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تبارشناسي آشوب و فرصت برآمده از آن

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود درباره 
»تبارشناسي آشوب و فرصت برآمده از آن« 
نوشت: چرا آشوبگران به سرعت سراغ شرارت 
و آتش افروزي و اقدامات خشن رفتند؟ يك علت، نياز غرب به تحريف 
واقعي��ت ايران ق��وي در نگاه ناظ��ران جهاني اس��ت ت��ا از اثر گذاري 
منحصربه فرد ايران در معادالت جهاني بكاهد. سياس��تمداران ارشد 
غربي، بارها در چند سال اخير گفته اند پروژه »قرن جديد امريكايي« در 
ميدان عمل جاي خود را به »قرن جديد آسيايي« داده است و در اين 
ميان، مقاومت ايران توانسته به قدرت هايي مثل چين و روسيه، جرئت 
نقش آفريني بيش��تر در تغيير معادالت جهاني را بدهد. ايران بود كه 
جبهه امريكا و اس��رائيل و ناتو را در دو جنگ موسوم به جنگ جهاني 
چهارم و س��وم به هزيمت كش��اند، هر چند كه موض��وع اصلي پروژه 
ويراني طلبانه و تجزيه طلبانه »خاورميانه جديد« بود. ايران نگذاشت 
سرنوشت رقت بار جنگ داخلي و تجزيه ليبي در لبنان و سوريه و عراق 
و يمن تكرار شود و از تحريم ش��دگي در جنگ تحميلي صدام )در حد 
س��يم خاردار(، به توليد كننده و صادر كنن��ده پهپاد هاي فوق مدرن و 
موشك هاي دوربرد نقطه زن تبديل شد. ايران نشان داد كه بدون بستن 
با كدخدا و معطل ماندن در قبال عهدشكني او، مي توان موانع تحريمي 

را به تدريج از پيش پا برداشت و به سمت رونق اقتصاد حركت كرد. 
كيهان اضافه كرده است: همزمان با شكس��ت فاحش نقشه دشمن و 
تودهني خوردنش از ملت 85ميليوني ايران، بايد سِر مار را در آن سوي 
مرزها كوبيد. هيجانات تدريجاً جمع مي شود- و از ابتدا هم طبق برآورد 
طراحان پيش نرفت- اما جبه��ه مقاومت در منطقه، ب��ا بانيان ماجرا 
حسابي دارد كه حتماً تسويه خواهد كرد. بايستند و تماشا كنند و سپس 
همديگر را لعنت كنند كه چرا ايران را وادار به انتقام كردند. صداي لعنت 
همديگر، احتماالً به زودي از تل آويو و رياض و برخي مقرّ هاي امريكايي 
شنيده خواهد شد، همچنان كه در پايگاه هاي منهدم شده تروريست ها 

شنيده مي شود. 
--------------------------------------------------

آزمون بايدن 
براي برگشت به تعهدات برجامي

روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود 
با اشاره به اقدام جمهوري اسالمي ايران 
ب��راي آزادي و تخفي��ف محكوميت دو 
محكوم امنيتي يعن��ي باقر و س��يامك نمازي در قب��ال آزادي اموال 
بلوكه شده ايران در كره جنوبي نوشت: يكي از اهداف اصلي جمهوري 
اس��المي ايران از اقدام اخير نش��ان دادن روحيه و سياس��ت انساني 
جمهوري اسالمي در سياست خارجي خود است؛ سياستي كه بارها در 
اين سه سال كه پرونده تبادل زندانيان ايراني و امريكايي روي ميز است، 
بيان ش��ده و هر بار ايران تصريح كرده كه اين تبادل مي تواند خارج از 
موضوع مذاكرات احياي برجام كه مشخص نيست چه زماني به نتيجه 
برسد، حل و فصل شود تا ابعاد منفي انساني و خانوادگي آن كاهش يابد. 
حاال اگر در توافق اخير و طبق قول و قرار گذاشته شده، شاهد آزادسازي 
اموال ايران در كره جنوبي باشيم، اين اقدام مي تواند يك روند مثبت و 
سازنده را براي اقدامات آينده در توافق احياي برجام پايه گذاري كند. 
نويس��نده اضافه كرده اس��ت: حاال با تواف��ق صورت گرفت��ه و آزادي 
قريب الوقوع زندانيان دو طرف، دموكرات ها و دولت بايدن مي توانند بهتر 
از گذش��ته در مقابل رقيب خود از توافق احتمالي با ايران دفاع و آن را 
منطبق با خواسته هاي واشنگتن و شامل دستاوردي به نام آزادي اتباع 
امريكايي توصيف كنند. اين فرصتي است كه به دولت امريكا داده شده 
و حاال نوبت بايدن و تيمش اس��ت كه از اين فرصت كه ش��ايد آخرين 
فرصت هم باش��د، استفاده درس��ت و ثابت كند به دنبال توافق واقعي 
شامل ارائه تضمين هاي مناسب، انتفاع ايران از برجام و حذف ادعاي 

پادماني است نه بازي با الفاظ. 
--------------------------------------------------

خواسته هاي مردم و احساس آرامش
روزنامه آرمان ملي در يادداشتي از امنيت و 
احساس آرامش به عنوان نشانه يك جامعه 
اسالمي و توس��عه يافته ياد كرد و نوشت: از 
اين جهت دولت ها بايد ب��ه اين دو موضوع 
توجه فراواني مبذول دارند. دولت در شرايط فعلي بايد با استفاده از نظر 
كارشناسان و افراد خبره و متخصص، مواضع مختلف شهروندان را در 
موضوعات گوناگون بررسي و شناسايي كنند و از ديدگاه هاي مختلف 
رضايت مردم را مورد بررسي قرار دهند و از مسيرهاي مختلف به امنيت 
و آرامش نگريسته و ساحت هاي مختلف امنيت و آرامش را در جامعه 
پياده س��ازي كنند. امنيت رواني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به هر 
جهت با همكاري و يگانگي مردم و دولت به وجود مي آيد، البته ايجاد 
امنيت و احس��اس آرامش همه جانبه وظيفه دولت هاست و زماني كه 
شهروندان در جامعه حاضر مي شوند، در اين معناست كه وظيفه حفظ 
امنيت و آرامش آنها با دولت است و دولت هم با توجه به ميثاقي مانند 
قانون اساسي و ساير ميثاق هاي اخالقي بين خود و مردم وظيفه دارد 
آرامش را در جامعه ايجاد كند. دولت ها الزم اس��ت مطالبات مردم را 
بررسي كرده و با تأمين مطالبات مردم رضايت آنها را تأمين كنند و با 
اين روش به افزايش حس آرام��ش در جامعه كمك كنن��د و قطعاً با 
برآورده كردن خواس��ته هاي مردم ديگ��ر هيچ بهانه و ع��ذري براي 
شهروندان باقي نمي ماند. زماني كه نهادهاي مختلف و حتي شهروندان 
مطالبات خود را مورد پيگيري قرار مي دهن��د و دولت نيز در ارتباط با 
تأمين آن مطالبات گام برمي دارد، ديگر از نظر سياسي و از نظر منطقي 

آن گروه و شهروندان به بهانه گيري نخواهند پرداخت. 
--------------------------------------------------

پاسخ هاي ساده 
به ادعاهاي علل وقوع حوادث اخير 

روزنامه همشهري در يادداشتي به برخي 
ادعاها درباره عل��ل وقوع حوادث اخير 
پاسخ داد و نوش��ت: مي گويند »چون فضاي سياسي يا رسانه اي كاماًل بسته 
اس��ت و امكان طرح نظرات يا ديدگاه هاي مختلف وجود ندارد، چاره اي جز 
اغتشاشات خشونت زا نيست.« اين در حالي اس��ت كه حداقل نصف فضاي 
مكتوب و اكثر فضاي مجازي داخلي و همه فضاي رسانه اي خارجي، به  صورت 
كاماًل آزاد و گسترده در اختيار منتقدان و معترضان جمهوري اسالمي و اين 
فرياد كنندگان بوده و هر حرف و تحليل راست و دروغي كه خواستند، گفتند. 
حتي افراد و نويس��ندگاني از همين فرياد زنندگان، صبح ها در روزنامه هاي 
داخل كشور قلم مي زدند و درست شب ها در كانال هاي فارسي زبان ضدانقالب، 
هر چه دل ش��ان مي خواس��ت عليه مس��ئوالن نظام مي گفتند و مي بافتند. 
نويسنده همچنين اضافه كرده است: مي گويند »اين اغتشاشات يك موضوع 
و خواست داخلي است نه ناشي از تحريكات خارجي«، خنده دار اينكه نظير 
اين ادعاها همزمان عمدتاً توسط تحليلگران در برنامه هاي بي بي سي فارسي، 
من وتو و سعودي اينترنش��نال... مطرح مي گردد! گويا اين رسانه هاي لندني 
كمترين ارتباطي با ايده بنيانگذاران و حاميان مالي و برنامه اي خود ندارند! و 
اصالً براي حمايت از ايران توسط كشورهاي استعماري و عوامل منطقه اي شان 
تشكيل ش��ده اند نه براي تجزيه ايران! و باالخره اينكه مي گويند »سوريه اي 
شدن ايران امكان تحقق ندارد.« اين در حالي است كه مشخصات و ماهيت 
فعاالن عملياتي در صحنه را هرگز نمي شناس��ند، كومله، دموكرات، پژاك، 
منافقين، جيش الظلم و... مواضع و بيانيه هاي آنها ب��ه وضوح گواه عيني در 
خصوص اهداف تجزيه طلبانه و سوريه سازي  ايران است و بس! اينها كه خود 

معترفند شما چرا در داخل اين واقعيات را انكار مي كنيد ؟
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فرمانده نيروی زميني سپاه:

مقر گروهک های تروريستی  را 
درصدي  منهدم كرديم با دقت 99 

پ�س از اغتش�اش هاي اخيري ك�ه در برخي 
شهر هاي كردس�تان روي داد، ديديم عناصر 
كومل�ه و دموكرات آمدند و اقدامات خش�ني 
را در خيابان ه�ا انج�ام مي دهند و ع�اوه بر 
آتش زدن بانك ها از موضعي به س�مت مردم 
تيراندازي مي كنند تا به اين وسيله كشته سازي 
كنند، در مواجهه با چنين اقداماتي تا چه حد 
مي توانس�تيم اقدامات آنه�ا را تحمل كنيم. 
سردار س��رتيپ پاس��دار محمد پاكپور، فرمانده 
نيروي زميني سپاه در گفت وگويي درباره اقدامات 
اخير اين نيرو در انهدام مراكز تروريس��تي كومله 
و دموكرات مس��تقر در منطقه اقليم شمال عراق 

توضيحاتي ارائه كرد. 
  مسئوالن اقليم كردستان به تذكرات ما 

بي توجهي كردند
سردار پاكپور اظهار كرد: عناصر تجزيه طلب كومله 
و دموكرات در سال هاي گذشته تحركاتي را عليه 
كشورمان داشتند، به اين ترتيب كه تيم هايي را 
براي انجام اقدامات تروريستي به داخل كشورمان 
اعزام كردند، اما عمده اين تيم ه��ا بعد از ورود به 
خاك  جمهوري اس��المي ايران مورد شناسايي و 
انهدام قرار گرفتند، عالوه بر اين از سال۱۳۹5 به 
بعد نيز اين گروه هاي تجزيه طلب در اقليم شمال 
عراق شروع به ايجاد پايگاه هاي عملياتي و مراكز 

آموزشي كردند. 
وي افزود: به واس��طه تحركات يادش��ده مرتباً به 
مسئوالن اقليم شمال عراق به  صورت يادداشت 
اعتراضي، فراخوان بعضي از مسئوالن اقليم و اعزام 
هيئت هايي به شمال عراق، اعتراض خود را به اين 
افراد اعالم كرديم و هر سال به آنها گفته شده كه 
مقصود و هدف اين عناصر تجزيه طلب، ايران است، 
نمي شود كشوري كه به  عنوان دوست و همسايه 
ايران شناخته مي شود، پذيراي عناصر تجزيه طلب 
و تروريستي كه هدف و مقصد آنها كشور جمهوري 

اسالمي ايران است، باشد. 
فرمان��ده نيروي زميني س��پاه گف��ت: مرتباً اين 
موضوع��ات را به مس��ئوالن اقليم ش��مال عراق 
گوشزد و اعتراض كرديم، اما در هر مقطعي مطرح 
مي كردند كه پايگاه هاي آنها را جمع مي كنيم، زيرا 
امنيت جمهوري اس��المي ايران، امنيت ماست، 
البته اين اظهارات فقط در حد حرف بود و در عمل 
نه  تنها اقدامي صورت نمي گرفت، بلكه هر س��ال 
نسبت به سال گذشته فعاليت آنها عليه كشورمان 
بيشتر مي شد و حتي اين عناصر تجزيه طلب تعداد 

پايگاه هاي خود را در شمال عراق بيشتر مي كردند، 
لذا بي توجهي مس��ئوالن اقليم ش��مال عراق به 
هش��دار هايي كه مي داديم، باعث ش��د شهريور 
سال۱۳۹۷ محل كنگره حزب دموكرات را مورد 
اصابت قرار دهيم كه تلفاتي هم براي تروريست ها 

به همراه داشت. 
 نمي  پذيري�م تجزيه طلب�ان در اقلي�م 

كردستان كاس آموزشي برگزار كنند
وي ادامه داد: بعد از آن مجدداً به مسئوالن اقليم 
شمال و دولت مركزي عراق اعالم كرديم فعاليت 
عناصر يادشده در عراق يكي از موضوعاتي است 
كه آن را دنبال مي كنيم، چون نمي توانيم بپذيريم 
تجزيه طلبان در آنجا با آرامش كامل كالس برگزار 
كنن��د، تجهيز ش��وند و تيم هايي را ب��راي انجام 
اقدامات تروريس��تي در خاك جمهوري اسالمي 
ايران اعزام كنند، در پاسخ به اين اعتراضات مجدداً 
مسئوالن يادشده اعالم مي كردند پايگاه هاي آنها را 
جمع مي كنيم، ولي هيچ گاه اين اتفاق نمي افتاد. 

سردار پاكپور تصريح كرد: به همين دليل مجدداً 
دو سال بعد بعضي از مقر هاي آنها را مورد حمله 
قرار داديم كه باز هم مسئوالن اقليم شمال عراق 
همان پاسخ هاي قبلي را اعالم كردند، در طول اين 
مدت به دفعات نزد مسئوالن منطقه مورد اشاره 
هيئت فرستاديم و تأكيد كرديم كه ما اين وضعيت 
يعني توس��عه تجزيه طلب ها در كن��ار مرز هاي 
كشورمان را برنمي تابيم، چون در دو سال گذشته 
آنها در حاشيه مرز هاي ما پايگاه هاي عملياتي را به  
منظور تردد راحت به داخل كشورمان جهت انجام 

اقدامات تروريستي احداث كرده بودند. 
وي افزود: امس��ال نيز از ابتداي سال هيئت هايي 
را نزد مسئوالن اقليم فرستاديم و اين موضوعات 
را به آنها متذكر ش��ديم كه اي��ن عناصر در حال 
توسعه فعاليت هاي خود هس��تند و براي اين كار 
پايگاه هاي مستحكم بنا مي كنند، مراكز آموزشي 
خود را تقويت و توس��عه مي دهن��د كه همچون 
گذشته پاسخ آنها اين بود كه امنيت شما امنيت 
ماس��ت؛ موضوعي كه همواره فقط در حد حرف 

باقي مي ماند. 
فرمانده نيروي زميني سپاه با تأكيد بر اينكه مگر 
مي شود در كنار مرز هاي ما آن هم در كشوري كه 
خودشان را به  عنوان دوست ما قلمداد مي كنند، 
تروريس��ت ها نه تنه��ا در آنجا النه كنن��د، بلكه 
فعاليت هاي خ��ود را عليه ايران توس��عه دهند، 
خاطرنشان كرد: فكر مي كنم پشت پرده فعاليت 

آنها امريكايي ها هستند، زيرا دموكرات ها دو گروه 
شده بودند، اما از چهار سال قبل به واسطه فشاري 
كه امريكايي ها به آنه��ا آوردند، مجدداً با يكديگر 
متحد شدند تا اقدامات عملياتي و تروريستي را در 
داخل خاك ايران شدت بخشند و البته به موازات 
آن به مسئوالن اقليم هم فش��ار آوردند كه بايد از 
عناصر يادشده پشتيباني كنند و كاري به كار آنها 

نداشته باشند. 
 در اعت�راف تروريس�ت هاي بازداش�تي 
نقش رژيم صهيونيستي در اقليم كردستان 

روشن شد
وي ادامه داد: بنا بر بعضي از اطالعاتي كه داريم، 
گويا اراده اي در برخورد با اين عناصر تروريستي 
نزد مسئوالن اقليم وجود ندارد، حدود يك ماه و نيم 
پيش وزارت اطالعات، گروه تروريس��تي ای را كه 
قصد خرابكاري در مراكز هسته اي اصفهان داشت، 
شناسايي و بازداشت كرد، در اعترافات آنها آمده 
است كه رژيم صهيونيستي با حضور در پايگاه هاي 
گروه هاي تروريستي مستقر در اقليم شمال عراق، 
افرادي را انتخاب كرده و با بردن آنها به اسرائيل و 
پس از ارائه آموزش هاي الزم، تيم هاي آموزش ديده 
را ب��راي انجام فعاليت هاي تروريس��تي به داخل 
خاك ايران مي فرستند، لذا مي توان اين پايگاه ها را 
پايگاه هاي رژيم صهيونيستي نيز دانست، زيرا بهره 

آنها به رژيم صهيونيستي مي رسد. 
  اقدامات خشن عناصر كومله و دموكرات 

در وقايع اخير صبرمان را به سر آورد
سردار پاكپور اظهار كرد: اعضاي گروه هاي يادشده، 
مردم مناطقي مانند اش��نويه و پيرانش��هر را كه 
نس��بت به مجموعه نظام حس وفاداري داشتند، 
ب��ه نام هايي همچ��ون عقاب هاي زاگ��رس ترور 
مي كردند، مستندات اينگونه اقدامات را هر چند 
براي مسئوالن اقليم شمال عراق مي فرستاديم، 
اما هي��چ اتفاقي در خصوص جلوگي��ري از تكرار 
اقدامات مشابه از س��وي آنها صورت نمي گرفت، 
اين باعث شد تا احساس كنيم شايد فكر مي كنند 
در برخورد با تروريست هاي مستقر در اقليم تعارف 
داريم ي��ا اراده قوي براي برخورد ب��ا آنها نداريم، 
لذا پس از اغتش��اش هاي اخيري ك��ه در برخي 
شهر هاي كردستان روي داد، ديديم عناصر كومله 
و دموكرات آمدند و اقدامات خشني را در خيابان ها 
انجام مي دهن��د و عالوه بر آت��ش زدن بانك ها از 
موضعي به سمت مردم تيراندازي مي كنند تا به 
اين وسيله كشته سازي كنند، در مواجهه با چنين 

اقداماتي تا چه حد مي توانس��تيم اقدامات آنها را 
تحمل كنيم. 

وي ادامه داد: وقتي اين اقدامات از س��وي آنها 
روي داد، صب��ر ما هم به س��ر آمد و باعث ش��د 
عمليات هاي انهدام پايگاه هاي تروريس��ت ها را 
آغاز كنيم، ب��ه همين منظور ابت��دا گلوله باران 
توپخانه اي و راكتي پايگاه هاي تروريس��ت هاي 
مستقر در حاش��يه مرز هاي كش��ورمان را آغاز 
كردي��م و بعد از آن ت��ا عم��ق ۱۳۰كيلومتري 
مرز هاي كشورمان پايگاه هاي عناصر تروريستي 
را مورد اصابت قرار داديم، البته قباًل اعالم كرده 
بوديم كه مردم از نواحي پيراموني مراكز تجمع 
تروريست ها فاصله بگيرند، چون مقر آنها را مورد 

هدف قرار مي دهيم. 
   سنگين ترين اقدام عمليات

 موشكي و پهپادي سپاه در اقليم كردستان
فرمانده نيروي زميني س��پاه با بيان اينكه دقت 
موشك ها و پهپاد هاي سپاه باالس��ت، افزود: در 
چند منطقه حدود ۴۰هدف را با بيش از ۷۰موشك 
و دهها پهپاد انتحاري م��ورد هدف قرار داديم كه 
با دقت ۹۹درصدي همراه بود، اين سنگين ترين 
اقدام عمليات موش��كي و پهپادي س��پاه بود كه 
نتيجه بس��يار خوبي را به همراه داشت، البته در 
صورت تكرار اقدامات تروريستي از سوي عناصر 
يادش��ده اين عمليات ها ادامه خواهد يافت، زيرا 
همان گونه كه قبالً هم اعالم كرده ايم، عمليات هاي 
ما تا خلع س��الح گروهك هاي تجزيه طلب ادامه 
خواهد داشت، مگر اينكه مسئوالن اقليم شمال 
عراق به اين فك��ر بيفتند كه آنها را خلع س��الح 

كنند. 
وي با بي��ان اينكه اين اتفاق هاي��ي كه مي افتد بر 
امنيت اقليم هم تأثير مي گذارد، اظهار داش��ت: 
مس��ئوالن دول��ت مركزي ع��راق ه��م در اينجا 
مس��ئوليت دارند، زيرا اين منطقه هم جزو خاك 
عراق است و ما به يكپارچه بودن خاك عراق اعتقاد 
داريم، دولت مركزي عراق بايد در مرز هاي خود 
مس��تقر ش��ود، چراكه در بيش از يك سوم خاك 
عراق كه با ما هم مرز است، تروريست ها در غياب 
دولت مركزي حضور دارند، حتي نيرو هاي اقليم 
شمال هم در مرز مستقر نيس��تند و اين موجب 
شده اس��ت ما با تروريس��ت ها هم مرز شويم، در 
حالي كه بايد مسئوالن عراقي مسئوليت پذيري 
خود را نشان دهند و با اس��تقرار در مرز ها از ورود 
گروه هاي تروريستي به خاك جمهوري اسالمي 

ايران جلوگيري كنند. 
سردار پاكپور تصريح كرد: ما به اين نتيجه رسيديم 
كه باي��د كار خود را ادامه دهيم ت��ا به هدف خود 
يعني جلوگي��ري از ورود تروريس��ت ها به خاك 
كشورمان برس��يم، من مجدداً از مسئوالن اقليم 
شمال عراق و دولت مركزي اين كشور درخواست 
مي كنم به امنيت خودشان و ما كمك كنند و اين 
گروه ها را يا از اين اقليم اخراج يا آنها را خلع سالح 

و روانه خانه هاي شان كنند. 
  مي دانند كردس�تان هيچ وق�ت از ايران 

جدا نمي شود
وي افزود: عمده مواردي كه آنها مطرح مي كنند، 
بهانه است، زيرا مي دانند كه هيچ موقع كردستان از 
ايران جدا و تجزيه نمي شود، لذا آنها دنبال اجراي 
نقشه هاي استكبار جهاني هستند تا امنيت ما را 
تحت فشار قرار دهند و در كشورمان ناامني ايجاد 
كنند، در حالي كه مي دانند در بدترين ش��رايط 
كه دهه اول انقالب بود، تروريس��ت ها با آن همه 
اقداماتي كه انجام دادند، باز نتوانستند خدشه اي 
به تداوم اين نظام وارد كنند، ع��الوه بر اين براي 
برقراري امنيت در كردستان و جلوگيري از تجزيه 
كش��ورمان نيز ش��هداي زيادي اعم افراد بومي 

كردستان و غيربومي داده ايم. 
فرمانده نيروي زميني سپاه در ادامه در خصوص 
پيام اين عمليات سپاه عليه تروريست ها هم گفت: 
امريكايي ها و صهيونيست ها تاكنون همه اقداماتي 
را كه مي توانستند عليه كشورمان انجام داده اند. 
امريكايي ها بايد از تجربيات خود استفاده كنند كه 
هيچ  خدشه اي به جمهوري اسالمي ايران با اين 
اتفاقات و اقدامات اين گروه ها و عناصر تجزيه طلب 
وارد نمي شود، آنها نه  تنها در كردستان و شمال 
غرب كش��ور بلكه در جنوب شرق و شمال كشور 
هم اين تجربه را داش��ته اند، ولي به  رغم همه اين 
تجربه هاي ناكام آنها كه باعث انس��جام بيشتر ما 
هم شد، از اين گونه اقدامات خود عليه جمهوري 
اسالمي ايران دست برنمي دارند كه البته اين هم 

نشان از بي عقلي آنهاست. 

بخ�ش مهم�ي از هياهوه�اي رس�انه اي در اين روزه�ا حول 
محور دف�اع از حقوق زن�ان و آزادي زنان ش�كل گرفت و اين 
در حالي است كه بيش�ترين نقض حقوق زنان در كشورهايي 
صورت مي گيرد كه طراح و هدايتگر اين جنجال ها هس�تند. 
جمعي از كانون ها و مؤسسات فعال در عرصه زنان، بيانيه اي را در 
محكوميت اغتشاشات اخير كش��ور صادر كردند. در بخشي از اين 
بيانيه با اشاره به واقعه فوت مهسا اميني آمده است: حادثه تلخي 
كه شاهد انتشار سريع خبر آن به ش��كلي وسيع و پرتيراژ در همه 
رسانه ها مخصوصاً رسانه هاي معاند جمهوري اسالمي ايران بوديم 
و خيلي زود مشخص شد كه اين خبر تنها بهانه اي است براي شانتاژ 
و هياهوي رس��انه اي با هدف براندازي جمهوري اسالمي. اين در 
حالي بود كه از اولين ساعت وقوع حادثه، تمامي مقامات مسئول 
از رئيس جمه��ور گرفته تا رئيس قوه قضائي��ه و فرماندهي نيروي 
انتظامي ضمن ابراز تأسف و همدردي با خانواده مهسا اميني، دستور 

قاطع براي پيگيري علل و عوامل حادثه را صادر كردند. 
در اين بيانيه با اشاره به اهميت محوريت زنان در اين حوادث و استفاده 

ابزاري از حضور و كنشگري زنان در تقابل با نظام جمهوري اسالمي 
ايران و مباني ارزشي انقالب اسالمي، چند نكته بيان شده است: 

۱- بخش مهمي از هياهوهاي رس��انه اي در اين روزها حول محور 
دفاع از حقوق زنان و آزادي زنان و... شكل گرفت و اين در حالي است 
كه بيشترين نقض حقوق زنان در كشورهايي صورت مي گيرد كه 
طراح و هدايتگر اين جنجال ها هستند. با اين وصف دلسوزي هاي 
فريبكارانه اين رژيم ها براي حقوق دخت��ران و زنان ايراني را كدام 
عقل س��ليمي باور مي كند؟ و كدام وجدان بيداري مي تواند روند 
فزاينده رشد و پيشرفت زن مس��لمان ايراني را در طول چهار دهه 

اخير انكار ورزد؟
۲- دستمايه گش��تن اين رخداد براي تضعيف نيروي انتطامي را 
خالف مصالح عموم��ي و به ضرر مردم مي دانيم ك��ه جان و مال و 
حيثيت شان بايد توسط اين دس��تگاه مورد حمايت و صيانت قرار 
گيرد، البته نكته تأمل برانگيز در اجراي قانون حجاب در كشور ما 
آن است كه در پياده كردن اين قانون كه جنبه هاي مهم اجتماعي 
و فرهنگي دارد، تنها دس��تگاهي كه به وظيفه خود عمل مي كند، 

نيروي انتظامي است و بيش از ۳۰دستگاه فرهنگي و فرهنگ ساز 
كه بايد متولي تبيين و آموزش فلسفه و كاركرد حجاب باشند، دچار 

انفعال و كم كاري شديد بوده اند. 
۳- انتظار مي رود دستگاه هاي اطالعاتي و انتظامي و هم قوه قضائيه 
در برخورد با عوامل اين فتن��ه و بازگرداندن آرام��ش و امنيت به 
جامعه با جديت و قاطعيت عمل كنند. در اين راستا توجه به نقش 
سلبريتي هاي مذبذب و بي ريشه و برخورد اصولي با آنها قطعاً يكي 

از مطالبات جدي است. 
در پايان اين بيانيه آمده است: زنان مؤمن و انقالبي ايران زمين در 
طريق صيانت از ارزش هاي مقدس انقالب اسالمي و نظام جمهوري 
اسالمي با قدرت و صالبت ايستاده اند و اجازه نمي دهند بدخواهان 
و دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب اس��المي به دستاوردهاي 
ارزنده اي كه حاص��ل ايثار و فداكاري خيل ش��هيدان و مجاهدان 

پاكباز بوده است، كمترين خدشه اي وارد كنند. 
نام ۲6كانون و مؤسس��ه مرتبط با بانوان در ذي��ل اين بيانيه ديده 

مي شود. 

بيانيه 26 كانون و مؤسسه مرتبط با بانوان

ناقضانحقوقزنانازآنهادرتقابلباجمهورياسالمياستفادهابزاریمیکنند

    احزاب

 رئيس كميسيون امور داخلي خبر داد

دعوت از خانواده مهسا اميني 
برای حضور در  مجلس

رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها با بيان اينكه مجلس 
و دولت با جديت پرونده فوت مهس�ا اميني را بررس�ي مي كنند، 
گفت: از خانواده اميني دعوت كرديم ب�راي بيان اظهارات خود به 

مجلس بيايند. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با ايرنا با اش��اره ب��ه مأموريت رئيس 
مجلس به كميسيون امور داخلي براي بررسي پرونده فوت خانم اميني 
گفت: كميسيون امور داخلي در اين راستا گزارش كامل در مورد پرونده 
فوت خانم اميني را از فرمانده انتظامي و پزشك قانوني اخذ كرده است و 
مأموران اورژانس هم مشاهدات خود را به كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها ارائه دادند، عالوه بر اين فيلم ۳۳دقيقه اي مرحومه اميني از 
زمان بازداش��ت تا حضور در مركز انتظامي و اعزام به بيمارس��تان در 

كميسيون امور داخلي مورد بازبيني دقيق قرار گرفته است. 
رئيس كميسيون امور داخلي كشور و ش��وراها اضافه كرد: از خانواده 
اميني دعوت كرديم براي بيان اظهارات خود به كميس��يون ش��وراها 
بيايند و مقرر شد امكانات اياب و ذهاب و اسكان در تهران براي خانواده 
اميني فراهم ش��ود، زيرا اين اظهارات مي تواند براي روشن شدن اين 

پرونده تأثيرات مثبتي داشته باشد. 
 جوكار تصري��ح كرد: گزارش��ات مكتوب پزش��كي قانون��ي در مورد 
سم شناسي و پاتولوژي بايد به صورت مكتوب به كميسيون امور داخلي 
كشور و شورها اعالم شود تا بعد از جمع بندي اين پرونده نتيجه نهايي 

به سمع و نظر ملت شريف ايران برسد. 
وي با بيان اينكه دولت و مجلس با جدي��ت پيگير پرونده خانم اميني 
هس��تند، از مردم خواس��ت آرامش خود را حفظ كنن��د و تحت تأثير 

تبليغات منفي معاندان نظام و رسانه هاي بيگانه قرار نگيرند. 
--------------------------------------------------

رئيس شوراي عالي استان ها:

دشمنان دنبال تبديل اعتراض
 به اغتشاش هستند

تكثر قوميتي در ايران نه تنها موجب 
اختاف نشده بلكه اتحاد را به دنبال 
داشته است، اما دشمنان به دنبال اين 
هس�تند اعتراض را به اغتش�اش و 
درگيري هاي مسلحانه تبديل كنند و 
صفا و صميميت و اتحاد مردم را از بين 

ببرند. 
پرويز سروري، رئيس شوراي عالي استان ها با اشاره به وقايع روز هاي 
اخير گفت: ما اعت��راض را حق قانوني تلقي مي كني��م، اما برخي افراد 
اعتراض را به سمت اغتشاش بردند و به اموال شهري حمله كردند كه 

اين به معناي حمله به مردم است. 
نايب رئيس شوراي اسالمي شهر تهران تأكيد كرد كه براي تأمين هر 
اتوبوس 5ميليارد تومان هزينه مي ش��ود، اما با اي��ن حال ۴۹ اتوبوس 
در تهران خس��ارت جدي ديده اند و در مهرماه كه به دنبال آن هستيم 
ظرفيت را افزايش دهيم، اين تعداد اتوبوس ها از چرخه خدمت رساني 

خارج شدند. 
سروري ادامه داد: بيش از 65۰ مخزن زباله، هزارو85۰ تابلوي ترافيكي، 
۲هزارو5۰۰ متر نرده، ۱۰۱ ايستگاه اتوبوس، ۲۱ چراغ راهنمايي و دو 

پل مكانيزه در روز هاي اخير با خسارت روبه رو شدند. 
وي با اش��اره به انجام مطالعات فراوان در خصوص تكثر قوميتي اظهار 
داشت: تكثر قوميتي در ايران نه تنها موجب اختالف نشده بلكه اتحاد 
را به دنبال داشته است، اما دش��منان به دنبال اين هستند اعتراض را 
به اغتشاش و درگيري هاي مسلحانه تبديل كنند و صفا و صميميت و 

اتحاد مردم را از بين ببرند. 
رئيس شوراي عالي استان ها افزود: اينكه در زاهدان اسلحه بين مردم 
تقسيم مي كنند، يعني به دنبال اين هستند كه تفرقه و درگيري و كينه 
بين مردم ايجاد كنند و مي خواهند تجربه ليبي را در ايران تكرار كنند، 

اما اين خواسته، خواب سنگيني است كه محقق نخواهد شد. 
نايب رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در ادامه با اشاره به حمايت 
برخي سلبريتي ها از اغتشاشات اخير عنوان كرد: سلبريتي ها چگونه 
به خود اجازه مي دهند امنيت كش��ور را نش��انه بروند؟ سلبريتي ها و 
افرادي كه از خوان اين ملت به محبوبيت رس��يده اند، چگونه به خود 
اجازه مي دهند امنيت كشور را نشانه بروند، چرا مسئوالن در اين زمينه 
كوتاهي مي كنند. مردم مي خواهند به اين موضوعات رسيدگي شود. 
--------------------------------------------------

فرمانده دانشگاه عالي دفاع ملي عنوان كرد

تمركز دشمن روي ضعف هاي مديريتي
ضعف ما در حل مشكات و مطالبات مردم 
باعث مي شود دش�من با سوءاستفاده، 
مطالبات م�ردم را به انحراف بكش�اند. 
سردار سرتيپ اس��ماعيل احمدي مقدم، 
فرمانده دانش��گاه عالي دف��اع ملي صبح 
ديروز در آيي��ن آغاز س��ال تحصيلي اين 
دانشگاه با اشاره به حوادث اخير در كشور 
اظهار داش��ت: زماني اعتراض صورت مي گيرد كه جامعه با انباش��ت 
ناكارآمدي ها و ضعف مديريت ها مواجه شود و وقتي چنين موضوعي 
حادث شود، دشمن روي آنها متمركز می شود و با فشار بر ضعف ها آنها 

را تبديل به حوادث و مسائل اجتماعي مي كند. 
سردار احمدي مقدم ادامه داد: به عبارت ديگر، ضعف ما در حل مشكالت 
و مطالبات مردم باعث مي شود دشمن با سوءاستفاده، مطالبات مردم 
را به انحراف بكشاند. فرمانده دانش��گاه عالي دفاع ملي در ادامه گفت: 
محوري ترين موضوع در مديريت اين دانش��گاه و كشور انضباط است، 
لذا چنانچه نتوانيم انضباط را در اين دانشگاه حاكم كنيم، به  طور حتم 
در بحث مديريتي به جايي نمي رسيم، چون مهم ترين برهان و اثبات 

خداوند، نظم است. 
وي اضافه كرد: ما در اين دانش��گاه عالوه بر اينك��ه نگاه مان بر دانش 
است، توانمندس��ازي براي ايفاي نقش در مسئوليت هاي راهبردي را 
هم مدنظر داريم، تالش براي كار و درك جمعي چنداليه و چندبعدي 
از جمله مهم ترين مواردي است كه در اين دانشگاه سعي داريم آن را به 

دانشجويان بياموزيم. 
سردار احمدي مقدم با بيان اينكه در قرآن ۳۹ بار به بال و ابتال اشاره شده 
است، افزود: اين نشان مي دهد دشمن كارش دشمني و فتنه گري است، 

لذا ما هم بايد در برابر آنها چاره انديشي كنيم. 

   گزارش


