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نخستین بازی تیم ملی هم عرصه اختالف نظرها شد

تندروها تیم ملی را رها کنند

در حاشیه شورای شهر تهران چه گذشت
دوری از افراط و تفریط در بلندمرتبه سازی

غیرحضوری شدن تمامی مدارس استان تهران به جز ۳ شهرستان

شرق: همان طور که می شد حدس زد، بازی های ایران در جام جهانی به موضوعی 
برای تفســیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی داخلی تبدیل شد. پیش تر که تیم ملی 
ایــران در گروهی با حضور انگلیس و ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت، خیلی ها این 
بازی هــا را در عرصه ای بزرگ تر و بین المللی با عینک سیاســی بررســی می کردند؛ 
همان طــور که یک تجربه از بــازی ایران و آمریکا در جام جهانــی ۱۹۹۸ و پیروزی 
ایــران برابر آمریکا در آن نشــان داد که بســیاری این پیروزی را چیــزی فراتر از یک 
دیدار فوتبال و در میدان رویدادهای سیاســی تفســیر می کنند؛ کما اینکه همین االن 
هم صحنه گل حمید اســتیلی به آمریکا روی دیوار ســفارت ســابق آمریکا نقش 
بســته و در بســیاری از مواقع به عنوان نمــادی از پیروزی ایران بــر آمریکا نمایش 

داده می شود.
 با این پیش زمینه مشــخص بود که پیروزی ایــران بر آمریکا یا انگلیس می تواند 
تفسیری بیشتر از یک موضوع ورزشی داشته باشد. اما آن زمان هنوز رویدادهای مهر 
و آبان ۱۴۰۱ رخ نداده بود. اعتراضاتی که حاال بیش از ۶۰ روز در شــهرهای مختلف 
ایران ادامه دارد و ابعاد مختلفی از زندگی ایرانی ها را تحت تأثیر قرار داده است. این 
اعتراض ها و اتفاق های رخ داده در پی آن، زندگی ایرانی ها را به دو بخش مهم قبل 

و بعد از این رویدادها تقسیم کرده است. 
یکــی از اتفاقــات رخ داده در نتیجه این رویدادها، موضع گیری دو بخشــی مردم 
ایــران در قبال تیم ملی کشورشــان اســت؛ تیمی که حاال در قطر ششــمین تجربه 
حضور در جام جهانی را تجربه می کند. این دودســتگی حتــی در میان بازیکنان و 
رویکردشــان به اتفاقات اخیر نیز دیده می شود. برخی می گویند به خاطر اتفاقات در 
ایران و برای همدردی با مردم نباید در چنین رویدادی حاضر شد. از این رو ستاره هایی 
ماننــد علی دایی، جواد نکونام و مهدی مهدوی کیا دعوت فیفا برای حضور در قطر 
را نپذیرفتنــد. بازیکنان تیم ملی هم در این میان در برابر ســؤال های بی پایانی قرار 
دارند که نمی خواهند یا نمی توانند به آن پاســخ بدهنــد. به هر روی، هر حرکتی از 
سوی فوتبالیست ها با دو واکنش متفاوت همراه می شود. برای نمونه شادی نکردن 
بازیکنان استقالل بعد از دریافت جام از سوی بخشی از مردم همراهی با خانواده های 

داغ دیده ایرانی در این روزها تلقی شده. 
این در حالی است که مسئوالن آن را تنها همدردی با خانواده های داغدار حادثه 

تروریســتی شــاهچراغ عنوان کردند. این تفســیرهای دوگانه با افزایش فاصله اش 
از همدیگــر، در حال انجام اســت. اوج این ماجر را می توان در بازی نخســت تیم 
ملــی ایران برابر انگلیس دید؛ جایی که گروهی قید هوادارای تیم ملی کشورشــان 
را زدنــد. حتی در ورزشــگاه محل مســابقات علیه تیم و بازیکنان شــعار دادند که 
واکنش ســرمربی تیــم ملی را هم بــه همراه داشــت. در مقابل امــا روایت های 
رســمی نمادهایی قاطع از همدلی در همراهی تیم ملی را نشــان می دهند. برای 
نمونه صداوســیما روز گذشته گزارشــی از پخش بازی تیم ملی در مساجد پخش 
کــرد. جایی کــه خانواده ها در کنار هــم بازی  تیم ملــی را تماشــا می کردند. این 
تصاویــر یاد و خاطر اتفاقات ۱۰ ســال اخیر ایران را زنده کــرد؛ جایی که حداقل در 
دو جــام جهانی قبلی تالش هایــی برای نمایش بازی تیم ملــی در اماکن عمومی 

شکل گرفته بود. 
در جام جهانی چهار ســال قبل کار به جایی رســید که بعد از یک بار لغو مجوز 
پخش بازی در ورزشــگاه آزادی، در نهایت با پادرمیانــی نمایندگان مجلس، مردم 
توانستند بازی ایران و اسپانیا را در ورزشگاه آزادی و به صورت خانوادگی ببینند. بعد 
از آن همه مخالفت سفت و سخت در برابر حضور ملی و همدالنه در کنار تیم ملی 
در یک دهه گذشــته، اما حاال یکباره اجازه پخش بازی ها در برخی اماکن صادر شد. 
اینکه اجازه داده نمی شد چهار سال پیش مردم در ورزشگاه فوتبال ببینند ولی حاال 
در مساجد می توانند بازی را ببینند، بدون شک پیامی را برای بخشی از جامعه ارسال 

می کند که با روایت رسمی از همدلی فاصله دارد. 
تقی آزاد ارمکی، جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه، درباره این رویداد می گوید: 
بــرای درک بهتــر ایــن ماجرا باید به این ســؤال پاســخ دهیم که آیا واقعــا از نظر 
انســجام ملــی دچار ضعف هســتیم؟ در مرحله بعــد باید بدانیم کــه اگر در این 
زمینه دچار مشــکل شــده  ایم، باید عوامل و نیروهای ایجادکننــده چنین وضعیتی 
را بررســی کنیــم و همچنین ببینیــم در چه جاهایــی این انســجام ملی خودش 
را نشــان می دهــد. بگذارید ابتدا به مســئله آخــر بپردازیم. اینکــه به هم ریختگی 
انســجام ملی کجاها خودش را بهتر نشــان می دهد؟ در حال حاضر به هم ریختگی 
انســجام ملی در ســطح مناســبات بین  فردی و بیــن گروهی در ایــران خودش را 

نشان می دهد. 

نورا حسینی: قرار بود دومین گزارش نظارتی کمیسیون برنامه و 
بودجه در حوزه حمل ونقل و ترافیک در صحن شورای شهر تهران 
ارائه شــود؛ حوزه پرچالشی که بخش زیادی از تذکرات اعضای 
شورای شــهر تهران در یک سال گذشــته را به خود اختصاص 
داده، از اتوبوس های فرسوده ای که مسافران شان را در نیمه راه 
پیاده می کنند تا واگن های مترویی که به دلیل فرســودگی دچار 
حادثه می شوند و گالیه های پی در پی که هنوز خبری از پر شدن 

انبارهای قطعه یدکی مترو نیست.
اما این گزارش در صحن شــورای شــهر تهران ارائه نشد و 
تنها در جلســه هم اندیشــی اعضا با معاون جدید حمل ونقل 

بررسی شد.
براســاس گزارش تهیه شــده از ســوی کمیســیون برنامه و 
بودجــه برخی از پروژه های این حوزه پیشرفت شــان نزدیک به 
صفر بود که براســاس اعتبار تخصیص یافته این ارزیابی انجام 
شده؛ اما به گفته مدیران این حوزه این پروژه ها پیشرفت داشته؛ 
امــا هنوز عملکرد مالی آنها به ثبت نرســیده؛ موضوعی که در 

نخســتین گزارش نظارتی شورای شهر در حوزه عمران هم بیان 
شــد و پاســخ معاون عمرانی به گالیه از عدم پیشرفت برخی 
پروژه ها این بود که برخی از پیمانکاران کار را شــروع کرده؛ اما 
هنوز پولی دریافت نکرده اند. قرار اســت ایــن گزارش نظارتی 

تکمیل و روز یکشنبه به صحن شورا بیاید.
روز گذشــته بیشترین اظهارنظر مســئوالن در حاشیه صحن 
شــورای شــهر تهران بیــان شــد. در روزی که آســمان تهران 
خاکستری بود و دبستان های تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل 
بود، مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهــران، درخصوص 
وضعیت آلودگی هوا گفت: یکی از دغدغه های مدیریت شهری 
آلودگی هواست و دولت نیز به این موضوع توجه دارد و تالش 

کرده تا همکاری هایی برای رفع این مشکالت صورت گیرد.
او با اشــاره به آلودگی ۲۰ درصدی موتورســیکلت ها گفت: 
یکــی از مهم ترین مســائل که در مقابله بــا آلودگی هوا نقش 
دارد، حمل ونقل عمومی اســت که در وهله اول مترو و بعد از 
آن اتوبوس جایگاه باالیی دارد که در این زمینه با اینکه کارهایی 

انجام شده اما کارهای زیادی پیش رو داریم. رئیس شورای شهر 
تهــران با بیان اینکه اعتبار مترو رقم کمی نیســت و ما هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیدیم که آیا خرید و عقد قرارداد با شرکت های 
ســازنده خارجی انجام شــود یــا خیر، گفت: بخــش زیادی از 
واگن ها در داخل کشور ساخته می شوند و ما باید تالش کنیم تا 
با کمک سازمان برنامه و بانک مرکزی قراردادهای این حوزه به 
سرانجام برسد؛ چرا که توســعه حمل ونقل عمومی به کاهش 

آلودگی هوا کمک می کند.
شهردار تهران هم درحالی که از نشست مشترک با رئیس کل 
دادگستری اســتان تهران باز می گشت، در راهروی شورای شهر 

تهران به جمع خبرنگاران آمد به سؤاالت آنها پاسخ داد.
  بازطراحی شهر بر مبنای حمل ونقل عمومی

او در پاســخ بــه اظهــارات نگران کننده ای که خبــر از ایده 
بلندمرتبه ســازی در ۵۰ درصد از ســطح شــهر تهران در قالب 
طرح تی او دی می داد گفت:  تهران از مشکل ترافیک رنج می برد 
و بیشــترین موضوعــی که شــهروندان از آن ناراضی هســتند، 
ترافیک اســت. آنها از آلودگی هوا و بدمسکنی و بی مسکنی و 
از توزیع نامناســب خدمات در شهر تهران و از ارائه خدمت در 
حوزه حمل ونقل عمومی رنج می برند. موضوع دیگر هم بحث 
بی هویتی معماری شــهر تهران است و ناایمنی ساختمان های 
شــهر تهران و ۱۲ هزار هکتــار بافت ناپایدار داریــم، همه این 
اشکاالت را در کنار هم قرار دهیم، به راه حلی می رسیم که ما را 
از همه این اشــکاالت رهایی ببخشد، نوسازی و بازطراحی شهر 

بر محور حمل ونقل عمومی است.
او تأکیــد کــرد کــه قرار نیســت در نیمــی از شــهر تهران 
بلندمرتبه ســازی شود. زاکانی توصیه می کند که باید از افراط و 
تفریط دوری کرد و نه در کوچه های شش متری بلندمرتبه سازی 
کــرد و نــه در فضاهایی که مناســب اســت ســاختمان های 
بلندمرتبه ساخته نشــود؛ بلکه باید در مکان مناسب ساختمان 

مناسب ساخت تا رفاه و ایمنی شهروندان فراهم شود.
  چرا مدیران مترو تغییر کردند؟

او همچنیــن دربــاره تغییر و تحــول صورت گرفتــه در دو 
مجموعــه شــرکت بهره بــرداری متــرو و همچنین شــرکت 
اتوبوس رانــی گفت: ابتدا باید به یک موضوع اشــاره کنم و آن 
این اســت که ما در ابتدای مدیریت جدید نگاه مان به مسئولیت 
تفاوت های چندانی با روش های متداول داشت و هر مدیری را 

که انتخاب کردیم، برای او حکم یک ساله صادر کردیم. شهردار 
تهران درخصوص محسنات صدور حکم یک ساله توضیح داد: 
براســاس این مدیران و معاونان شهرداری تهران مکلف هستند 
در چارچوب وظایف تعیین شده پاسخ گو باشند و با این رویه کار 
در شهرداری تهران آغاز شــد. انتخاب مدیران شهری بر اساس 
یک برنامه ریزی ارزیابی شــده صورت گرفت؛ به طوری که بالغ بر 
۹۰۰ نفر از طریق کانال ارزیابی، بررســی و از این طریق ۱۲۴ نفر 

انتخاب و در نهایت برای آنها حکم یک ساله صادر شد.
زاکانی با تأکید بر اینکه ۹۸ نفر از مسئوالن از بدنه شهرداری 
انتخاب شده اند، گفت : با پایان یافتن تعدادی از احکام یک ساله 
مدیران برخی از آنها ابقا، برجــی جابه جا و برخی نیز به عنوان 
مشــاور در بدنه شهرداری تهران مشــغول به کار شدند. از ۲۲ 
شهردار مناطق تهران؛، ۱۶ شــهردار در سمت خود پس از یک 
ســال در سمت خود ابقا، ســه نفر جابه جا و سه نفر جدید نیز 
از بدنه شــهرداری انتخاب شــدند که از این ســه نفر، دو نفر از 
شــهرداری تهران و یک نفر نیز از شــهرداری کرج بوده است. 
ضمن اینکه ســه شــهردار منطقه نیز در درون منطقه جابه جا 

شدند.
او ادامه داد:  این مســئله حکایت از ایــن دارد که همه باید 
در مســیر خدمت و خدمتگزاری به مردم و شــهروندان تهرانی 
گام برداریــم و ناظر به تغییر و تحول صورت گرفته در شــرکت 
بهره برداری متروی تهران نیز باید به این موضوع اشاره کنم که 
ما در ابتدا یک نفر را به عنوان مســئول گذاشتیم که در استمرار 
کار و بر اساس چارچوب های ارزیابی شده از افقی که تعیین شده 
بود، این مدیر عقب بــود و در نهایت تغییراتی در بدنه مدیریت 
مترو انجام گرفت و این کار برای این بوده که بتوانیم هماهنگی 
فوق العاده ای بین شــرکت بهره برداری مترو تهران و همچنین 
شــرکت هولدینگ مترو به وجود بیاوریم که خوشــبختانه این 

هماهنگی هم اکنون ایجاد شده است.
  انگیزه درخت کاری گرفته نشود

در صحن شــورای شــهر تهران هم ناصر امانی نســبت به 
چالش های حوزه حفاظت از باغــات تذکر داد. او با بیان اینکه 
بسیاری از مردم و سازندگان، آموزش و اطالعاتی درمورد قوانین 
حفظ باغ و درخت ندارند، گفت: مالکانی که مجوز ساخت وساز 
دریافت می کنند، اطالعات روشــنی از لزوم حفظ درختان و نوع 
جریمه ها ندارند و همچنین پرونده های زیادی در حال بررســی 

بوده که با وجود رأی کمیســیون هفت و ســازمان بوســتان ها، 
مناطق مجوز آن را صادر کرده و این در حالی است که بسیاری 
از پرونده هایی که در این کمیسیون بررسی می شود، با اطالعات 
و محتوایی که مناطق در اختیار این کمیسیون قرار می دهند، از 
لحاظ محتوا و فرم ها متناقض است که باید چاره اندیشی شود.

به گفته این عضو شــورای شــهر تهــران، متأســفانه میان 
معاونت خدمــات شــهری در مناطق و معاونت شهرســازی 
در هنــگام صــدور پروانه ارتباط سیســتمی وجود نــدارد و به 
نظر می رســد مناطق برای کســب درآمد و رســیدن به بودجه 
ابالغیه شان تعجیل می کنند؛ هرچند  بیشتر پرونده ها مربوط به 

سال های قبل است  اما این روند ادامه دارد.
چمــران نیز با بیان اینکه بحث باغــات و درختان به یکی از 
مشــکالت مردم در هنگام ساخت وساز تبدیل شده است، گفت: 
باید به گونه ای عمل کنیم که نه درختی قطع شــود و نه انگیزه 
درخت کاری رفع شود و پیشــنهاد می شود کمیسیون معماری 
هرچه سریع تر طرح مطالعاتی خود را بیاورد تا در شورای عالی 

معماری آن را بررسی کنیم.
اعضای شــورای شــهر تهران در ادامه جلســه امروز خود 
بررسی چند پرونده پالک ثبتی باغ بودن یا نبودن را بررسی کردند 
که در جریان بررســی یکی از پرونده هــا در منطقه یک مهدی 
عباســی، رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران گفت:  این ملک ۴۶ اصله درخت دارد و رأی کمیســیون 
مربوطه نیز دال بر باغ بودن است و ما نیز رأی به باغ می دهیم.
پرویز ســروری در واکنش به اطالعات این پرونده اظهار کرد: 

آیا در این ملک ساختمان بلند مرتبه ساخته شده است؟
صادقــی نیز در واکنــش به این پرونده گفــت: ما در جریان 
بررســی پرونده های باغات با تخلفات فاحشی برخورد می کنیم 
که نیاز به پیگیری شورای شهر دارد؛ مثال در یک پرونده در پهنه 
G، ۹ طبقه ساخته شده است و یک بار بیاییم کسانی  را که امضا 

کردند، بازخواست کنیم که چرا این کار را کردید.
ســروری در واکنش به این اتفاقات گفت: الزم است که نامه 
به شهردار بنویســیم و در این زمینه از او بخواهیم به ما بگوید 
چــه اتفاقی در این پرونده ها رخ داده که در فضای ســبز و باغ 
بلندمرتبه سازی شده است و کمیسیون نظارت و حقوقی پیگیر 
این موضوع خواهد بود. اعضای شــورا بــا رأی مثبت خود این 

ملک را باغ اعالم کردند.

ایســنا: معاون اســتاندار تهران اعالم کرد کــه تمامی مقاطع 
تحصیلــی در تهــران و برخی شهرســتان های اســتان تهران 
غیرحضوری شد. عابد ملکی در تشریح مصوبات کمیته اضطرار 
آلودگی هــوای تهران گفت: مهدهای کودک و پیش دبســتانی 
(چهارشــنبه) دوم آذر تعطیل خواهند بــود. همچنین تمامی 
مقاطع تحصیلی در تهران و تمامی شهرســتان های این استان 
به جز شهرســتان های پردیــس، فیروزکــوه و دماوند به صورت 
غیرحضوری و مجازی دایر خواهند بود. معاون استاندار تهران 
افزود: این مصوبه برای تمامی شهرســتان های اســتان تهران 

به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای فردا فعالیت های ورزشــی در فضاهای 
باز ممنوع اســت و فروش مجوز روزانه طرح و ترافیک توســط 
شهرداری تهران تا روز پنجشنبه ممنوع خواهد بود. شهروندان 
ضمن همــکاری از ترددهــای غیرضرور خــودداری کنند و در 
صورت لزوم حتما از ماسک مناسب N95 استفاده کنند.معاون 
اســتاندار تأکید کرد شرایط پایداری هوا با توجه به پیش بینی ها 

احتماال تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
بنابراین گزارش، اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش شهر تهران نیز اعالم کرد با توجه به استمرار آلودگی 
هوا در کالن شــهر تهران و در راســتای مصوبه کمیته اضطرار 
آلودگی هوای اســتانداری تهران، در تمامــی مدارس پایتخت، 
آمــوزش در روز چهارشــنبه دوم آذر ۱۴۰۱ به صــورت مجازی 

برگزار می شود.
شــایان ذکــر اســت تمامــی مهدهــای کــودک و مراکــز 
پیش دبســتانی تهران نیز فردا چهارشنبه دوم آذر ۱۴۰۱ تعطیل 
خواهنــد بــود و تمامی مقاطــع تحصیلی به صــورت مجازی 

فعالیت آموزشی خواهند داشت.
نگران امنیت نباشید

فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ گفت: با همــه توان برای 
ایجاد امنیت باثبات و پایدار در کنار مردم هستیم. سردار حسین 
رحیمی در مراســم تکریــم و معارفه اســتاندار تهران که ظهر 
امروز برگزارشــد، گفت: مقرر شــد من از جانب اعضای شورای 

تأمیــن که یکــی از مهم ترین گروه هایی هســتند کــه امنیت را 
فراهم می کنند و زمینه ساز ســایر فعالیت ها نیز هستند، در این 
مراســم صحبت کنم. جایــگاه و ارزش امنیت در جامعه امروز 
پدیدار شده و بیشتر قابل لمس است. دشمن در جنگ ترکیبی و 
شناختی جدید که مدت ها روی آن کار کرده، امروز دنبال چیدن 
میوه ای اســت که ســال ها روی آن تالش کرده  است. اعضای 

شورای تأمین در این خصوص وظیفه ویژه ای دارند.
فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ تأکید کرد: بــا تمام قدرت، 
تــوان و باور و اعتقاد پای امنیت مردم و جامعه ایســتاده ایم و 
لحظه ای درنگ نشــده که امنیت جامعه و مردم که خط قرمز 

نظام است خللی در آن ایجاد شود.
رحیمــی در بخش دیگری از صحبت های خــود با تأکید بر 
اینکه بیش از ۶۶۰ نفر از نیروهای انتظامی تهران بزرگ در وقایع 
و ناآرامی هــای روزهای اخیر مجروح و مصدوم شــدند، افزود: 
هرکاری کردیم، بیش از ۹۵ درصد این افراد پس از مجروحیت 
به خانه نرفتند، هم زمان با این تالش برای امنیت، بیش از ۲۴۰ 

سارق حرفه ای و باندی را در قالب طرح کاشف دستگیر کردیم 
و شب گذشته بیدار بودیم و نگذاشتیم اختاللی در امنیت تهران 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: بــه مردم می گوییم لحظه ای دلتان نلرزد که 
اعضای شــورای تأمیــن و همه نیروها تا پای جان ایســتاده اند. 
در برخــورد با ســارقان و کالهبــرداران و جانیــان و... محکم 
ایستاده ایم، هرچند  شــاید بخش زیادی از توانمان معطوف به 
امنیت باشد اما ســایر بخش ها نیز محکم ایستاده ایم و تعطیل 

نکرده ایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: شاید اعضای شورای 
تأمین انتظار نداشــتند آقای منصوری جوان این گونه مدبرانه و 
عاقالنــه در همه بخش های امنیــت و مدیریت امنیت پایتخت 
تصمیم های ســازنده و کارساز داشته باشــد و ایجاد همدلی و 
برادری از ویژگی های این مدیر کشــور بود کــه نگاه ویژه ای به 
مدیریت امنیت استان داشــت. در حقیقت حمایت ویژه ایشان 
از بحث امنیت شــهروندان و پشتیبانی قاطعانه و اولویت دادن 

در حال حاضر جامعه ایران مثل قدیم حاضر نیست درباره بعضی از موضوعات 
گفت وگو کند یا در آن فعال باشــد. مســئله دیگر این است که نگاهی که جامعه به 
مســئله انســجام ملی دارد، با نگاهی که حوزه رســمی به آن دارد از هم متفاوت 
هستند. در واقع در حال حاضر معنای واحدی از انسجام ملی وجود ندارد؛ برای همین 
این دو نیرو در جهت کاهش و به هم ریختن انســجام ملی در حال فعالیت هســتند 
و مؤثر واقع می شــوند. در نتیجه ما در موضوع انســجام ملی به مرحله نامناسبی 
رسیده ایم. چون این ساحت دچار به هم ریختگی شده، هر اقدام، تصمیم یا سیاستی 

برای کاهش آن کامال در جهت عکس عمل می کند.
 بــا این توضیحات، بایــد بگوییم ما جامعــه ای حادثه دار و ناراحــت داریم. در 
چنین جامعه ای هر اقدامی از ســوی ایجادکنندگان این وضعیت به بحرانی ترشدن 
وضعیت منجر می شود. بگذارید مثالی بزنم. گروه های مداخله گر در عرصه ورزش، 
فرهنگ و اجتماع در این ســال ها با تصمیمات و اقدامات  خود منجر به شکل گرفتن 

ایــن وضعیت شــدند. حاال اگر همین گروه هــای مداخله گر در ایــن روزها بار دیگر 
تصمیــم به انجام اقداماتی حتی خالف جهــت تصمیم ها و اقدامات قبلی بگیرند، 
به بحرانی شدن وضعیت کمک می کنند. پس بهترین راه این است که این گروه ها در 
چنین وضعیتی هیچ کاری نکنند. مثال فکر کنید که حوزه رســمی در این سال ها در 
حوزه فرهنگ، ورزش یا اجتماع دخالت می کرده و این عرصه ها را به شکل نامناسبی 

مدیریت می کرده است.
 برای مثال در انتخاب بازیگر، ســناریو، حوزه پوشش یا جزئیات دیگرش دخالت 
می کرده است. حاال اگر این گروه در وضعیت بحرانی بخواهد برای بهبود وضعیت 
هم عمل کند، نمی تواند و منجر به بحران بیشتر می شود. پیشنهاد من این است که 
نیروهای حادثه ساز در وضعیت به هم ریختگی خارج شوند تا وضعیت را نامناسب تر 
نکنند. کنار کشــیدن این گروه ها موجب می شــود جامعه بعد از مدتی به یک رفتار 

عقالنی برسد و وضعیت از بحرانی شدن بیشتر خارج شود.

چهارشنبه
۲ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۸

به امنیت از ویژگی های ایشان بود، بر همین اساس به نمایندگی 
از اعضای شورای تأمین از ایشان قدردانی می کنم و به استاندار 
جدید نیز می گویم مجموعه دســتگاه های امنیتی در کنار ایشان 
هســتند. در وهلــه اول باید امنیت بخش هــای مختلف برقرار 
شود تا سایر بخش ها بتواند کار خود را انجام دهند. شما نگران 
امنیت نباشید ما شب و روز خود را برای این کار می گذاریم. این 

انقالب از این مسائل زیاد دیده است.
وی ادامــه داد: مــا در یک جنگ ترکیبی تمام عیار از ســوی 
دشمن و دنباله روهای آنها در داخل هستیم اما آیا دستگاه های 
ما در این شــرایط حالت جنگی به خود گرفته اند؟ بســیاری از 
آنها حتی حالت نیمه بحرانی هم نگرفته اند. در عملیات روانی 
و کار فرهنگی که روزانه بمبارانی از ســوی دشــمن می شویم 
بایــد تالش بیشــتری صــورت بگیــرد و نکته دیگــر در بخش 
اقتصــادی و نارضایتی های اقتصادی اســت کــه انتظار داریم 
با توجه به اینکه ســرریز آنها به سمت دســتگاه های امنیتی و 
پلیس می آید، دســتگاه های مختلف بایــد در این حوزه در کنار 
مردم قرار بگیرند و مشکالت اقتصادی را درک کنند و نسبت به 
آنهــا اقدامات مؤثری انجام دهند. بی تردید با هم افزایی و همه 
توان در کنار اســتاندار جدید و مردم بــرای ایجاد امنیت باثبات

 و پایدار هستیم.
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