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گـــزارش
رییس قوه قضاییه: 

تهدیدامنیتمردمراتحملنمیکنیم
ایران فقط تهران و شمال نیست

 شايد تخريب ساخت وســازهای غيرمجاز در حاشيه 
دريای خزر و معدودی در جنوب كشــور و بخصوص 
شــمال پايتخت بتواند برای بلندمدت از همه جهات 
مثمر ثمر باشــد اما بااهميت تــر از آن حفظ محيط 
 زيست و رعايت بهداشت جامعه است كه براثر ايجاد 
ويالها و شــهرك های تفريحی، آرامــش به مخاطره 

افتاده است. 
اقدام دولت سيزدهم و رفع اين تنگنای چندمنظوره 
به  ظاهر پسنديده است اما آيا نهادی چون كميسيون 
تشــخيص و تفحــص مجلس مســئوليت نــدارد تا 
پرونده های گذشته را بازخوانی و امضاهای طاليی را 
در اينگونه موارد به  پای ميز محاكمه بکشــاند؟ آنچه 
تخريب شد يا در دســت حذف است به دليل تجاوز 
به حريم هــا بوده تا آحاد جامعــه بتوانند به  گونه ای 
از مواهــب طبيعی بهره مند شــوند امــا تکليف آن 
بخش هايــی كه مجوزهــای الزم را برای احداث ويال 
دريافت داشــته اند در حالی  كه مخرب محيط  زيست 

می باشند چيست؟ 
غــالم عباس تركی معاون حقوق عامه و پيشــگيری 
از وقــوع جرم دادســتانی كل كشــور اينگونه گفته: 
»مصوباتی در مراجع باالدســتی شورای عالی حفظ 
حقــوق بيت المال وجود دارد كه بر اســاس آن بايد 
به طور كامل از تصرف نسبت به بستر حريم رودخانه 
كرج جلوگيری شــود.« اما ســاختمان ها و ويالهای 
الكچری كه در حريم اين رود يا لواسان و ساير نقاط 
ييالقی كشــور ساخته شــده تا هر چند مدت يکبار 
چون غيرقانونی به بعضی خرده گيری ها تخريب شوند 
كه البته عموميت ندارد و بستگی به چوب قرعه پيدا 
می كنــد كه كجا فرود آيد اگرچــه اينگونه احداث ها 
مخاطرات فراوانی برای محيط زيست از هر نظر دارند 
امــا مهمترين آن ها آلوده شــدن آب هــای جاری از 
پســماند آن ها است كه قطعاً اين نهرها يا رودخانه ها 
به  سوی شهرهايی می روند تا صرف آشاميدن گردند. 
آنچه اين روزها زنگ تفريح دولت شــده است سامان 
دادن به حاشــيه آب های روان در اطراف پايتخت و 
حذف اينگونه اماكن اســت كه در ادامه به ســواحل 
دريای خزر و آب های جنوبی نيز تا حدودی كشــيده 
و تعارف از اين محدوده خارج نشده درحالی كه ديگر 
نقاط كشــور از جمله اســتان اصفهان نيز با معضل 
احداث ويالها در حواشــی رودخانه زاينده رود مواجه 
هســتند كه اكثرا فاضالب و ديگر پساب های خود را 
به آن می ريزند. ارديبهشت  ماه همين امسال فرماندار 
چادگان نشت فاضالب اين شهر را به سمت زاينده رود 
تأييد كرد و گفت: » يکی از مســائل و مشکالتی كه 
از ديربــاز تاكنون مردم چادگان با آن مواجه بوده اند، 
عدم وجود سيســتم تصفيه فاضالب شهری است كه 
مشــکالت عديده ای برای مردم اين شهر ايجاد كرد 
است. پروژه فاضالب در اين شهر و روستا های اطراف 
آن از ســال 89 آغاز شــده، اما هنــوز از تکميل آن 
خبری نيست كه به دليل سنگ بستر سفتی كه شهر 
چادگان و روســتا های اطراف درياچه سد زاينده رود 
واقع شده، فاضالب را از چاه های جذبی سرريز كرده 
و از طريق آبراه ها به سمت درياچه حركت می كند« 
و از ســوی ديگر همين چند روز پيش مدير شــبکه 
فاضالب شــهر باغ بهادران گفته اســت: »تأسيسات 
شبکه فاضالب شــهر باغ بهادران هنوز تکميل نشده 
است. در سفر استانی رئيس جمهور، تأمين اعتبارات 
اين طرح در قالب اعتبارات ســفر تصويب شده است 
كه اگر مشکلی در تأمين اعتبار پيش نيايد مردم اين 
شــهرها می توانند از شبکه تصفيه خانه شهر اصفهان، 
آِب شرب خود را دريافت كنند كه تکميل اين طرح به 
70 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. طرح احداث شبکه 
فاضالب نه تنها در شــهر باغ بهــادران، بلکه بايد در 
شهرهای مجاور رودخانه زاينده رود نيز عملياتی شود 
كه تکميل اين شــبکه نياز به اعتباِر 2500 ميليارد 
تومانی دارد. دفع فاضالب های خانگی از طريق تانکر 
بايد انجام شود.« باغ بهادران يکی از شهرهای منطقه 
لنجانات اصفهان اســت كه به دليــل قرار گرفتن در 
حاشيه زاينده رود، حاشيه آن طی چند دهه اخير به 
ويالهای متعدد تبديل شده تا خطر انتقال فاضالب و 
پساب ها را به آن دوچندان كند. معاون حقوق عامه و 
پيشگيری از وقوع جرم دادستانی كل كشور پيرامون 
احــداث اينگونه ويالها و ســاختمان های غيرقانونی 
كه درنهايت بايد شــاهد تخريب آن ها پس از تکميل 
باشيم معتقد است »متاسفانه در اين بخش دستگاه ها 
تکليــف قانونی خــود را به موقع انجــام نمی دهند.« 
تغييــر كاربری اراضــی زراعی و باغ ها و تشــخيص 
موارد ضروری تغيير كاربری در هر اســتان به عهده 
كميسيون متشکل از رئيس سازمان جهاد كشاورزی، 
مدير امور اراضی، رئيس سازمان مسکن و شهرسازی، 
مديركل حفاظت از محيط زيســت و يك نفر نماينده 
اســتاندار است كه رياســت اين كميسيون بر عهده 
ســازمان جهاد كشــاورزی می باشــد. معاون حقوق 
عامه و پيشــگيری از وقوع جرم دادستانی كل كشور 
توضيح می دهند كه »جهاد كشــاورزی برای تخريب 
اين ساختمان ها حتی نيازی به دستور قضايی و حکم 
قضايی نيز ندارد و می تواند بالفاصله با گذاشتن اولين 
آجر نســبت به تخريب آن اقدام كند،  اما متأســفانه 
جهاد كشــاورزی اين تکليــف قانونی خود را به موقع 
انجام نمی دهد. عالوه بر انگيزه های سودجويانه مرت 
عالوه بر انگيزه های ســودجويانه مرتکبان، بخشی از 
اين امر به علت نداشتن انگيزه كافی اهمال و سستی 
در انجام وظيفه اســت و بخش ديگری از آن به علت 
كمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به 
علت عدم هوشمند سازی و بهره گيری از فناوری های 
نوين توسط جهاد كشاورزی است« كه همين قسمت 
از اشــراف فناوری در سطح كشور می تواند همه امور 
را پيرامون تخلف های دانســته و يا نادانسته يکپارچه 
كند تا در زمان اقدام اساســی، ايــران فقط تهران و 

شمال كشور نباشد!

بی توجهی تا کی؟!

بـا فحاشـی،  اعتـراض  اگـر  قـوه قضاييـه گفـت:  رييـس 
آتـش زدن امـوال مـردم، ايجـاد ناامنـی و كشـتار مـردم 
همـراه شـد، ديگـر اعتراض نيسـت و بـا چنيـن رفتارهای 

هنجارشـکنانه ای برخـورد جـدی خواهـد شـد.
بـه گـزارش مركـز رسـانه قـوه قضاييـه ، حجت االسـالم 
سـخنانی  طـی  ديـروز  اژه ای  محسـنی  والمسـلمين 
پيشـاپيش  قضاييـه،  قـوه  عالـی  شـورای  نشسـت  در 
شـهادت حضـرت امـام حسـن عسـکری و آغـاز امامـت 
گفـت  تبريـك  و  تسـليت  را  ولی عصر)عـج(  حضـرت 
ضمـن گراميداشـت هفتـه نيـروی انتظامـی، اظهـار كـرد: 
فراجـا بـا مجموعـه ای از نيروهـای جـان بركـف در زمـره 
بيشـترين  شـبانه روز  طـول  در  كـه  اسـت  دسـتگاه هايی 
ارتبـاط را با مـردم دارد و بيشـترين مأموريت های فراجا از 
مرزهـا تا عمق كشـور، مأموريت هايی هسـتند كـه مرتبط 
بـا اقشـار مختلـف جامعـه و در معـرض ديـد مردم اسـت.
رئيـس دسـتگاه قضـا بـا تصريـح بـر اينکـه مـردم ايـران 
فراجـا  نيروهـای  مجاهدت هـای  قـدردان  نيـز  اسـالمی 
هسـتند، گفـت: بديهی اسـت فراجـا بايد كمـاكان بر نقاط 
قـوت خـود بيفزايـد و چنانچـه كمبودهـا و كاسـتی هايی 

نيـز دارد در جهـت رفـع آنهـا اقـدام كنـد.
رئيـس قـوه قضاييه در ادامه با تبريك و تسـليت شـهادت 
تعـدادی از نيروهـای حافـظ امنيـت مـردم در بخش هـای 
مختلـف نظامـی، انتظامـی، امنيتـی و نيروهـای بسـيجی 
طـی اغتشاشـات اخيـر در مقابلـه بـا عناصـر تروريسـت، 
تجزيه طلـب، آشـوبگر و عوامـل بيگانـه اظهـار كـرد: ايـن 
قـول را می دهيـم كـه تمام سـعی خـود را بـه كار خواهيم 
بسـت تـا بـه پرونده هـای قاتليـن، ضاربيـن و مسـببين 
شـهادت و مجروحيـت نيروهای نظامـی، انتظامی، امنيتی 
و بسـيجی اغتشاشـات اخيـر هـر چـه زودتـر رسـيدگی 
كنيـم و آنهـا را متناسـب بـا قانـون و شـرع بـه سـزای 

برسـانيم.  اعمال شـان 
محسـنی اژه ای در ادامـه نشسـت ضمـن تبيين و تشـريح 
جهـات مختلـف يك كنـش اعتراضی، »اعتـراض« را امری 
پذيرفتنـی دانسـت كـه در اصولـی از قانـون اساسـی نيـز 
بـدان تصريـح شـده اسـت و بر هميـن مبنا گفـت: ممکن 
اسـت برخـی بـا يـك فعـل يـا تصميـم مخالـف باشـند، 
اِعمـال مخالفـت از جانـب آنها امری پذيرفتنی اسـت و در 
نظامـات مدنـی نيز به اين امر صحه گذاشـته شـده اسـت؛ 
در اسـالم نيـز تضـارب آراء و افکار برای پـرورش و افزايش 

اسـتعدادها و دانـش، مورد پذيرش اسـت.

رئيـس قـوه قضاييـه در ادامـه بـا تفکيـك مقولـه اعتراض 
از آشـوب  افکنـی و اغتشـاش  آفرينـی گفـت: چنانچه يك 
اعتـراض بـه آشـوب، اغتشـاش، غـارت امـوال عمومـی و 
مردمـی، آتـش زدن ، تخريـب، فحاشـی و كشت وكشـتار 
و  عاقلـه ای  قـوه  هيـچ  كـه  اسـت  بديهـی  تبديـل شـد، 
هيـچ نظامـی در دنيـا، آن را تحمـل نمی كنـد؛ جمهـوری 
اسـالمی ايـران نيـز تهديد و تحديـد امنيت مـردم و ايجاد 
خـوف و هـراس در آنهـا، ترور كردن و همدسـتی با اجانب 
را تحمـل نمی كنـد و بـا اين قبيل مسـائل برخـورد جدی 

كرد.  خواهـد 
رئيـس دسـتگاه قضا با اشـاره به خطای محاسـباتی مجدد 
دشـمن در قبـال قضايـای اخير، بيان داشـت: دشـمن اين 
بـار نيـز همچـون دفعـات قبلـی بـا آدرس غلط هايـی كـه 
دريافـت كـرد دچار توهم گشـت و بر آن شـد تا بـا فراهم 
كـردن تمهيـدات و مقدماتـی، امنيـت و آرامـش مـردم ما 
را مخـدوش كنـد؛ برخـی افـراد نيـز بـه اشـتباه همراهـی 
كردنـد؛ از سـويی ديگـر برخـی عناصـر مـزدور و منافـق 
داشـتند؛  همراهـی  هـم  بودنـد  نقاب هـا  پشـت  در  كـه 
علی ايحـال دشـمن بدانـد كـه ايـن بـار هـم در برداشـتی 

كـه از مـردم و نظـام مـا داشـته اشـتباه كـرده و مـردم ما 
همچنـان پشـتيبان نظـام و انقالب و دين شـان هسـتند و 
نهادهـا و دسـتگاه های مسـئول از جملـه قـوه قضاييـه و 
بخش هـای امنيتـی و انتظامـی نيـز بـا اين جريانـات اخير 
برخـوردی مناسـب و درخـور خواهنـد داشـت و بـار ديگر 

دشـمن رسـوا می شـود.   
وی بـا بيـان اينکه از دشـمن توقع و انتظاری جز دشـمنی 
و توطئه چينـی بـرای تهديـد امنيـت مردم ما نمـی رود، به 
آن دسـته از افـرادی در داخـل كه بخواهند بـا فعل و قول 
و از طريـق صفحـات مجـازی خود بـر تحريـکات بيفزايند 
گوشـزد كـرد كـه بـا آشـکار شـدن صحنـه و عيان شـدن 
توطئـه آمريـکا و صهيونيسـت ها برای تهديـد امنيت مردم 

ايـران، ديگـر هيچ عـذری از آنها پذيرفته نيسـت.
اژه ای در هميـن راسـتا گفـت: امـروز ديگـر آشـکار شـده 
كـه شـيطان بـزرگ و صهيونيسـت ها چگونـه صحنـه را 
هدايـت می كننـد و بـه تروريسـت ها بـرای تهديـد امنيت 
مـردم ايـران آمـوزش و تجهيـزات می دهنـد و آنهـا را بـه 
داخـل كشـور می فرسـتند؛ لذا ديگـر هيچ عـذر و بهانه ای 
باقـی نمی مانـد وچنانچـه كسـی بخواهـد بـا فعـل و قـول 

و  بيفزايـد  تحريـکات  بـر  خـود  مجـازی  فعاليت هـای  و 
اقداماتـی بـر ضدامنيت مردم داشـته باشـد، بايد پاسـخگو 
باشـد و بـا چنيـن فـردی برخـورد قانونی به عمـل خواهد 

. مد آ
رئيـس قـوه قضاييـه ضمـن تبييـن و تشـريح اهـداف و 
توطئه هـای دشـمنان بـرای ضربـه زدن بـه كشـور، تاكيد 
كـرد: همـه بايـد مواظب باشـيم تـا كوچکترين خدشـه ای 

بـر وحـدت و يکپارچگـی كشـور و مـردم وارد نشـود.
از  امـروز  نشسـت  ادامـه  در  همچنيـن  اژه ای  محسـنی 
و  داديـاران  دادسـتان ها،  از  اعـم  دادسـراها  مسـئوالن 
بازپرس هـا در نقـاط مختلـف كشـور كـه طـی روزهـای 
اخيـر بـا تـالش مضاعـف و بعضـاً شـبانه روزی بـه امـور و 
پرونـده ها رسـيدگی كردنـد، به معاونت مالی و پشـتيبانی 
قـوه قضاييـه دسـتور داد تا مسـاعدت های بيشـتری را به 

بخـش دادسـراها داشـته باشـد.
رئيس دسـتگاه قضا با اشـاره به ابالغ بخشـنامه دادسـتان 
كل كشـور دربـاره نحـوه رسـيدگی بـه پرونـده  متهمـان 
اغتشاشـات اخيـر، گفـت: پرونـده افـراد دستگيرشـده در 
اغتشاشـات اخيـر بويـژه آن دسـته از افرادی كـه مبادرت 
بـه آتـش زدن امـوال عمومی و مردمی كردنـد و در قتل و 
مجـروح كـردن افـراد مباشـرت و معاونت داشـتند، هرچه 
زودتـر در دادسـراها تکميـل گـردد و بـه دادگاه ارسـال 
شـود؛ مقامـات قضايـی در محاكـم و دادگاه هـای ذيربـط 
نيـز به محض وصـول پرونده دستگيرشـدگان اغتشاشـات 
اخيـر، سـريعاً در راسـتای رسـيدگی بـه آنها اقـدام كنند.

وی همچنيـن بـر اعمـال نهايت دقت و سـرعت در تکميل 
پرونده هـای ناظـر بـر افـراد جان باختـه اغتشاشـات اخيـر 
بـه صـورت موردی و همچنين شناسـايی قاتليـن، ضاربين 

و مسـببين جان باختـن آنهـا نيز تاكيـد كرد.     
قضائيـه،  قـوه  عالـی  شـورای  جلسـه  دوم  بخـش  در 
معـاون  بـه  اژه ای  محسـنی  والمسـلمين  حجت االسـالم 
حقوقـی دسـتگاه قضـا دسـتور داد كه رونـد تصويب طرح 
»اصـالح قانـون مجـازات اخاللگـران در نظـام اقتصـادی 
كشـور« را از مجلـس شـورای اسـالمی پيگيـری كنـد.

رئيـس قـوه قضائيـه تصريـح كـرد: معاونـت حقوقـی قـوه 
قضائيـه بايـد رونـد تصويب طـرح »اصالح قانـون مجازات 
اخاللگـران در نظـام اقتصادی كشـور« كه مدت هاسـت در 
مجلـس اعـالم وصـول شـده را به صـورت جـدی پيگيری 
نامه نگاری هـای  و  مکاتبـات  بـه  رابطـه  ايـن  در  و  كنـد 

مرسـوم اكتفـا نکند.

وزير آموزش و پرورش با اشــاره به مشکالت سرويس مدارس گفت: پيمانکاران 
تمکين نکردند، امروز هم جلسه ای داشتيم. شهر تهران اين گونه است. تاكسيرانی 
4000 تاكســی را در اختيار قرار داده اســت تا اين مشــکل سرويس رفع شود. 

نرخ گذاری سرويس مدارس را شورای شهر انجام می دهد و به ما ابالغ می شود.
يوسف نوری در حاشــيه يك گردهمايی در اردوگاه باهنر و در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر جزئيات و زمان برگــزاری آزمونی برای معلمان 
مهرآفرين اظهار كرد: نماينده سازمان امور اداری و استخدامی امروز بازديدی از 
وزارتخانه جهت ســنجش آمادگی زيرساخت های برگزاری آزمون داشت كه اگر 

زيرساخت ها تاييد شوند، قرار است آزمون 22 مهرماه برگزار شود.
وی افزود: البته ممکن است كه با ديرتر پاسخ دادن اين سازمان، انجام آزمون به 
پايان مهرماه موكول شود. البته ما نظرمان اين است هر زمان مجوز صادر كنند، 
انجام شــود. وزير آموزش و پرورش درباره زمان واريز فوق العاده رتبه بندی برای 
معلمــان مهر آفرين نيز گفت: برای پرداخت فوق العــاده رتبه بندی مهرآفرينان، 
بخشــی از مبلغ به خزانه رفته است و امروز صبح پيگير اين موضوع شدم كه ان 

شاءاهلل پرداخت شود.

 ۲۰ درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان به خزانه ارسال شد 
نوری درباره پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشســتگان فرهنگی نيز عنوان كرد: 
امروز پيگير اين موضوع نيز شدم. روز گذشته در هيئت دولت اين موضوع را مطرح 
كردم كه پاداش ها يك دفعه برای اين افراد واريز شــود و در پاســخ عنوان شد كه 

20 درصد مبلغ به خزانه فرستاده شده و بخشی ديگر را هم می خواهند بفرستند. 
وی در ادامه پيرامون توزيع كتب درســی دانش آموزان گفت: هر دانش آموزی كه 
كتاب به دستش نرســيده، بايد رسيدگی شود. هر دانش آموزی كه كتاب ندارد، 
اعالم كند تا كتاب برايش ارســال شود. البته تعدادی از دانش آموزان در سامانه 
ثبت نام نکرده اند و احتمال دارد كه بخواهند از كتاب های ســال گذشــته ساير 
دانش آموزان اســتفاده كنند يا هنوز انتخاب رشــته نکرده باشند. با ثبت نام در 
ســامانه، كتاب به مدرسه ارسال می شــود. وزير آموزش و پرورش درباره كمبود 
معلم در آغاز ســال تحصيلی نيز اظهار كرد: هر مدرســه ای كه معلم ندارد، بايد 

سريع معلم تخصيص داده شود و مشکلی در اين زمينه نداريم.
نوری با اشــاره به نيروهای خريد خدمات نيز گفــت: باتوجه به اينکه در برخی 
اســتان ها تبديل وضعيت مشــموالن قانون تعيين تکليف و ايثارگران انجام شد، 
تعداد نيروهای خريد خدمات در برخی استان ها مانند لرستان، مازاد شد. نيروی 

خريد خدمات در مواقع نياز به كارگرفته می شود.
وی درباره پذيرفته شــدگان آزمون نهضت سوادآموزی در سال گذشته كه دوره 

هم گذرانده اند اما هنوز به كار گرفته نشده اند اظهار كرد: هركدام جزو مشموالن 
قانــون تعيين تکليف باشــند از اول مهر بايد ســركالس حاضر شــوند. تعيين 
تکليف شدگان اين قانون از اول مهر بايد سركالس باشند؛ مگر در جايی كه مازاد 
باشــد. افراد مازاد هم اگر در نقاط و استان هايی دارای كمبود، حاضر شوند، در 

خدمت آنها هستيم.

نرخ گذاری سرویس مدارس با شورای شهر است
وزير آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشــی درباره مشکالت سرويس مدارس 
عنوان كرد: پيمانکاران تمکين نکردند، ديروز هم جلســه ای داشتيم. شهر تهران 
اين گونه اســت. طبق گزارش مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، تاكسيرانی 
4000 تاكســی را در اختيار قرار داده اســت كه اين مشکل سرويس رفع شود. 
نرخ گذاری ســرويس مدارس را شورای شهر انجام می دهد و به ما ابالغ می شود. 
سرويس را هم گردن مدرسه می اندازند، مدرسه بايد كار تعليم و تربيت را انجام 
دهد و ســرويس يکی از دغدغه های ما شده است. در شهرداری تهران، همکاری 
ها خوب بوده اســت و انتظــار داريم پيمانکاران هم آنچه كه منصفانه اســت از 

مردم بگيرند. 
نوری درباره اســتخدام ســرايداران مدرسه گفت: بحث كمبود ســرايدار را در 
جلســه ای با معاون اول رئيس جمهور مطرح كرديم و قرار شــد در اولويت قرار 
بدهيم و تعدادی ســرايدار جذب كنيم. اگر امسال 10 هزار نفر جذب شود، عدد 

مناسبی است.

اعالم زمان برگزاری آزمون معلمان مهرآفرین

 پرداخت ۲۰ درصد از پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان

 شب دوشنبه در تهران 
چه خبر بود؟ 

گردش شبانه در تهران اين مقوله را در ذهن جای داد كه 
رسانه های دشمن به دنبال القای ناامنی، ناآرامی، اغتشاش 
و آشوب در كشور هستند؛ حال آنکه حضور ميدانی حاكی 

از آرامش و زندگی عادی شهروندان است.
به گزارش مهــر، هم زمان با فوت مرحومه مهســا امينی، 
فراخوان های متعددی در اعتــراض به نحوه اجرای قانون 
توسط پليس امنيت اخالقی شــکل گرفت؛ اما رفته رفته 
اين تجمعات اعتراضی، بدل به خشونت خيابانی، اغتشاش، 
ايجاد آشوب، تخريب و تحريق شد و بر همين اساس، مردم 
هوشيار و با بصيرت به سرعت صف خود را از اغتشاشگران 

و آشوب طلبان جدا ساختند.
در همين راســتا، دستگاه های امنيتی و انتظامی به واسطه 
وظيفه ذاتی خود وارد عمل شدند و اقدامات الزم برای حفظ 
امنيت شهروندان در جامعه آغاز شد؛ اما به موازات اقدامات 
دستگاه های امنيتی و انتظامی، دشمن نيز بيکار ننشست و 
با تکنيك های »بزرگ نمايی« و »برجسته سازی« به دنبال 
القا اين گزاره اســت كه آشوب و اغتشاش در همه شهرها 
فراگير شــده و به همين منظور از كليدواژه هايی هم چون 
»تصرف خيابان«، »فرار نيروهای امنيتی«، »ســنگربندی 

خيابان«، »فضای امنيتی« و... استفاده می كنند.
تهــران، به عنوان پايتخت كشــور همواره در آشــوب ها و 
اغتشاشــات يکی از نقاط مورد توجه دشــمنان و در رأس 

آن ها رسانه های معاند بوده است؛ به طوری كه در چند شب 
اخير شبی نبوده كه ادعای فراگيری آشوب و اغتشاش در 
اين شــهر را مطرح نکنند؛ اما حضور در كف خيابان و در 
نقاط كليدی ايجاد اغتشاشات و آشوب ها معنای ديگری را 

به ذهن تداعی می كند.
به همين منظور، برای اينکه از واقعيت ماجرا باخبر شويم، 
شــب دوشنبه از غروب تا بامداد خيابان های اصلی شهر را 
بررســی قرار داديم و با ادعاهای طرح شــده در رسانه های 
فارســی زبان خارج نشــين مقايســه كرديــم. مطلبی كه 
می خوانيد، خالصه ای از حضور در نقاط كليدی اغتشاشات 

و آشوب ها در شهر تهران است.

ایستگاه اول، چهارراه ولیعصر )عج(
ساعت هشت شب از چهارراه وليعصر )عج( آغاز به حركت 
كرديم؛ علی رغم شب های گذشته نه تنها خبری از آشوب 
و اغتشاش نبود، بلکه حتی نيروهای امنيتی و انتظامی نيز 
حضور نداشــتند و تردد شــهروندان به نحو عادی در حال 
انجام بود. با گذر از چهارراه فلســطين به ســمت دانشگاه 
تهران و خيابان های اطراف هم چون 16 آذر حركت كرديم؛ 
اما خبری از آشــوب، درگيری و اغتشاش نبود و در اينجا 
نيز هم چــون چهارراه وليعصر خبــری از حضور نيروهای 

امنيتی و انتظامی نبود.

 تردد عادی شهروندان 
و عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی

پس از حضور در كنار ســردر دانشــگاه تهران، به ســمت 

ميــدان انقالب حركت كرديم؛ پيش از رســيدن به محل 
مورد نظر تصور درگيری و اغتشــاش در ميدان انقالب را 
داشــتيم اما با حضور در ميدان مشــخص شد كه نه تنها 
خبری از درگيری و آشــوب نيســت، بلکه حتی نيروهای 
انتظامی و امنيتی نيز حضور ندارند و تردد به شــهروندان 

به نحو عادی در جريان بود.

پیاده روی شبانگاهی چند جوان در بلوار کشاورز
در ادامه و با گذر از خيابان كارگر، به ســمت بلوار كشاورز 
حركــت كرديم؛ چرا كه بر اســاس ادعاهای رســانه های 
فارسی زبان خارج نشين، بلوار كشاورز در چند روز گذشته 
كانون اغتشاشات و آشوب ها بوده است؛ اما در كمال تعجب 
به هنگام رسيدن به بلوار كشاورز به رغم ادعاهای طرح شده 
هيچ گونه خبری از آشــوب و درگيــری نبود و صرفاً چند 

جوان مشغول پياده روی در فضای سبز وسط بلوار بودند.
در ادامه مســير، به ســمت ميدان وليعصر )عج( حركت 
كرديــم؛ جايی كه حضور نيروهــای امنيتی و انتظامی در 
شــب های قبل در آن چشــم گير بود. بررسی های ميدانی 
در جای جای ميدان وليعصر )عج( حکايت از اوضاع كاماًل 

عادی و تردد شهروندان در اين ميدان را داشت.
عقربه ها ســاعت 11 شــب را نشــان می داد كه به سمت 
خيابان حافظ حركت كرديم تا پس از آن به سمت خيابان 
جمهوری كــه بنابر ادعاهای رســانه های معانــد يکی از 

كانون های درگيری و اغتشاش بود، برويم.
حضور ميدانی در خيابان جمهوری حکايت از تردد عادی 
خودروها و شــهروندان داشت و خبری از حضور نيروهای 

امنيتــی و انتظامی يا به ادبيات رســانه های فارســی زبان 
خارج نشين خبری از »فضای امنيتی« نبود.

واقعیت ماجرای تصرف خیابان جمهوری
پــس از آن، به ســمت ميدان فردوســی حركت كرديم و 
در حالی كه تــردد به نحو عادی در جريــان بود، به دفتر 
خبرگزاری بازگشــتيم. در حالی كه مشــغول جمع آوری 
وســايل برای رفتن به خانه بودم، خبری روی گوشــی در 
كانال وابســته به يکی از گروه های ضدانقالب ارسال شد. 

»خيابان جمهوری به تصرف معترضان درآمد«.
بالفاصلــه بار ديگر به ســمت خيابــان جمهوری حركت 
كردم و هفــت دقيقه بعد در محل حاضر شــدم اما هيچ 
خبری از آشــوب و درگيری نبود و تردد عادی شهروندان 
 جريــان داشــت و تنها يــك رفتگــر مشــغول جاروی 

خيابان بود.
گردش شــبانه در تهران اين مقولــه را در ذهن جای داد 
كه دشمنان و به ويژه رسانه های آن ها به دنبال القا ناامنی، 
ناآرامی، اغتشــاش و آشوب در كشــور هستند و به راحتی 
بــا طرح ادعاهای كذب ا ين موضــوع را به ذهن مخاطب 
تزريق می كنند؛ حال آنکه حضور ميدانی در شهر حکايت 

از آرامش و زندگی عادی شهروندان دارد.
تنها نقطه ای كه در پايتخت مورد تجمع واقع شد، دانشگاه 
شــريف بود كه اين تجمع از حدود ســاعت 17 شــروع و 
در ســاعات پايانی شب با حضور وزير علوم به پايان رسيد 
 و بســياری از دانشــجوها به خوابگاه ها رفتند و جمعيت 

متفرق شد.

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد


