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آرایش سه گانه »هسته های خشونت«
 مردان تنومند جای زنان جوان را گرفتند

بررسی رفتار میدانی آشوبگران در چندین شهر حکایت از آن دارد که مدل رفتاری این افراد در اعتراضات 
اخیر نس��بت به حوادث قبلی تغییرات عمده ای داش��ته است و »هس��ته های خشونت« آرایش سه الیه 
گرفتند. بررسی های یک نهاد امنیتی نشان می دهد در اغتشاشات اخیر، افراد آموزش دیده در گروه های 
5 تا 7 نفره س��ازماندهی ش��ده اند و بر خالف اغتشاشات سال 96 که زنان هدایت این گروهها را بر عهده 
داشتند، این بار مردانی که اکثرا قوای جسمانی باالیی دارند در این »هسته های خشونت« نقش آفرینی 
می کنند. موارد کش��ف ش��ده از این افراد نشان می دهد »هسته خشونت« در الیه اول به نارنجک دست 
س��از، ژل های آتش زا، ابزار شکس��تن قفل و س��الح س��رد مجهز هستند که توس��ط یک یا چند موتور 

سوارمسلح با سالح گرم درالیه دوم پشتیبانی می شوند.
همچنین در الیه سوم زنان جوانی وظیفه تهییج مردم حاضر در میدان به ویژه جوانان را بر عهده دارند 

که با هدف تحریک عواطف، آنها را برای پیوستن به اقدامات خرابکارانه تشویق می کنند.
یکی از نکات قابل توجه، س��رعت بس��یار باالی گروه های تخریبی است که در کوتاهترین زمان ممکن با 
استفاده از ابزارهای همراه خود در محل مورد نظر وارد شده، اقدام به تخریب و آتش زدن کرده و پس از 

آن به طرز ماهرانه ای خود را از بدنه معترضان و عابران جدا کرده و محل را ترک می کنند.
براس��اس اعالم نهادهای امنیتی، افراد »هس��ته خش��ونت« از لباس ها و نش��انه های مشخصی استفاده 

می کنند تا یکدیگر را در زمان ماموریت راحت تر بشناسند.  فارس

دبیرکل جامعه انجمن اسالمی:
اغتشاشگران به بازار امید نداشته باشند

کریمی اصفهانی گفت: وضعیت بازار بزرگ تهران عادی است و همه مغازه ها باز هستند.
دبیرکل جامعه انجمن اسالمی بازار اظهار کرد: وضعیت بازار بزرگ تهران عادی است و همه مغازه ها باز هستند. 
احمد کریمی اصفهانی افزود: بازار با تجربه ای که دارد دشمن را می شناسد و می داند هر نوع تحرکی که دشمن 
انجام می دهد علیه نظام و مردم است. وی گفت: اغتشاشگران بدانند جایی در بازار ندارند و امید خود را از بازار 
قطع کنند، بازار جایی نیست که امید بیگانگان باشد. کریمی اصفهانی ادامه داد: ضرورت فعالیت بازار امنیت است 
اگر امنیت برقرار شود هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. پس از افزایش قیمت بنزین، روز گذشته اغتشاشگران با 
حضور در بازار تهران، سعی در برهم زدن نظم بازار و همچنین وادار کردن کسبه به بستن مغازه ها داشتند که با 

هوشیاری کسبه و حضور نیروی انتظامی نقشه آنها با شکست مواجه شد و موفق به این کار نشدند. میزان
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دبیرکل جامعه انجمن اسالمی:
اغتشاشگران به بازار امید نداشته 

باشند
1

ریش��ه اعتراضات مردم به تصمی��م دولت برای 
افزایش و س��همیه بندی بنزین چند وجه دارد 

که به یک وجه مهم آن می پردازیم.
مص��رف بنزین در ایران بس��یار باال اس��ت، این 
مص��رف زی��اد عواملی دارد که بس��یاری از آنها 
به مردم ارتباطی ندارد اما همیش��ه دولتمردان 
تصور ک��رده و می کنند افزای��ش قیمت حامل 
های انرژی به ویژه بنزین راهکار مناس��بی برای 

جلوگیری از مصرف بی رویه آن است.
ام��ا جدای از این راه دولت یا دولت ها ابتدا باید 
اقدامات دیگری را در دستور کار داشته باشند. 
معموال دولت ها و مس��ئولین از شرایط مناسب 
اقتص��ادی و وضعیت زندگی در رفاه برخوردارند 
و طبیعت��اً درک واقع��ی از ش��رایط یک زندگی 

عادی و پایین را ندارند.
س��رمایه گذاری بر سیستم حمل و نقل عمومی 
به ویژه در مترو و اتوبوسرانی اساسی ترن کاری 
اس��ت که دولت ها باید انج��ام دهند اما همواره 
ش��اهد بوده ایم که س��هم دولت در حمایت از 
گس��ترش حمل و نقل عمومی یا پرداخت نشده 

یا بسیار دیر به دست متولی آن رسیده است.
در بس��یاری از مواق��ع نیز به خاط��ر اختالفات 
سیاس��ی و جناحی که میان دولت و شهرداری 
ها به ویژه ش��هرداری تهران وجود دارد، دولت 
مس��تقر به وظیفه قانونی خود عمل نمی کند و 
سهم خود را در گس��ترش حمل و نقل عمومی 
نم��ی پردازد. پس از گس��ترش و تجهیز ناوگان 
حمل و نقل عمومی که شامل مترو، اتوبوسرانی 
و تاکس��ی می ش��ود، تولید خودروی اس��تاندار 

است.
هم��گان می دانند که خودروی تولید ش��ده در 
ایران اس��تانداردهای الزم را ب��ه ویژه در زمینه 
زیس��ت محیطی ندارد و این خودروها بیشترین 

مصرف را دارد.
عالوه بر نبود و کمبود خودرو اس��تاندارد و کم 
مصرف، کیفیت بنزین نیز مهم اس��ت. هر اندازه 
کیفیت خ��ودرو باالتر باش��د نیازمند با کیفیت 
بودن س��وخت نیز هس��ت. خودروهای گازسوز، 

برقی و هایبریدی نیز جای خود دارد.
اما این مس��ائل را بیان کردیم تا یادآوری برای 
مسئولین ش��ود که حل مشکالت نیازمند کار و 
ت��الش، فکر و ایده برای بهبود ش��رایط زندگی 
مردمی است که مسئولیتشان را بر عهده گرفته 
اند. اما بی اعتمادی مردم که با واکنش اعتراضی 

روبرو شده از سر چیست؟
روش��ن است که تفکر حاکم بر دولت در 6 سال 
گذشته بر روی مسئله مذاکره با آمریکا و برجام 

متمرکز بوده است.
برج��ام برای دولت تدبیر و امید یک دس��تاورد 
بزرگ تلقی می شود، آقای روحانی روی ثمرات 
توافق هس��ته ای حس��اب ویژه باز کرده بود به 
همین خاطر همه مس��ائل به ای��ن موضوع گره 
خ��ورده بود.البته هنوز هم برج��ام برای دولت 
روزنه امیدی اس��ت تا ش��اید اروپا بتواند اندکی 
از تعهدات خود را در قب��ال ایران انجام دهد تا 
رونقی اتفاق بیفتد. توافق هس��ته ای بر اس��اس 
آنچه که دولت به مردم وعده داده بود، باید همه 
مش��کالت کشور را حل می کرد. چنین تصوری 

در دولت وجود داشت.
اش��تباه راهبردی دولت در همین بود که چشم 
امید خود را به برج��ام دوخته بود، برجامی که 
از آن آین��ده روش��نی پیش بینی نمی ش��د، با 
وجود هش��دارها و انتقادات منتقدین سیاس��ت 
دول��ت در ماجرای مذاکره با آمریکا و برجام، اما 
دولت وابستگی شدیدی به توافق هسته ای پیدا 
ک��رده بود و حتی قرار بود در دور دوم ریاس��ت 
جمهوری، آقای روحانی تحریم های دیگری که 

علیه ایران وضع شده برچیند.
ب��از هم ی��ادآوری می کنیم که س��همیه بندی 
بنزی��ن و گران تر کردن آن در ش��رایط کنونی 
یک کار الزم و واجب بود چرا که هزینه بس��یار 
س��نگینی را به کش��ور تحمیل می کند، نقدها 
بیش��تر به روشی اس��ت که دولت برای اجرای 
تصمیم خ��ود در پیش گرفت. م��ردم برجام را 
نمون��ه درس عبرت��ی برای خود ق��رار داده اند، 
درس عبرت��ی ک��ه آنها در به وج��ود آمدن یک 
توافقی که خس��ارت محض است، نقش زیادی 

دارند.
م��ردم بی توجه به هش��دارهایی ک��ه مخالفان 
مذاکره با آمریکا و رس��یدن به یک توافق با این 
کش��ور س��ر دادند، به موافقان این روند اعتماد 
کردند، اعتمادی که از س��وی موافقان به آمریکا 
وجود داش��ت، ب��ه جامعه نیز تزریق ش��ده بود.
دولت زمانی که مس��تقر ش��د، کار خود را آغاز 

کار  کار برجام است!
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آرایش سه گانه »هسته های خشونت«

رئیس قوه قضائیه: 
مقدمه اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت اقناع افکار عمومی بود
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آگهى مزایده عمومى شماره 98/7 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

اول
بت 
نو

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

شماره ثبت   31856 - شناسه ملي   10320875603
به اطالع كليه اعضاي محترم كانون مي رس��اند جلس��ه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كانون س��اعت 10:00 صبح روز 

چهارشنبه مورخ 1398/09/27 در محل سالن اجتماعات بيمه مركزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی تهران ، 
خيابان آفریقا ، نبش بلوار ناهيد شرقی ، پالک 223 تشکيل می شود.

دستور جلسه : 1( استماع گزارش هيات مدیره  2( انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مدیره و بازرس
3( انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 4( سایر موارد

بدینوسيله از كليه اعضای محترم كانون دعوت می شود در جلسه مزبور شركت نمایند.
كس��انی كه تمایل به عضویت در هيات مدیره یا انتخاب ش��دن به عنوان بازرس را دارند مدارک خود ش��امل تقاضای كتبی ، یک 
قطعه عکس ، تصویر صفحه اول شناسنامه و كارت ملی را حداكثر تا تاریخ 1398/09/24به نشانی تهران خيابان آفریقا نبش بلوار 

ناهيد شرقی پالک 223 طبقه دوم كانون بازنشستگان بيمه مركزی جمهوری اسالمی ایران ارسال نمایند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ت اول

نوب
موسسه كانون صنفي بازنشستگان بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران

هيات مديره موسسه كانون صنفي بازنشستگان بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران

رئیس جمهور خود را   فدای مردم کرد
ربیعی در نشست خبری:


