
مقتدایی:
حادثه تروریستی شاهچراغ 
ربطی به تظاهرات مردم ندارد

عضو مجلس خبرگان رهبری، بــا ابزار ناراحتی 
از حادثه تروریســتی حرم حضرت شاهچراغ )ع(، 
در گفت  وگو با جماران، در پاســخ به این پرسش که 
»بعضی تالش می کنند این حادثه تروریســتی را 
با اعتراضــات و تجمعات این روز ها گــره بزنند، آیا 
درست است؟«، تصریح کرد: »ارتباطی میان حادثه 
شاهچراغ با تظاهرات این روزهای مردم نیست، بلکه 
این ها کسانی هستند که علیه نظام و مردم انقالبی 
قصد سوء دارند.« آیت اهلل مرتضی مقتدایی خواستار 

برخورد جدی و قاطع با عاملین این جنایت شد.
    

ند پرایس تأکید کرد؛
مقابله با انتقال تسلیحات ایرانی 

به روسیه به هر روش ممکن
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص 
انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین، گفت که کشورش از هر ابزار ممکن 

برای مقابله با این روند استفاده می کند.
به گزارش اســپوتنیک، »ند پرایس« در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر این که ایاالت متحده چگونه 
تصمیم دارد با انتقال تسلیحات ایران به روسیه مقابله 
کند، گفت: »ما ابزارهایی داریم که فراتر از تحریم ها 
و سایر اقدام های اقتصادی است، قرار است کاری را 
انجام دهیم که در نهایت به نفع ما باشد تا با جریان این 
فناوری ها از ایران به کشورها و سازمان های سراسر 

جهان مقابله کرده و از آن جلوگیری کنیم«
پرایس در ادامه گفت: »البته قرار نیســت از قبل 
اعالم و اطالع رســانی کنیم. اما همانطــور که قباًل 
نشــان دادیم، وقتی نوبت به مقابله با فعالیت های 
بی ثبات کننده ایران می رســد، از تمامــی ابزارها 

استفاده خواهیم کرد.«
    

روسیه بار دیگر استفاده از پهپادهای 
ایرانی را رد کرد

نماینده روسیه در ســازمان ملل متحد بار دیگر 
برخی ادعاهای غرب مبنی بر اســتفاده مســکو از 
پهپادهای ایرانی برای هدف قرار دادن اوکراین را رد 
کرد. به گزارش ایلنا، »واسیلی نبنزیا« شامگاه جمعه 
طی سخنانی در نشست شورای امنیت، با تاکید بر 
این که چنین ادعاهایی با هدف اعمال فشار بر شورای 
امنیت است، گفت که کشورش این اتهام ها را قاطعانه 
را رد می کند. نبنزیــا در واکنش به ادعاهای »گلعاد 
اردان« نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
در خصوص استفاده روســیه از پهپادهای ایرانی در 
جنگ اوکراین، گفت که از شنیدن این ادعاها متعحب 
شدیم. پیش از این بارها چنین ادعاهایی را رد کرده و 

این بار نیز قاطعانه آن را رد می کنیم.
    

»ایران«، از محورهای اصلی 
نشست سران اتحادیه عرب

معاون دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کرد که ایران 
یکی از محورهای اصلی نشســت ســران اتحادیه 
عرب خواهد بود. به گزارش ایســنا به نقل از الخلیج 
الجدید، حسام زکی، گفت که مساله فلسطین و آنچه 
دخالت های ایران در کشــورهای عربی می خواند، 
محورهای اصلی نشست ســران اتحادیه عرب در 
کشــور الجزایر خواهند بود. بر اساس این گزارش، 
نشست ســران اتحادیه عرب قرار است یکم و دوم 

نوامبر برگزار شود.
    

دهنوی جوانان را 
دعوت به گفت وگو کرد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از 
جوانان برای گفت وگو درباره آینده کشور دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، محســن دهنوی در مطلبی در 
صفحه توییتر خود نوشت: »برای انجام بهتر وظایف 
نمایندگی و ادای دین به انقالب، از همه و مخصوصا 
جوانان دعوت می کنم پیرامون آینده کشور عزیزمان 
گفتگو کنیم.  لذا همان طور که ماه اخیر در دانشگاه ها 
و مساجد حاضر بوده ام، دعوت های اقشار مختلف را 
با کمال میل پذیرا هستم. وحدت ملی و همدلی، راه 

عبور از این گردنه است.«
    

ادعای جلیلی درباره آمار فوتی های وقایع 
اخیر در تهران:

6 مدافع امنیت شهید شد، 
اما طرف مقابل کشته نداشت

ســعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در توئیتی با انتشار ویدیویی از سوال چندین 
جوان در پاسخ به سواالت آنان نوشت: در همین مدت 
فقط در تهران ۶ نفر از مدافعان امنیت که می گویند 
قدرت و اسلحه در دست دارند شهید شدند درحالی 

که کسی از طرف مقابل کشته نشده است.
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در میانه درد های بــی التیام بیش 
از ۴۰ روز گذشــته، حادثه تروریستی 
حرم شاهچراغ شیراز، حزن و اندوهی 
صد چندان را بر پیکره جامعه خســته 
از وضعیــت کنونی تحمیــل کرد. در 
چنین فضایی بیش از هر زمان دیگری، 
به نظر می رسد جامعه در انتظار ورود 
شخصیت های سیاسی  برای بازگشت 

آرامش و عادی شدن وضعیت است.
محسن فرجاد در فرارو با مروری بر 
بیانیه جدید رئیس دولت اصالحات برای 
عبور از وضع موجود، نوشت: در شرایط 
غیبِت احزاب در معنای واقعی آن، در 
مقاطع مختلف، این شــخصیت های 
سیاســی برجســته بوده اند که نقش 
میانجی میــان مردم و دولــت و البته 
نمایندگــی مطالبات شــهروندان را 
عهده دار شــده اند. بنابر همین سنت 
سیاسی، در روز های گذشته نیز انتظار 
می رفت برخی چهره های سیاســی 
برجســته، موضع خود را ایراد کنند؛ 
موضع گیری ای که شــاید راهگشای 

وضعیت تعلیق و انسداد کنونی باشد.
در این میان ســید محمد خاتمی، 
رهبر جریــان اصالحــات مهم ترین 
شخصی بود که جامعه )عرصه عمومی( 
اتخاذ موضــع اش را پی جویی و حتی 
مطالبــه می کرد. خاتمــی در ۴۰ روز 
ناآرامی ســکوت مطلق پیشــه کرده 
بود، اما وقوع حادثه تروریســتی حرم 
شاهچراغ )ع( در شیراز در چهارشنبه )۴ 
آبان( سکوت رئیس دولت اصالحات را 
شکست. شکسته شدن سکوتی که هر 
چند دیر هنگام بود، اما می توانســت  
دارای اهمیت بســیار و حیاتی باشد. 
حال مساله این است که بیانیه خاتمی 
چه نکاتی داشت و تا چه اندازه متناسب 

با نیاز های امروز کشور بود؟

نقشه راه گذار 
یا    اشک تمساح ریختن؟

بیانیه سید محمد خاتمی در پی 
حمله تروریستی شــاهچراغ از نظر 

محتوایی سه بُعد اساســی دارد. بُعد 
اول این که تقاضــای زندگی خوب، 
امن و عادالنه از سوی مردم و حق انتقاد 
و حتی اعتراض را مشروع می داند. در 
بُعد دوم نیز این موضوع برجسته است 
که خشونت را با خشــونت نمی توان 
پاسخ داد، هرچند باید با خشونت گران 
مقابله کــرد. دیگر بُعِد مهــم بیانیه 
خاتمی، تاکید بــر موازین حکمرانی 
خوب و شنیده شــدن صدای انتقاد و 
اعتراض - حتی اگر ناحق باشــد- از 

سوی حکومت است.
در میان رســانه ها نیــز از بیانیه 
خاتمی دو تفسیر یا روایت متعارض 
مطرح شــد که یکــی آن را در مقام 
نقشــه راه خــروج از وضعیت کنونی 
تکریم و دیگری آن را ریختن اشــک 

تمساح نام گذاری کرد.
در روایت اول، روزنامه هم میهن، 
در چاپ روز شــنبه )۷ آبان( تیتر اول 
خود را به بیانیه خاتمی اختصاص داد. 
این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان 
»اعتراض بدون خشونت« بیانیه اخیر 
رهبر اصالحات را تحت عنوان راهبرد 
پیشنهادی خاتمی برای عبور از شرایط 
موجود ارزیابی کرد. از نگاه این روزنامه 
گویی رئیس دولت اصالحات تز کالنی 
را برای خروج از وضعیــت ارائه کرده 
که باید از سوی همه گان مورد توجه 

واقع شود.

در رویکــری ۱۸۰ درجه مخالف 
با »هم میهــن«، روزنامه اصول گرای 
کیهــان، با ابراز تاســف نســبت به 
بیانیه رئیس شورای مرکزی مجمع 
روحانیون، آن را بیانیه ای شیطنت آمیز 
خطاب کرد. کیهان در چاپ روز شنبه 
خود، خاتمی و بیانیه منتسب به مجمع 
روحانیون بالفاصله پس از فوت مهسا 
امینی را عامل تحریک و آشوب معرفی 

می کند.
این روزنامه صدور بیانیه خاتمی را 
در حالی می داند که او و هم طیفانش 
شریک همه جنایت ها و خسارت هایی 
است که در چهل روز گذشته در قالب 
اغتشــاش و تخریب و ترور به مردم و 
نیرو های امنیتی و اقتصاد کشور وارد 
شده است. در نهایت کیهان خاتمی و 
اصالح طلبان، را نماینده دولت اشرافی 
غرب گرایــی معرفی می کنــد که به 
مدت هشت سال اقتصاد کشور را دچار 
عقب گرد کردند و حاال همان ها برای 
زندگی و معیشــت مردم که آسیب 

زده اند، اشک تمساح می ریزند!

کدام عدم خشونت 
و با کدامین مسیر؟

در دو روایــت اخیر مطرح شــده 
پیرامون بیانیه رهبر جریان اصالحات 
که یکی آن را خیر مطلق و دیگری آن 
را شر مطلق ارزیابی می کند، می توان 
نگاه سومی را مطرح کرد. شکی نیست 
که موضع گیری و صدور بیانیه از سوی 
سید محمد خاتمی ضرورتی غیر قابل 
انکار بوده و تاکید او بر پرهیز از خشونت 
و شنیده شــدن صدای مردم از سوی 
حکومت، پیشنهادهایی مثبت بودند، 
اما اکنون پرسش این است که آیا بیانیه 
او آن چنان که ادعا می شود راهبردی 
مناسب برای خروج از وضعیت کنونی 
است؟ یا اگر خوانشی وارونه را از مساله 
داشته باشیم آیا اساسا بیانیه خاتمی 
می تواند در قامت نقشــه راه  خروج از 

بحران قابل خوانش باشد یا خیر؟

اگر شفاف و صریح سخن بگوییم 
طی بیش از ۴۰ روز گذشــته، یعنی 
قبــل از بیانیه اخیر خاتمــی، ده ها و 
شاید صد ها نفر از چهره های سیاسی، 
دانشــگاهی، فعاالن رسانه ای و حتی 
روزنامه نگاران بر پرهیز از خشــونت 
تاکید کرده اند. در سطح دوم، فراتر از 
منتقدان وضعیــت موجود، حتی در 
طیف انقالبیون نیز بار ها بر شــنیده 
شدن صدای مردم از سوی حکومت 
تاکید شده اســت. در سطح سوم نیز 
این که تقاضــای زندگی خوب و امن 
و حق اعتراض باید مشروع پنداشته 
شود، بار ها از ســوی ناظران سیاسی 
مختلف مورد تاکید قرار گرفته است؛ 
لذا به جرات می توان گفت تاکنون هیچ 
نکته تکان دهنده و جدیدی که پیش تر 
گفته نشده باشد، در بیانیه رهبر جریان 
اصالحات وجود ندارد. حتی شاید این 
جایگاه سیاسی ویژه اوست که موجب 
بازتاب بیانیه اش در ســطح رسانه ها 
شده است. اگر فرض را بر این بگذاریم 
که یــک روزنامه نگار همیــن بیانیه 
را می نوشت، آیا کســی وقعی به آن 

می گذاشت؟
همچنیــن، اینکه خشــونت در 

هر سطحی که باشــد دل ها را آزرده 
می کند و خشــونت را با خشــونت 
نمی توان پاســخ داد، نیــز حدیثی و 
خوانشی چنان بدیع نیست که بتواند 
همچون تکانه ای بزرگ کشــور را از 
وضعیتی به وضعیت دیگر سوق دهد. 
واقعیت امر این اســت که انتظار این 
بود که ســید محمد خاتمی از تکرار 
کلیشه های کســالت آوری همچون 
ضرورت مــدارا و پرهیز از خشــونت 
گذار کند. در غیاب احزاب سیاســی 
واقعی، آن چه از یک رهبر سیاسی، آن 
هم رهبر جریانی که خود را نماینده 
خواست توســعه سیاسی، حکمرانی 
خوب و قاعده منــد معرفی می کند، 
انتظار می رود تفــاوت تحلیل و نگاه 
در قیاس با کلیشه های عمومی شده 

است.
بیانیه خاتمی زمانی می توانست 
تکان دهنده و محل تامل باشــد که 
خشونت را تئوریزه می کرد. همچنین، 
به جامعه و حاکمیت می گفت، با کدام 
الگوریتم می توان از خشــونت پرهیز 
کرد یا به عبارت ســاده تر، چگونگی 
پرهیز از خشونت را به صورت عملی 
و قابل اجرا ارائه می کرد. صرف این که 

خشونت بد است و خشونت پرهیزی 
ضــروری؛ نــه دردی از جامعــه دوا 
می کند و نه نقشــه راهی برای خروج 

از بحران کنونی است.
شــاید بســیاری از هواخواهان و 
حتی سران سیاسی جبهه اصالحات، 
در دفاع و توجیه بیانیه ســید محمد 
خاتمی چنان بگویند که فضا و شرایط 
سیاسی کشــور اجازه ایراد بیانیه ای 
بیشتر از بیانیه کنونی را از او سلب کرده 
اســت؛ لذا باید همین بیانیه را به فال 
نیک گرفت و شاید همانند روزنامه هم 
میهن آن را در مقام یک نقشه راه مورد 
تکریم قرار داد. اما این رویکرد تداوم 
راهبردی شکست خورده و مطرود از 
سوی جامعه است که دیگر در سطح 
کالن اجتماعی هواخواهی ندارد. این 
نگاه، تداوم همان رویکردی است که 
اصالح طلبان در تمامی ســال های 
بعد از ۸۸ دنبال کرده اند. اگر شــفاف 
سخن بگوییم »اکنونیت« یا »زمان 
حال« جامعه ایــران متفاوت تر از هر 
زمان دیگری اســت؛ بنابراین کنش 
و رویکردی متفاوت از گذشــته نیز از 
ســوی کنش گر سیاسی ای در قامت 

سید محمد خاتمی انتظار می رود.

مروری بر بیانیه جدید رئیس دولت اصالحات برای عبور از وضع موجود

آقای خاتمی فقط همین؟!
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روی موج کوتاه

انتظار این بود که سید محمد 
خاتمی از تکرار کلیشه های 

کسالت آوری همچون 
ضرورت مدارا و پرهیز از 

خشونت گذار کند. در غیاب 
احزاب سیاسی واقعی، 

آن چه از یک رهبر سیاسی 
انتظار می رود تفاوت تحلیل 
و نگاه در قیاس با کلیشه های 

عمومی شده است

در روزهای اخیر اخبار و ویدئوهایی از فوت مائده جوانفر، مهرشاد شهیدی نژاد، سارینا 
ساعدی و دکتر پریسا بهمنی متخصص جراحی عمومی در فضای مجازی و شبکه های 
فارسی زبان منتشر می شود که مبین جانباختن این افراد در جریان اعتراضات اخیر است. 
اما دیروز مراجع ذی ربط با انتشار اطالعیه های جداگانه، ضمن رد ادعای مذکور، به تشریح 

دالیل فوت نامبردگان پرداختند.

مائده جوانفر در اثر تصادف فوت شده است
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن 
شــایعات منتشــره درمورد فوت مائــده جوانفر در 
ناآرامی های اخیر را مردود دانست و اعالم کرد نامبرده 

در اثر تصادف فوت شده است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی فالح میری اظهارکرد: 
مائده جوانفر پرستار شاغل در گیالن بوده اســت که در اثر تصادف در اتوبان رشت به 
قزوین جان خود را از دست داده است. وی افزود: فوت نامبرده هیچ ارتباطی با تجمعات و 
اغتشاشات اخیر ندارد و شایعه کشته شدن وی مانور دشمن برای انحراف اذهان عمومی 
و فضا سازی منفی است. همچنین، طبق گزارش پلیس راهور افسر کارشناس علت فوت 
را عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه برابر ماده ۱۲۹ آیین 
نامه راهور تشخیص داده که مصدوم پس از انتقال به بیمارستان شهید رجایی قزوین به 

علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

 فوت »سارینا ساعدی«  بر اثر مصرف مواد مخدر یا روانگردان بود
حسن عسکری، فرماندار سنندج گفت: بررسی های 
اولیه نشــان می دهد علت فوت »ســارینا ساعدی« 
مصرف مواد مخدر و یا روانگردان ها بصورت اتفاقی و یا 
خودکشی بوده اما دلیل قطعی مرگ این دختر بعد از 

اعالم نتایج پزشکی اطالع رسانی می شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز در 
این مورد گفت: یک دختر جوان سنندجی روز گذشته خودکشی کرده بود اما ضد 
انقالب با دروغ اعالم کرده است که این دختر در جریان اغتشاشات کشته شده است.

هیچ گلوله ای به مهرشاد شهیدی نژاد شلیک نشده 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
مرکــزی دربــارة جزئیــات مــرگ »مهرشــاد 
شهیدی نژاد« جوان ۲۰ ســاله اراکی بیان کرد: بر 
خالف شایعه سازی های شــبکه های معاند هیچ  
گلوله ای به وی شلیک نشده و جان باختن وی بر اثر 
اصابت جسم سخت به سر تکذیب می شود، ضمن 
اینکه پزشکی قانونی شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی را نیز 

رد کرده است. 

بهنام نظری در گفتگو با فارس با اشــاره به فوت یک جوان اراکی در جریان 
ناآرامی های چهارشنبه شب در اراک اظهار کرد: چهارشنبه گذشته و به دنبال 
ناآرامی ها و اغتشاشــاتی که در اراک وجود داشت، پیکر بی جان یک جوان ۲۰ 

ساله در یکی از خیابان های اراک کشف شد.
وی تصریح کرد: متوفی هیچگونه مدارک هویتی و حتی گوشی موبایل به همراه 
نداشت و هویتش نیز مشخص نبود، روز پنج شنبه به دنبال مراجعه خانواده اش به 

مراجع قانونی و شناسایی وی از سوی خانواده هویتش مشخص شد.

دکتر پریسا بهمنی بر اثر تصادف جان باخته است
پریســا بهمنی در تجمع مقابل نظام پزشکی 
کشته شــد؟ مدیر روابط عمومی ســازمان نظام 
پزشــکی کل کشــور گفت: دکتر پریسا بهمنی 
متخصص جراحــی عمومی براثــر تصادف جان 
باخته است و خبر کشته شدن وی توسط ماموران 

امنیتی صحت ندارد.
به گزارش همشــهری آنالین، دکتر رضا الری پور، افزود: دکتر بهمنی عضو 
سازمان نظام پزشــکی زنجان بود و بر اساس اظهارات ســازمان نظام پزشکی 
شعبه زنجان، وی در ســانحه رانندگی جان خود را از دست داده است و مراسم 
خاکسپاری این مرحومه نیز برگزار شد. وی تاکید کرد: البته پزشکی قانونی در 
حال بررسی مرگ دکتر بهمنی اســت و بزودی نتیجه آن در رسانه ها نیز اعالم 

می شود.
الری پور، برخی شایعات در مورد اینکه دکتر بهمنی  روز چهارم آبان در تجمع 
پزشکان در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران و در حمله ماموران حکومت تیر 

خورده و در نتیجه کشته شده است را کذب دانست و آن را تایید نکرد.

دلیل فوت مائده جوانفر، مهرشاد شهیدی نژاد، سارینا ساعدی و دکتر پریسا بهمنی اعالم شد:

تصادف، نامعلوم، مصرف روانگردان و باز هم تصادف

گزارش

بنا به درخواست آمریکا و آلبانی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد قرار است در روز چهارشنبه ۱۱ آبان )۲ نوامبر( موضوع 
اعتراضات مردمی در ایران را در یک نشســت »غیررســمی« 

بررسی کند.
بر اســاس گزارش رویترز، هدف واشنگتن از برگزاری این 
جلسه، بررسی راه های عملی برای شــروع »تحقیقات قابل 
اعتماد و مســتقل« درباره نقض حقوق بشــر در ایران است.
به گزارش رویتــرز، آمریکا و آلبانی روز چهارشــنبه پیش رو 
جلسه ای غیررسمی در شورای امنیت ســازمان ملل برگزار 

خواهند کرد و مساله ایران در این جلسه مطرح خواهد شد.در 
یادداشتی که برنامه جلسه شورای امنیت در آن تشریح شده 
و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده ادعا شده است:  »این 
نشست ســرکوب جاری زنان و دختران و اعضای اقلیت های 
قومی و مذهبی در ایران را زیر ذره بین می گذارد. این جلســه 
فرصت ها برای تشویق به انجام تحقیقات قابل اعتماد و مستقل 
درباره نقض حقوق بشر توسط دولت ایران را شناسایی خواهد 
کرد.« اعضای سازمان ملل و گروه های حقوق بشر هم می توانند 

در این جلسه شرکت کنند.

آمریکا به دنبال اهداف سیاسی 
حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی است

نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تالش 
آمریکا برای برگزاری نشست غیررســمی شورای امنیت این 
سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران تاکید کرد، با توجه به 
ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق 
بشر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد 

حسن نیت می دانیم.

به گزارش ایلنا، نمایندگی کشــورمان خاطرنشان ساخت،: 
براساس گزارش جامعه اطالعاتی ایران، آمریکا متهم ردیف اول 
اغتشاشات اســت. نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: 
ایاالت متحده و متحدانش به طور مداوم از چنین بستری )سازمان 
ملل( برای پیشبرد برنامه سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین 

بین المللی و منشور ملل متحد، سوء استفاده کرده اند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل واکنش نشان داد؛

آمریکا اعتراضات اخیر ایران را به شورای امنیت می برد

خبر


