریکاست. 
 حاال که عربستان به خواسته بایدن برای افزایش تولید نفت 
پاسخ منفی داده می گوییم بن سلمان توی دهن آمریکا زد!  

همیشه تحلیل هایمان همین قدر کشک است«.
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یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش 
روز سه شنبه در گفت وگو با شرق، ضمن 
تأیید بازداشت دانش آموزان معترض، 
نســبت به تعداد دقیق بازداشــتی ها 
ابراز بی اطالعی کــرد و گفت: »برخی 
دانش آموزان بازداشــتی برای اصالح 
و تربیت به مراکز روان شناســی ارجاع 
داده شــده اند تا مانــع از تبدیل آنها به 

شخصیت های ضداجتماعی شوند.«
بدیهی است که بازداشت کودکان 
و نوجوانان موضوعــی نگران کننده  و 
شوک آور است. در همین راستا، کاترین 
راســل، مدیرعامل صندوق کودکان 
سازمان ملل )یونیسف(، از »گزارش های 
مستمر درباره کشته و زخمی و بازداشت 
شدن کودکان و نوجوانان در ناآرامی های 
عمومی فعلی در ایران به شــدت« ابراز 

نگرانی کرد.
یک روز پیشتر هم انجمن حمایت از 
حقوق کودکان ایران با اشاره به حضور 
»گروه های ســنی دهــه  ۸۰ و گاهی 
حتی دهه ۹۰« در اعتراض های اخیر، 
از »دســتگیری و نگهداری کودکان در 
شــرایط نامطلوب تا کشته شدن« آنها 

انتقاد کرده بود.
این انجمن از »ناشکیبایی حاکمیت 
و بویژه نیرو هــای انتظامی و نظامی« و 
ناآشنایی آنها از شرایط خاص کودکی 
و نوجوانی که کار را به »اعمال خشونت 
علیه این گروه سنی کشانده« انتقاد کرد.

دامنه این موضوع بــه مجلس نیز 
کشــیده شــد و یک عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی از ورود این کمیسیون به موضوع 
دانش آمــوزان بازداشــتی در جریان 

ناآرامی های اخیر خبر داد.
حبیب اهلل دهمــرده  در واکنش به 
صحبت های وزیر آمــوزش و پرورش 
درباره بازداشت برخی از دانش آموزان 
در جریــان ناآرامی هــای اخیر گفت: 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 
صورت وجود مطلبی درباره دانشجویان 
و دانش آموزان به آن ورود خواهد کرد.
وی ادامه داد: باید حساب اغتشاشگران 
و کسانی که سوءاستفاده می کنند را از 
دانشجو و دانش آموز جدا کرد. ما تالش 
می کنیم که در صــورت وجود موردی 

بررسی های الزم را انجام دهیم.
 محمدعلــی طالبــی، کارگردان 
برجسته سینمای ایران نیز که بیش از 
۱۰ فیلم سینمایی چون »کیسه برنج« 
و »چکمه« درباره کودکان و نوجوانان 
در ایران ساخته است، با رد ادعای وزیر 
آموزش و پرورش درباره نحوه برخورد 
با دانش آموزان درگفت وگویی تصریح 
می کند: »مستقیما در جریان بازداشت 
یک دانش آموز  دبیرســتانی در ایران 
هستم که بعد از ضرب و جرح به کانون 
اصالح و تربیت فرســتاده شده است. 

اعزام به کانــون اصــالح و تربیت تازه 
برای کسانی اســت که پارتی یا شانس 
دارنــد و از کهریزک، یــا جاهای دیگر 

سردرنمی آورند«.

بازداشت دانش    آموزان معترض 
به هیچ روی زیبنده نظام نیست

عصر ایران در همین مورد نوشــت: 
از وزیر آموزش و پــروش که در جایگاه 
پدری دانش    آموزان این کشور نشسته 
اســت، انتظار می رفت همانند رؤسای 
دانشــگاه   ها، دســتکم وعده پیگیری 
آزادی دانش    آموزان را می داد نه این که 
صرفاً بگوید در حال گــذران دوره  های 
جلوگیری از تبدیل به شــخصیت ضد 

اجتماعی هستند.
وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو 
با »شرق« تایید کرده است که در جریان 
اعتراضات اخیر، برخــی دانش    آموزان 

بازداشــت و برای اصــالح و تربیت به 
مراکز روان شناســی ارجاع داده شده 
اند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت های 

ضداجتماعی شوند.
به گفته یوسف نوری، دانش آموزی در 
زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت 

باشند برای بحث اصالح و تربیت است که 
در مرکز روان شناسی هستند و دوستان 
کارشناس کارشان را انجام می دهند تا 

بعد از اصالح به محیط مدرسه برگردند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال 
که تعداد دانش    آموزان بازداشتی چند نفر 
است؟ گفته است: تعدادشان زیاد نیست 
و اینقدری نیستند. نمی توانم آمار دقیقی 

از تعدادشان بدهم.
در این باره نکات زیر قابل تامل است:

۱ - این که »بازداشت دانش    آموزان 
در جریان یک فرایند اعتراضی، به هیچ 
روی زیبنده نظام نیست«، »اظهر من 
الشــمس« اســت و توضیح بیشتری 

نمی خواهد.
2 - بعد از بازداشــت دانشجویان، 
روســای دانشــگاه  های مربوطــه در 
مصاحبه  های خود مکــررا گفتند که 

پیگیر آزادی دانشجویان هستند.
از وزیر آموزش و پرورش که در جایگاه 
پدری دانش    آموزان این کشور نشسته 
اســت، انتظار می رفت همانند رؤسای 
دانشــگاه   ها، دســتکم وعده پیگیری 
آزادی دانش    آموزان را مــی داد نه این 
که صرفاً بگوید در حال گذران دوره  های 
 جلوگیــری از تبدیــل به شــخصیت 

ضد اجتماعی هستند.
از آقای وزیــر می خواهیم به حکم 
وظیفه انسانی، اخالقی و حرفه ای خود، 
پیگیر آزادی دانش    آموزان باشــد و اگر 
خودش نمی تواند مستقیماً کاری کند، 
موضوع را بــا رئیس جمهــور در میان 
بگذارد تا بلکه از طریق ایشــان فرجی 

حاصل شود.
3 - ظاهراً وزیــر حتی  نمی داند چه 
تعداد از دانش    آموزان بازداشت هستند 
و صرفا می گوید اینقدری نیستند! شاید 
هم می داند و نمی گوید و به قول خودش 
نمی تواند آمار بدهد؛ این خیلی عجیب 

است!
4 - وزیر گفته اســت دانش    آموزان 
بازداشتی، در مرکز روان شناسی هستند 
و دوستان کارشــناس کارشان را انجام 
می دهند تــا بعد از اصــالح به محیط 

مدرسه برگردند.
از جناب ایشــان می پرسیم کدام 

مرکز روان شناسی، به طور شبانه روزی 
به دانش    آموزان خدمات کارشناســی 
می دهد و از آنها نگهداری می کند؟! آیا 
امکان این که رسانه   ها از این مرکز روان 
شناسی گزارش و عکس و فیلم تهیه و 
منتشر کنند هســت؟ اصاًل آدرس اش 

کجاست؟
5 - یکی از اشتباهات »گشت ارشاد« 
این بود که فکر می کردند با چند ساعت 
»توجیه« در مرکز پلیس، زنان و دختران 
به قول خودشــان بدحجاب، ارشــاد و 

محجبه می شوند!
به فرض صحــت اظهــارات وزیر 
آمــوزش و پــرورش کــه مــی گوید 
کارشناسان روان شناسی می خواهند 
دانش    آموزان بازداشتی را اصالح کنند، 
باید گفــت که همان اشــتباه معروف، 
اینجا هم در حال تکرار است چه آن که 
سیستم آموزشی که سال   ها نتوانسته 
دانش    آموزان را وفق مراد خودش تربیت 
کند، هرگز نخواهد توانست دانش    آموزان 
بازداشتی را با کارشناسان ادعایی وزیر 
آموزش و پــرورش در مدت کوتاهی به 
گفته وزیر »اصالح« کنــد و به محیط 

مدرسه برگرداند!
6 - یکی از مصائب جامعه ما این است 
که مجبوریم حرف  هایی را تکرار کنیم 
که »اظهر من الشــمس« اســت. پس 
نکته اول را باز هم می آوریم: »بازداشت 
دانش    آمــوزان در جریــان یک فرآیند 
اعتراضی، به هیــچ روی زیبنده نظام 

نیست.«

افزایش نگرانی ها در پی اطالع رسانی ناقص وزیر آموزش و پرورش

دانش    آموزان بازداشتی دقیقًا کجا هستند؟!
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روی موج کوتاه

 از وزیر آموزش و پرورش 
که در جایگاه پدری 

دانش    آموزان این کشور 
نشسته است، انتظار می رفت 

همانند رؤسای دانشگاه   ها، 
دستکم وعده پیگیری آزادی 

دانش    آموزان را می داد نه 
این که صرفاً بگوید در حال 

گذران دوره  های جلوگیری 
 از تبدیل به شخصیت 
ضد اجتماعی هستند

 سیستم آموزشی که سال   ها 
نتوانسته دانش    آموزان را 
وفق مراد خودش تربیت 

کند، هرگز نخواهد توانست 
دانش    آموزان بازداشتی 
را با کارشناسان ادعایی 

وزیر آموزش و پرورش در 
مدت کوتاهی به گفته وزیر 

»اصالح«  کند و به محیط 
مدرسه برگرداند!

دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت: برای 6۰ 
پرونده کیفرخواست صادر شــده و هدف این است تا 
ظرف هفته آینــده این پرونده ها بررســی و به دادگاه 

ارسال شود.
به گزارش ایرنا، علی صالحی درباره آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده ناآرامی های اخیر، افزود: در رابطه با 
این موضوع در دو مرحله به پرونده ها رسیدگی می کنیم.  
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و دستور 
رئیس قوه قضاییه، اظهارداشــت: عده ای از جوانان که 
در این حوادث از روی هیجان اقداماتی انجام دادند، با 
توجه به رأفت اسالمی و با دریافت تضمین های مناسب 

آزاد شدند.
دادســتان عمومی و انقالب تهران بــا بیان اینکه 
معاندان و وابستگان به رژیم غاصب صهیونیستی ایجاد 
اغتشاشات اخیر را بهانه فوت خانم امینی عنوان کردند، 
تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی در زمینه علت فوت 
خانم امینی شفاف سازی و آن را به صورت رسمی اعالم 
کرد. از این زمان به بعد کسانی که به جان، مال و نوامیس 

مردم به ماموران انتظامی و نظامی و تاسیسات شهری 
تعرض کنند یا مردم را برای شورش و اغتشاش ترغیب 
و تشویق کنند، با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه 

قضایی روبرو خواهند شد.
صالحی با بیان اینکه پرونده هایی که در دســتگاه 
قضایی تشکیل شده اســت با دقت و سرعت باال مورد 
بررسی قرار خواهند گرفت، افزود: بازرسان، دادیاران 
و معاونان دادســتانی تهران شبانه روز مشغول بررسی 
پرونده بازداشتی های اغتشاشات هستند، برای بسیار 

از پرونده ها کیفرخواست تنظیم شده است.

دادستان عمومی و انقالب تهران اعالم کرد:

صدور کیفرخواست ۶۰ پرونده مربوط به اعتراضات در پایتخت

خبر

یک فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: سازوکار 
شنیده شدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده 
و در کشور ما هم باید ایجاد شود. احزاب محدود نشوند و 
منافذ شنیده شدن صدای اعتراض مسدود نباشد؛ در غیر 
این صورت اعتراض به خیابان می رسد. وقتی جامعه مدنی 

ضعیف شود، سیاست به کف خیابان می آید.
محمدعلی ابطحی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
»مسیر جمع شدن سیاست از خیابان ها در همه جای دنیا 
فراهم شده است«، اظهار کرد: برای شنیده شدن صدای 
اعتراض باید ابتدا از سوی حاکمیت، اراده سیاسی وجود 
داشــت باشــد، نه این که فقط در موقع بحران بخواهند 
آن را خاموش کنند، بلکه باید جنــس بحران و دلیل آن 

درک شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد باید راهکار شنیده شدن 
اعتراض ایجاد شــود. این همه ســال درباره این موضوع 
صحبت شده، اما بخش هایی در کشور زیر بار آن نرفته است. 
اگر زیرساخت توسعه سیاسی ایجاد شده باشد، اعتراضات 
به خیابان نمی آید. احزاب، اصناف و جامعه مدنی از جمله 

زیرساخت های توسعه سیاسی هستند و آن ها می توانند 
اعتراضات را به صورت فنی بررسی کرده و آن را به حاکمیت 
منتقل کنند و حتی براســاس قانون اساسی، اعتراضات 
جمعی را راه اندازی کننــد. در این بین نباید نگاه به آن ها 
ابزاری باشد؛ زیرا اگر جامعه مدنی واسطه اعتراضات باشند، 

اعتراضات در مسیر طبیعی خود حرکت می کند.
این فعال سیاســی تاکید کرد: جامعه مدنی از جمله 
زیرساخت های توسعه سیاسی است و می تواند اعتراضات 
را به صورت فنی بررسی کرده و آن را به حاکمیت منتقل 

کند.

خبر

ابطحی: 

وقتی جامعه مدنی ضعیف شود، سیاست به کف خیابان می آید

سعید حجاریان که ازاو به عنوان تئوریسین اصالحات یاد 
می شود،  در یاداشتی از سه منظر به تحلیل  اعتراضات شهریور 
و مهر ۱4۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به وجود آمد، 

پرداخته است.
سطح نخست را به اساس موضوع یعنی موجودیتی به نام 
گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی آن اختصاص 

داده است. سطح دوم، به تحلیل کّمی و کیفی اعتراضات به ویژه 
مسئله خشونت ناظر است و در سطح سوم، به تحلیل مطالبه 
جامعه ی معترض و نسبت آن با سیاست مرتبط پرداخته است. 
به اعتقاد این فعال سیاســی اصالح طلب، برخاستن هر 
فریادی، به ویژه از ســوی قشرهای عمدتاً غیرسیاسی حامل 

پیام مهمی است.
در ادامه بخشی از یادداشــت او که تحت عنوان»به  کجا 

می رویم«، آمده را از نظر می گذرانیم:
»قدرت همواره میل به اطالق دارد. این گزاره از کوچک ترین 
نهاد جامعه یعنی خانواده و با مفهوم »پدرساالری« آغاز و به 
»تمامیت خواهِی دولت« ختم می شــود. طبیعتاً نمی توان 
قدرت را بنا به ماهیت اش بدون چنیــن خصلتی تصور کرد 
اما پرســش این اســت آیا می توان ضمن تمامیت خواهی از 
وضعیت نرمال سخن گفت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و می توان 
کشورهایی را نام برد که حتی در لفظ و تصویر برساخته شان به 
مردم ساالری بی توجه  بوده/هستند اما وضعیتی نرمال را تدارک 
کرده /می کنند. به عنوان مثال شوروِی عصر برژنف کشوری 
تمامیت خواه محسوب می شد؛ یک ســوی میدان سیاسْت 

چپ گرایانی بودند که پروژه استالینیزه کردن دولت را دنبال 
می کردند و سوی دیگر، تجدیدنظرخواهانی که آراء خروشچف 
را مبنای عمل قــرار داده بودنــد. در آن دوره، تصویر میدان 
سیاست تمامیت خواهانه بود اما کشور در وضعیتی نرمال به سر 
می برد. این مثال را می توان درباره چین امروز به کار برد. دولت 
اقتدارگرای این کشور مشارکت سیاسی و شاید به طور دقیق تر 
»سیاست« را نزد عموم دسترسی ناپذیر کرده است اما همزمان 
با طراحی های اقتصادی وضعیتی نرمال را برای شــهروندان 
ایجاد کرده و با به وجود آوردن مراکز حل منازعه- ولو صوری- از 

وضعیت آشوبناک پیشگیری کرده است.
درباره مطالبه امروز جامعــه خودمان چه می توان گفت؟ 
نیم  نگاهی به مواضع، کنش ها و واکنش های صحنه اعتراضی 
نشان می دهد مطالبات معوق که ســابقاً صبغه ی سیاسی و 
بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست  انداخته اند و در شعارهای 
غیرجدلی و همه شمول مانند »زن، زندگی، آزادی« بازآرایی 
شده اند. این روند نشان می دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه 
از »سیاست« به »حق شــهروندی« تغییر یافته است. اگر تا 
پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد 

»بازشناسی« و »احقاق حقوق« بود اینک مطالبه شهروندی 
چنین نقشی ایفا می کند. مطالبه ای که برخالف دموکراسی- 
که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی 
محسوب می شــود و هر شــهروند بنا به تجربه زیسته اش 
ترجمه ای از آن به دست می دهد. حامالن این شعار از سویی، 
وضعیت قطبی بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور 
پیدا می کرد، نادیده انگاشــته و با عبور از تحمیل ها از هر نوع 
آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده اند. از 
سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست ورزِی کالسیک سبکی 
جدید از مطالبه گری را به نمایش درآورده اند. در یک تمثیل 
می توان گفت، فرکانس مطالبه جامعه از »سیاست« آلوده به 
پارازیِت استصواب و مردساالری و عدم شفافیت به »حقوق 
شهروندی« عاری از دســت اندازی قدرت تغییر یافته است. 
طبیعتاً می توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی-انسانی-
حق جویانه داشت اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین 
سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به ویژه سیاست نرمال 
است که در بلندمدت سایر عرصه ها را از خود متأثر و فرآیندهای 

اجتماعی را بازگشت ناپذیر می کند.«

یادداشتی از سعید حجاریان

به کجـا می رویم؟


