
   خبر اول

علل کینه توزی دشمنان
 از پلیس مقتدر ایران

ناآرامی های اخیر از جهات زیادی با اغتشاشات گذشته تفاوت دارد که 
از جمله آنها میزان خشونت نسبت به مدافعان امنیت، به ویژه نیروهای 
فراجا و پلیس است که مصادیق آن را می توان در سربریدن، سوزاندن 
نیرو ها و تجهیزات و مراکز این نیرو مش��اهده کرد. ضمن آنکه هجمه 
روانی و فشارهای رسانه ای علیه نیروی انتظامی از سوی دشمن و حتی 
برخی از خودی ها تاکنون مسبوق به سابقه نیست. تا جایی که می توان 
گفت یکی از اهداف دشمن از اغتشاشگری ها به بهانه فوت خانم مهسا 
امینی تضعیف نی��روی پلیس، به ویژه پلیس امنی��ت اخالقی و حذف 

گشت ارشاد است. 
کینه توزی معاندان نظام اسالمی و مخالفان ارزش های اسالمی از نیروی 
پلیس تا حدود زیادی روشن اس��ت که مهم  ترین آنها در بذل جان در 
مسیر دفاع از جان و مال مردم و ممانعت از رسیدن دشمنان ملت ایران 
به اهداف پلید و رفتارهای داعشی تبلور یافته است. البته دالیل دیگری 

نیز می توان در این راستا اقامه کرد که مهم  ترین آنها عبارتند از: 
الف( ناکام سازی دشمن در بی ثبات سازی کشور: وقتی دشمنان انقالب 
اسالمی از جنگ سخت و فش��ار از بیرون نومید ش��دند و جنگ های 
ترکیبی و شناختی را دستور کار قرار دادند، یکی از ارکان موفقیت خود 
را در بی ثبات سازی داخلی و فروپاشی از درون دانستند که در حوادث 
کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 آزموده و در فتنه سبز و انقالب رنگی 
تابستان 1388 چشم امید زیادی به آن بستند، اغتشاشات سال های 96 
و 98 نیز دشمن را به ادامه این روش تشویق می کرد اما تجربه دشمن در 
همه این حوادث وجود مانعی به نام یگان ویژه پلیس بود که علت اصلی 

شکست دشمن در این روش را به خود اختصاص می داد. 
همه دشمنان ملت ایران امروز موفقیت خود را در محدود سازی نقش 
پلیس یافته و درصد ضربه زدن به آن هس��تند. ب��ه همین منظور هم 
مشغول طراحی توطئه های پیچیده هستند و هم برای استفاده از هر 

فرصتی آمادگی الزم را دارند. 
ب( پیشتازی در کارآمدسازی نظام اسالمی: امروز پلیس با 50 مأموریت 
یکی از کارآمد ترین نهادهای نظام اسالمی به حساب می آید که با انجام 
آنها برکارآمدی نظام اسالمی می افزاید. برقراری نظم و امنیت، مقابله با 
اشرار و مفسدان، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کاال، مرزبانی و دریابانی 
بخشی از این مأموریت ها را شامل می شود. اگر تنها به نقش پلیس در 
انجام مراسم با شکوه اربعین حسینی توجه شود که در ابعاد مختلف از 
صدور روادید تا امنیت مسیر و تس��هیل در ورود و خروج تبلور داشت، 
دالیل کینه دشمنان اسالم و انقالب از این نهاد انقالبی روشن می شود. 
دشمن در غائله اخیر حداقل توفیق خود را در این می داند که مانع دیده 

شدن زحمات پلیس و قدردانی و تشکر احتمالی از آنها شده است. 
ج( نقش آفرین��ی در تحقق ارزش های اس��المی: یک��ی از مهم  ترین 
دالیل کینه توزی دشمنان نظام اس��المی از مجموعه فراجا را باید در 
نقش آفرینی این نه��اد در تحقق ارزش های اس��المی، مقابله با حرام 
خواری، مبارزه با مفاسد مالی و اخالقی، کشف مواد مخدر و الکلی و تنها 
نهاد آمر به معروف دانست که نه تنها دیده نشده و مورد تحسین قرار 
نمی گیرد بلکه ریشه مخالفت های داخلی و حتی برخی از عوامل خودی 
را نیز شکل می دهد. این در حالی است که دشمنان قسم خورده اسالم 
و احکام الهی می دانند که اگر پلیس تضعیف شود بسیاری از اهداف آنها 
که از طریق گسترش فساد و فحشا، آلوده سازی جوانان به مواد و الکل، 

پخش کاالهای قاچاق و ممنوعه تأمین می شود، تحقق پیدا می کند. 
بنابراین کس��انی که »مهسای ایران « را اس��م رمز فتنه ای برای »تجزیه 
ایران«، دفاع از »قومیت های ایران « را وس��یله ای برای دس��ت درازی به 
»تمامیت ارضی ایران«، حمایت از »آزادی و حجاب اختیاری« را ابزاری 
برای کمرنگ کردن »غیرت و عفت ایرانی« و مخالفت با »گشت ارشاد « 
را زمینه ساز »تضعیف نظام اسالمی« قرار داده اند، می دانند تا زمانی که 
پلیس با تمام قدرت و اقتدار برای حفظ اصول و ارزش های انقالبی و اسالمی 
مقاومت می کند، راهی برای توفیق بدخواهان ملت ایران وجود ندارد، لذا به 
هر بهانه و فرصتی تالش می کنند تا در گام اول این مانع بزرگ را از سر راه 

خود بردارند که البته مانند همیشه ناکام خواهند ماند. 

 در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ملی چین
آیت اهلل رئیسی: آماده تقویت همکاری های 

چند جانبه با چین هستیم
رئیس جمه�ور ب�ا تبری�ک فرارس�یدن روز مل�ی جمه�وری 
خل�ق چی�ن گف�ت: ای�ران و چی�ن ب�ه عن�وان دو کش�ور 
مخال�ف یکجانبه گرای�ی، زمینه ه�ای فراوانی برای گس�ترش 
همه جانبه مناس�بات دارن�د و بی تردی�د اراده ج�دی دو طرف 
برای اجرای مش�ارکت جام�ع راهبردی، چش�م انداز روش�نی 
ب�رای تحق�ق مناف�ع مش�ترک دو کش�ور ترس�یم می کن�د. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیس��ی در پیامی با تبریک فرارسیدن 
روز ملی جمهوری خلق چین به »ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور 
و مردم این کش��ور گفت: جهان کنونی با چالش  هایی روبه روست که 
برای فائق آمدن بر آنها ضرورت دارد همکاری های کشورهای مستقل 
افزایش یابد و راهکار هایی جهانش��مول برای تأمین منافع مشترک 

بشری اندیشیده شود. 
رئیس جمهور به اینکه جمهوری اس��المی ایران از ابتکارات »توسعه 
جهانی« و »امنیت جهانی« رئیس جمهور چین پشتیبانی کرده و از 
آنها به عنوان ایده  هایی که مبتنی بر منافع جمعی ملت  ها و معطوف به 
بهبود رفاه و تقویت صلح و ثبات جهانی استقبال می کند، اشاره کرد و 
افزود: ایران و چین به عنوان دو کشور مستقل و مخالف یکجانبه گرایی 
و مداخله در امور داخلی دیگر کش��ورها، زمینه ه��ای فراوانی برای 

گسترش همه جانبه مناسبات دارند. 
رئیس��ی تأکید کرد که بی تردید اراده جدی دو ط��رف برای اجرای 
مشارکت جامع راهبردی، چشم انداز روشنی برای تحکیم پیوند ها و 
تحقق اهداف و منافع مشترک دو کشور ترسیم می کند و جمهوری 
اس��المی ایران برای تقویت هر چه بیشتر همکاری های همه جانبه با 
جمهوری خلق چین در قالب ساز و کارهای دوجانبه و در چارچوب 

ترتیبات و نهادهای چند جانبه آمادگی دارد. 

رئیس شورای امنیت کشور:
تروریست ها از ایران اسالمی 
مشت محکمی خواهند خورد

ایران اسالمی با اتکا به مردم و با نشاط و 
امید روز افزون به آینده، همه نقشه های 
دش�منان را نق�ش ب�رآب می کن�د و 
همچ�ون همیش�ه ضرب�ه محکمی بر 
دهان مزدوران گروه های تروریس�تی 
و تجزیه طل�ب وارد خواه�د س�اخت. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت 

کشور، دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور 
این مطلب را در آیین گرامیداشت روز آتش نشان مطرح کرد و افزود: 
در چهار دهه گذش��ته، مردم همیش��ه با قدرت در میدان بوده اند و 
صحنه های باشکوهی از حضور همه جانبه مردم، جوانان و خانواده  ها 
را در این مرز و بوم شاهد بوده ایم که نشان از امید به آینده ای بسیار 

پرافتخار، پر عزت و پرعظمت است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
مردم اعتراضات خود را 

آلوده چالش های ضدامنیتی نکنند
مردم حرف و مطالبات�ی دارند که باید 
شنیده شود حال چه در قالب انتقادات 
باش�د چ�ه اعتراض�ات و راهپیمایی، 
بای�د ب�ه خواس�ته های مل�ت توج�ه 
کنی�م و در تالش باش�یم در چارچوب 
قان�ون و توان کش�ور آنها را ب�رآورده 
و برط�رف کنیم ام�ا از ط�رف دیگر از 

مردم این توقع م�ی رود بین اغتش�اش و اقدام�ات ضدامنیتی 
معاندان، س�لطنت طلب ها، تجزیه طلب  ه�ا و منافقین که هزار و 
یک دش�منی با ایران دارند خودش�ان را تفکیک نمایند و ابزار 
این گروهک  ها نش�وند چون ملت صاحب اختیار ما هس�تند اما 
با مناف�ق و تجزیه طلب و  گروهک های مس�لح تع�ارف نداریم. 
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی درباره دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر این که افراد کم گناه 
و بی گناهی که در حوادث اخیر کشور بازداشت شده اند باید از عناصر 
اصلی اغتشاشات تفکیک ش��وند، گفت: در هر کشوری هنگامی که 
حوادث تلخی مانند حوادث اخیر کشور ما رخ می دهد برای برقراری 
نظم و امنیت، پلیس و نیروهای امنیتی طبیعتاً اقدام به بازداشت افراد 
ش��اخص حاضر در اغتشاش��ات می کنند اما اکنون الزم است بعد از 
بازجویی و بررسی های اولیه تفکیکی بین افراد تشکیالتی و ضدانقالب 
با مردم معترض عادی اتفاق بیفتد که قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. وی 
تأکید کرد: باید بین کسانی که خط دهنده اغتشاشات هستند و به طور 
سازمان یافته و مرتب با گروهک  ها و تشکیالت ضد انقالب و تجزیه طلب 
همکاری نموده و اقدامات ضدامنیتی انجام می دهند تفکیکی با کسانی 
که از سر هیجانات و طرح مطالبات و خواسته های خود وارد این عرصه 
ش��دند و هیچ ارتباطی با تش��کیالت ضدانقالب ندارند و به اصطالح 

انگیزه خاص ضد امنیتی ندارند، صورت گیرد. 
رحیمی جهان آبادی خاطر نشان کرد: حتماً در کمیسیون امنیت ملی 
و صحن جلساتی را با مسئوالن امنیتی و انتظامی برگزار می کنیم همه 
تحوالت اخیر و  وقایع و آمار ها بررس��ی خواهد ش��د. اما توجه داشته 
باشیم در هر کشوری حوادثی که از این دس��ت رخ می دهد معموالً 
کسانی که با موجودیت کشور و ملت مش��کل دارند تالش می کنند 
با رفتارهای ضدامنیتی و اخبار نادرس��ت اهداف  خودشان را داشته 
باشند. کشورهای غربی هم دنبال چنین حوادثی در ایران هستند تا 
بر فش��ار افکار عمومی دامن بزنند و مترصد  هستند، حادثه ای از این 
دست رخ دهد تا بتوانند با جنگ رس��انه ای و خبرسازی اهداف خود 

را تأمین کنند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اطالع رس��انی دقیق در خصوص 
دستگیری   ها و ابعاد حوادث انجام می شود و پرونده خانم امینی که در 
دست رسیدگی است هم با دقت در مجلس تعقیب و بررسی خواهد 
شد. مردم حرف و مطالباتی دارند که باید ش��نیده شود حال چه در 
قالب انتقادات باشد چه اعتراضات و راهپیمایی، باید به خواسته های 
ملت توجه کنیم و در تالش باش��یم در چارچوب قانون و توان کشور 
آنها را برآورده و برطرف کنی��م اما از طرف دیگر از م��ردم این توقع 
می رود بین اغتشاش و اقدامات ضدامنیتی معاندان، سلطنت طلب ها، 
تجزیه طلب  ها و منافقین که هزار و یک دشمنی با ایران دارند خودشان 
را تفکیک نمایند و ابزار این گروهک  ها نش��وند چ��ون ملت صاحب 
اختیار ما هس��تند اما با منافق و تجزیه طلب و  گروهک های مس��لح 

تعارف نداریم.
 رحیمی جهان آبادی گفت: نیروهای انتظام��ی و امنیتی از همین ملت 
هستند، آنهایی که در کوچه و خیابان شعار می دهند هم بچه  ها و فرزندان 
این ملت هستند نمی خواهیم هیچ آسیبی به طرفین برسد و باید تالش 
کنیم به سمتی برویم که مردم خواسته های خودشان را در فضای آرام تر به 
گوش مسئوالن برسانند و مسئوالن هم تالش کنند فهم و درک و ظرفیت 
شنیدن حرف ملت را داشته و برای حل این مشکالت اقدام کنند تا عده ای 

نتوانند با سوءاستفاده از مشکالت کشور آسیبی به ملت وارد کنند. 

حسین عبداللهی فر

سردار سالمی در واکنش به اقدام تروریستی زاهدان تأکید کرد

انتقام جنایت جمعه سیاه  زاهدان در دستور کار سپاه

فرمان�ده کل س�پاه در پیام�ی تأکی�د ک�رد: 
انتق�ام خ�ون ش�هدای س�پاه و بس�یج و 
مردمان�ی را ک�ه قربان�ی جنای�ت جمعه س�یاه 
زاهدان ش�دند، در دس�تور کار خ�ود می دانیم. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سالمی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی 
با تبریک و تسلیت ش��هادت مظلومانه پاسداران و 
بسیجیان حریم امنیت، در دفاع از امنیت و آرامش 
مردم زاهدان، تأکید کرد: انتقام از خون شهدای سپاه 
و بسیج و مردمانی را که قربانی جنایت جمعه سیاه 
زاهدان شدند در دستور کار خود می دانیم و به مردمان 
صبور و نجیب این استان اطمینان می دهیم راه مقابله 
بی وقفه با توطئه های استکبار جهانی و تروریست های 
مزدور و اجیر شده سرویس های امنیتی بیگانه تا سر 

حد شهادت ادامه خواهد داشت. 
در این پیام آمده است: شهادت مظلومانه پاسداران 
و بسیجیان حریم امنیت، س��ردار رشید اسالم سید 
حمیدرضا هاش��می )معاون اطالعات سپاه سلمان 
استان سیستان و بلوچستان( و همرزمان شهیدش 
محمد امین آذر ش��کر، س��عید برهان زهی ریگی و 
محمدامین عارفی در میدان پرافتخار دفاع از امنیت و 
آرامش مردم فهیم و غیور زاهدان را به محضر مبارک 
رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی ) مدظله العالی(، 
آحاد ملت ش��ریف و مجاهد ایران اس��المی به ویژه 
خانواده معظم آنان تبریک و تسلیت عرض می نمایم. 
سرلشکر س��المی تأکید کرده اس��ت: این شهیدان 
عالیقدر به ویژه سردار شجاع و پاکباخته شهید هاشمی 
عمر با برکت خود را وقف خدمت صادقانه و عاشقانه به 
ملت و مملکت اسالمی به ویژه استان کهن سیستان 
و بلوچستان و صیانت از امنیت و آرامش مردمان این 
منطقه نمودند، که شعاع درخشش، شکوه و عظمت 
آن برای همیشه ماندگار و راهنمای نسل های آینده 

استان و بلکه ایران عزیز خواهد بود. 
فرمانده کل سپاه با قدردانی از هوشمندی، هوشیاری، 
بردباری و بصیرت مثال زدن��ی یکایک زاهدانی های 
مؤمن که همیشه پیرو آموزه های پیامبر اعظم )ص( 
و پاس��دار وحدت، اخوت و یکپارچگی بین مذاهب 
اسالمی هستند، عنوان کرده: از همکاری و همراهی 
آنان با حافظان امنی��ت و نظم جامع��ه در لحظات 

حساس پس از واقعه تلخ و ناگوار اخیر که دست های 
پلید س��ردمداران نظام سلطه و اس��تکبار، به ویژه 
حاکمان رژیم تروریست پرور امریکا و دولت جعلی 
و جنایتکار صهیونیستی در فرماندهی تروریست های 
تجزیه طل��ب و بقای��ای گروهک خائ��ن، خبیث و 
تروریستی عبدالمالک ریگی معدوم دیده می شود ، 
خاضعانه قدردانی و سپاسگزاری می کنم. وی در این 
پیام تصریح کرد: مرزداران واقعی ایران اس��المی در 
منطقه راهبردی جنوب شرق به واقع شما مرزنشینان 
عزیز بلوچ و سیستانی هستید که رزمندگان حافظ 
امنیت به پشتوانه شما ضربات مهلک و ویرانگری را به 
اردوگاه شیطان و تروریست های جالد و خون آشام در 
این دیار وارد می سازند.  سرلشکر سالمی در پیام خود 
با تأکید بر اینکه انتقام از خون شهدای سپاه و بسیج 
و مردمانی را که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان 
شدند در دستور کار خود می دانیم، تأکید کرده است: 

به مردمان صبور و نجیب این استان اطمینان می دهیم 
راه سردار سرافراز شهید حمیدرضا هاشمی و دیگر 
شهیدان به خون خفته در مقابله فداکارانه و بی وقفه 
با توطئه های استکبار جهانی و تروریست های مزدور 
و اجیر شده توسط سرویس های امنیتی بیگانه تا سر 

حد شهادت ادامه خواهد داشت. 
در پایان پیام فرمانده کل س��پاه تأکید ش��ده است: 
به فضل الهی پاس��داران انقالب و بسیجیان دریادل 
منطقه، متحد و یکپارچه با سایر نیروهای امنیتی، 
اطالعاتی، نظامی و انتظامی استان که امنیت و آرامش 
مردم را خط قرمز خود می دانند، هرگونه تهدید و خطر 
در این مسیر مبارک را با قاطعیت، صالبت و شجاعت 

پاسخ خواهند داد. 
     ت�الش  س�یلی خوردگان از مل�ت ای�ران 

خصمانه تر از گذشته
فرمانده نیروی زمینی سپاه هم در پیامی ضمن تسلیت 

شهادت سردار سید حمیدرضا هاشمی اظهار کرد: 
تالش های مذبوحانه جبهه استکبار و سیلی خوردگان 
از انقالب ملت ایران علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، 

صریح تر و خصمانه تر از گذشته شده است. 
درپیام سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی سپاه، آمده اس��ت: بار دیگر سربازی 
تربیت یافته در مکتب والیت و ش��هادت که از اوان 
نوجوانی، مخلصانه و با تمام وجود در راستای ایفای 
تکالیف و رسالت عظیم پاسداری، عمر پربرکت خویش 
را در مسیر پرافتخار حفاظت و حراست از آرمان ها و 
ارزش های واالی نظام، انقالب و اسالم عزیز، دفاع از 
امنیت و آرامش جامعه و حفظ استقالل و تمامیت 
کشور عزیزمان، ایران سرافراز اسالمی سپری نموده 
بود، در درگیری و مقابله با آشوبگری های مسلحانه 
و اقدامات جنایتکارانه اشرار تجزیه طلب و مزدوران 
دست نشانده دشمنان قس��م خورده این مرز و بوم و 
بدخواهان ملت س��ربلند ایران اسالمی، عاشقانه به 

کاروان عظیم همرزمان شهید خویش پیوست. 
سردار پاکپور تصریح کرده است: امروز شاهدیم که 
صف بندی و تالش های مذبوحانه جبهه اس��تکبار و 
سیلی خوردگان از انقالب ملت بزرگ ایران، علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، صریح تر و خصمانه تر از 
گذشته ش��ده و پس از بی اثر شدن تهدیدات نظامی 
و تحریم ه��ای اقتصادی، صراحت��اً از براندازی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران به عنوان نقطه کانونی 
جبهه مقاومت که توانسته است مقتدرانه ضمن حفظ 
و تأمین امنیت و استقالل نظام، اهداف بزرگ خود را 
در منطقه به پیش برد و سناریوهای شیطانی نظام 
س��لطه را خنثی نماید، از طریق جنگ نرم و تشدید 
تهدیدات امنیت��ی با بهره گی��ری از عوامل نفوذی و 
عناصر فریب خورده داخلی س��خن به میان آورده، 
برای تحقق آن تمام ظرفیت های خود و متحدانشان 

را به کار گرفته اند. 
فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیام خود اضافه کرده 
است: تالش های خس��تگی ناپذیر شهدای امنیت، 
این خدمتگزاران مخلص و بی ادعا به هموطنان عزیز 
خطه قهرمان پرور و مردم متدین استان های جنوب 
شرق کش��ور به  ویژه مجاهدت های شبانه روزی و 
مستمر سردار شهید سید حمیدرضا هاشمی طی 
حدود سه دهه افتخار خدمت در کسوت پاسداری از 
انقالب اسالمی و سربازی آقا امام زمان)عج(، منشأ 
برکات و توفیقات فراوانی برای نظام، انقالب و به ویژه 
حفظ امنیت و آرامش آن منطقه بوده است. بی تردید 
مجاهدت  ها و تالش های ارزشمند و تعیین کننده 
شهید هاشمی و به  ویژه خدمات کم نظیر آن شهید 
عزیز در عرصه امنیت پایدار در جنوب شرق کشور 
و علی الخصوص در اس��تان سیستان و بلوچستان، 
توشه ای گرانس��نگ و ذخیره ای شایسته از اعمال 
صالح و قرین اجر اخروی در پیش��گاه خداوند قادر 
متعال اس��ت که هیچ گاه از اذهان هموطنان بصیر 
و قدرشناس آن استان و همرزمان ایشان فراموش 

نخواهد شد. 
سردار پاکپور در پایان پیام خود آورده است: اینجانب 
ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار سردار امنیت 
پایدار، شهید سید حمیدرضا هاشمی به حضور همسر 
محترم، خاندان معظم هاش��می، مردم بابصیرت و 
غیرتمند استان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
و همچنین فرماندهان، رزمندگان و بسیجیان عزیز 
نیروی زمینی سپاه، از درگاه پروردگاه متعال برای آن 
شهید سعید علو درجات، مغفرت و رحمت واسعه الهی 
و برای بازماندگان محترم و همرزمان ایشان صبر و اجر 
عظیم و توفیق ادامه سیره نورانی شهدا در پاسداری 
از اسالم عزیز و دستاورد ها و ارزش های واالی انقالب 

اسالمی را مسئلت می نمایم. 

ژه
وی

 سلبریتیخوب،سلبریتیبد 
این روز ها بحث س��لبریتی  ها و موضع گیری سیاسی آنها به نفع 
آش��وبگران کف خیابان داغ است و حتی بخش��ی از مردم ضمن 
اعتراض به سلبریتی  ها خواستار گرفتن خسارات مالی آشوب های 
اخیر از آنان شده اند. رسانه های مختلف هم به انتقاد از این دسته از 
سلبریتی  ها پرداخته اند. در این میان، روزنامه صبح نو نگاهی متفاوت 
به ماجرا داشته است و چهره  هایی از سلبریتی  ها را برجسته کرده که 

همه را دعوت به آرامش کرده اند. 
روی صفحه اول روزنامه صبح نو تصاوی��ری از هاتف علیمردانی، 
محمد اصفهانی ، وحید امیری و محسن کیایی با تیتر »شهرت و 
مسئولیت « منتشر شده است. در گزارش این روزنامه می خوانیم: 
»بر خالف برخی سلبریتی ها که با نوع رفتار و کنش خود طوری 
عمل کردند که انگار به دنبال فرصتی می گردند تا از آب گل آلود 
آش��وب ماهی بگیرند، برخی دیگر از چهره های مشهور هنری و 
ورزشی با درک درست از شرایط کشور ضمن بیان نظرات خود از 
هرگونه سخن یا حرفی که از دل آن تنش اجتماعی بیرون بیاید 

دوری کردند. «
این روزنامه در ادامه با نام بردن از این دو دسته می نویسد: »در حالی 
که چهره های مشهوری چون مهران مدیری، کتایون ریاحی، ترانه 
علیدوستی، مانی حقیقی، مسعود کیمیایی و افرادی از این دست 
بدون توجه به وضعیت ملتهب خیابان آتش روی بنزین می ریختند 
ولی در آن س��و افرادی چون هاتف علیمردانی، محمد اصفهانی ، 
وحید امیری و محسن کیایی هم بودند که فراتر از رفتارهای برخی 
هم صنفان شان با عقالنیت و مسئولیت اجتماعی به میدان آمدند و 
هر یک از زاویه خود به موضوع پرداختند ولی در نهایت سعی کردند 

نه تنها این تنش را بیشتر نکنند که آب بر روی آن بریزند. «
در گزارش این روزنامه، با نگاهی ایجابی آمده که »هنرمندان واقعی 
یک جامعه در کنار نخبگان به دلیل میزان آگاهی، اطالعات و سطح 
باالی دانشی که نسبت به مردم عادی جامعه دارند، می توانند راهنما 
و چشم و چراغ یک اجتماع باشند و در زمان بحران های اجتماعی، 

با هدایتگری به موقع و درست خود کشتی جامعه را به سرمنزل 
آرامش هدایت کنند. «


 مصادرهآشوب!

تیتر اول روزنامه اعتماد در شماره دیروز، از گفت وگوی این روزنامه 
با احمد زیدآبادی،  فعال سیاس��ی اصالح طلب انتخاب شده بود: 
»اصالحات باید کرد « و چنانکه قابل حدس است، منظورشان از 
اصالحات، نه اصالح واقعی امور، بلکه جریان سیاسی موسوم به 
اصالحات اس��ت، یعنی جریان اصالحات از فوت مهسا امینی و 
اعتراضات و آشوب های پس از آن هم که دنبال خدشه بر امنیت 
کشور است، پی ماهیگیری سیاسی است. زشتی ماجرا آنجاست 
که خبرنگار روزنامه اعتماد صریحاً وقایع اخیر را مرتبط با انتخابات 
مجلس یک سال و نیم دیگر می کند و ماهیگیری اصالح طلبان 

بدین شکل نمایان می شود. 
در جایی از مصاحبه، احمد زیدآبادی، ایده سعید حجاریان برای 
استفاده سیاس��ی از تجمعات را اینگونه ش��رح می دهد: »سعید 
حجاریان معتقد بود قدرت اصالحات، یعنی طیفی که افکار عمومی 
را در اختیار دارد، عینی نیس��ت و ذهنی است. برای عینی کردن 
قدرت ذهنی اصالح طلبان، باید از طریق تجمعات، میتینگ  ها و... 
مطالبات طرح شود تا به طرف مقابل فشار وارد شود و از این فشار 
برای چانه زنی با اصحاب قدرت استفاده شود. « در اینجا، خبرنگار 
روزنامه اعتماد می پرسد: »آیا امروز هم می توان از تجمعات اعتراضی 

مردم، ارزش افزوده سیاسی خلق کرد؟«
در واقع خیلی روش��ن اس��ت که اصالح طلبان دنبال بهره گیری 
سیاسی خود از این وقایع هستند. اما آیا فقط باید صدای آن بخشی 
از شهروندان را شنید که کف خیابان جنجال به پا می کنند؟ اگر فردا 
آن جمعی از جامعه که خواهان سختگیری بیشتر در موضوعات 
اجتماعی هستند، مالحظات را کنار گذاشته و به خیابان آمدند، باید 
روند اصالح امور را به سمت تأمین خواسته آنان برد؟ روشن است 
که مالک شرع و قانون است و موضوع با تأمین خواسته کسانی که 

آشوب به پا می کنند یا کف خیابان می آیند، حل نمی شود. 
زیدآبادی حتی جمالتش لحن تهدید به خود می گیرد: »اگر فکری 
برای اصالحات نش��ود، این تنازعات دروازه های جهنم را ممکن 

است باز کند. «
و باز خبرنگار اعتماد خواسته های اصالح طلبان را جای مطالبات 
کف خیابان این دو هفته می گذارد: »شما خودتان را جای جوان 
ایرانی بگذارید، سیس��تم با ردصالحیت های گس��ترده، امکان 
کنشگری سیاسی و انتخاباتی را از آنها می گیرد، قانون تشکل  ها 
را مصوب می کند تا فعالیت های مدنی محدود شود... « حال آنکه 
اساساً چنین مباحثی در تجمعات و آشوب های اخیر مطرح نشد. 
زیدآبادی هم متوجه بیراه روی زیاد خبرنگار می ش��ود و تلویحاً 
حرف او را رد می کند: »اغلب افرادی که به خیابان می آیند، مطالبه 
سیاسی ندارند. بیشتر می خواهند سبک زندگی آنها به رسمیت 
شناخته شود. گشت ارشاد آزارشان ندهد، شغلی داشته باشند، 

اعتباری داشته باشند، آینده داشته باشند و... «
نگاه معطوف به قدرت اصالح طلبان در جمله ای دیگر از زیدآبادی 
هم نمود می یابد: » اگر اصالحات صورت بگیرد، طیفی که میدان را 
به دست می گیرد، اصالحات است.  « خبرنگار اعتماد هم با سؤال 
خود تیر خالص قدرت طلبی را می زند: »اگر با همین شرایط امروز 
در آس��تانه انتخابات 1402 مجلس قرار داشتیم، توصیه شما به 
مردم چه بود؟ آیا می گفتید که حضور در انتخابات فایده ای ندارد یا 
دارد؟ « و زیدآبادی در اوج مصادره به مطلوب می گوید: »تا آن زمان، 
راه زیادی باقی است و تحوالت فراوانی رخ خواهد داد. اگر نظام تن 
به اصالحات دهد، مسیرهای تازه ای برای حضور افراد کارآمد باز 
می شود در آن صورت شرایط فرق می کند. اگر این اصالحات رخ 

ندهد، انتخابات که هیچ کل ساختار روی هوا می رود. «
نکته آن است که همیشه، امر مطلوب مورد مصادره قرار می گیرد، 
اما سیاسی کاری و قدرت طلبی اصالح طلبان کار را به جایی رسانده 

که پی مصادره آشوب هم که امری مذموم است، می روند!

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد
   مأموریت ناوگروه دریایی ارتش 

به دور کره زمین
فرمانده نی�روی دریایی ارتش جمهوری اس�المی ای�ران از آغاز 
مأموری�ت ناوگ�روه ٨۶ نداجا ب�رای دریان�وردی  پیرام�ون کره 
زمین با پیام صلح و دوس�تی برای همه ملت ه�ای جهان خبر داد. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار ش��هرام ایرانی در یک برنامه تلویزیونی 
درباره اقدام��ات نی��روی دریایی ارت��ش در ح��وزه دریانوردی های 
بین المللی اظهار داشت: از سال 86 و به دنبال سرقت شناور ایرانی از 
سوی دزدان دریایی، نداجا با دستور فرمانده کل قوا به موضوع برقراری 
امنیت کش��تیرانی ورود کرد و تاکنون حدود 5 هزار شناور خودی را 

اسکورت کرده است. 
وی با تأکید بر اینکه نیروی مس��لح ایران در عم��ق اقیانوس ها به هر 
شناوری که درخواس��ت کمک داشته باش��د، یاری می رساند، اظهار 
داشت: اقدامات این نیرو سبب شده تا سازمان های بین المللی تاکنون 
دو بار از نیروی دریایی ارتش قدردانی کنند. دریادار ایرانی با بیان اینکه 
ما امروز امنیت دریایی را هم به منطقه و هم به جهانیان هدیه کرده ایم 
و جهانیان باید بدانند که ایرانیان همواره در هر کجا اثربخشی مثبتی 
دارند، اظهار داش��ت: بهترین خبر برای هموطنان اقتدار آنها در عمق 
دریاهاست. فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه پرچم جمهوری 
اسالمی ایران در پهنه های آبی جهان در حال نمایش است، از آغاز یک 
دریانوردی ویژه در این نیرو خبر داد که جزئیات آن به مرور به اطالع 
مردم خواهد رسید. وی گفت: ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش با آغاز 
ماه ربیع االول - ششم مهر - حرکت خود را آغاز کرده و قرار است در 
مجموعه آبی دور کره زمین گردش کند تا اقتدار مردم عزیز ایران را به 

همه جهانیان نشان دهد. 
دریادار ایرانی، پیام ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش را صلح و دوستی 
برای همه ملت ه��ای جهان اع��الم و تأکید کرد: اگر مردم پش��توانه 
نیروهای مسلح باشند که همواره در کنار مردم است، نتیجه آن اقتدار 
مردم است. یعنی اگر ما امروز در اقیانوس ها حضور پیدا می کنیم آن 
کوهی که پشت ما قرار دارد مردم و دعای خیر آنان است. وی از حضور 
همزمان سه ناوگروه ارتش در دریا ها خبر داد و گفت: نکته این حضور، 
تمام  ایرانی بودن هر سه ناوشکن، )ناوش��کن جماران با ناو پشتیبانی 
رزمی همراه خود در خلیج عدن و دریای س��رخ، ناوش��کن س��هند و 

ناوشکن دنا( است. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به به روزرسانی های دائمی در این 
نیرو خاطرنشان کرد: امروز ناوشکن جمهوری اسالمی ایران )جماران (

با ناوشکن جماران سال 1388 بسیار متفاوت است. چرا که ما در حوزه 
نوسازی به طور دائمی در حال به روز رس��انی هستیم. وی ادامه داد: ما 
در سه حوزه هوا، سطح و زیرسطح حضور دائمی و جدی داریم. هر سه 
این  ها تجهیزات محور هستند و همه این تجهیزات باید مطابق با فناوری 
روز دنیا باش��ند چون ما دش��منان جدی داریم. امیر دریادار ایرانی در 
پایان خاطرنشان کرد: امروز هم در حوزه سطحی، زیرسطحی و پروازی 

اتفاقات خوبی رخ داده و تجهیزات ما 100 در صد به روز است. 
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 نماي نزديك

    نماینده خاش: مردم اجازه سوء استفاده را از فرصت طلبان بگیرند
 نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در زاهدان، از مردم 
خواست آرامش خود را حفظ و نگذارند فرصت طلبان فضای وحدت در جامعه را مخدوش کنند. 

اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایرنا در مورد حوادث اخیر زاهدان گفت: وقوع چنین حوادثی 
باعث ریختن خون انسان های بیگناه می شود و بنابراین الزم است که مردم با آرامش خود اجازه 

سوء استفاده را از فرصت طلبان بگیرند. 
عضو مجمع نمایندگان استان خاش سیستان و بلوچستان در مجلس وحدت بین شیعه و سنی در 
منطقه را در هم تنیده و بی نظیر دانست و عنوان کرد: معاندان نظام و گروه های تکفیری نمی توانند 
با ایجاد اختالف، منطقه را به آشوب بکشند. حسین زهی با اظهار تأسف از شهادت نیروهای انتظامی 
و کشته شدن افراد بیگناه در این وقایع از مردم خواست تحت تأثیر تبلیغات غلط رسانه های غربی 
قرار نگیرند.  عده ای آشوبگر که متعلق به گروه های تروریستی و تجزیه طلب که هویتشان مشخص 
است ظهر روز جمعه - هشتم مهر - در پوشش نماز جمعه به یکی از محل های انتظامی در زاهدان 
به قصد تصرف حمله و اقدام به سنگ پراکنی،پرتاب مواد آتش زا و تیراندازی کردند. در این حادثه 
تروریستی در زاهدان 19 نفر جان خود را از دست دادند و 20 تن نیز زخمی شدند که بخشی از 
نیروهای انتظامی نیز جزو این افراد هستند. همچنین بر اساس اعالم روابط عمومی قرارگاه سپاه 
قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق در حادثه تروریستی روز جمعه سه نفر از نیروهای این نهاد 
شامل سرهنگ پاسدار سید حمید رضا هاشمی ، محمد امین آذر شکر )نیروی خرید خدمت ( و 
محمد امین عارفی به درجه رفیع شهادت نائل شدند. آمار مجروحان نیروهای سپاه و بسیج در این 

حادثه 32 نفر اعالم شده است. 

احسان نادرپور| ایرنا


